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Tekst Henk Beunk – Foto’s Gertjan Zevenbergen

Landini Power Mondial 120 Dual Power

Mechanisch ongecom pliceerde Italiaan
De Power Mondial 120 heeft een motorvermogen van 89 kW (121 pk).
Aan de aftakas maten wij 78,4 kW. Dat is een verlies van 12 procent en dat
is normaal. Ook verder is deze Landini vooral normaal, ongecompliceerd
en mechanisch. Hij heeft een praktische transmissie en een fijne cabine.
Scan de foto met de AgriMedia app
om de trekker in actie te zien. Voor
download app, zie ook pagina 4.
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Meetresultaten en technische gegevens Landini Power Mondial 120 Dual Power

D

ual Power is voor velen synoniem
met de belast schakelbare hooglaag van Ford in de zestiger jaren.
Bij Landini slaat die naam niet op de transmissie, maar op de boost van de viercilinder
Perkins. Dat extra vermogen manifesteert
zich als de trekker transportwerk of zwaar
werk verricht via de aftakas. Het is er alleen
op de Power Mondial 120. Zijn lichtere
broers 110 en 115 hebben een ‘enkelvoudig
maximum’ van respectievelijk 75 en 81 kW.
Landini wordt naar de Benelux gehaald door
Louis Nagel in Andelst. Dat bedrijf is ook de
importeur van het zustermerk McCormick
en van Valpadana.

Motorisch eenvoudig
De vierpitter Perkins in de Power Mondial
120 heeft net als in de typen 110 en 115 een
inhoud van 4.400 cm3, ofwel 1,1 liter per
cilinder. Hij heeft een turbo en een tussen-

Motor & brandstofverbruik

De versnellingspook met vier versnellingen en (in groen) de beide knopjes
van de powershift. De bereikbaarheid van het bovenste groene knopje kan
beter. Het oranje knopje is voor bediening van de koppeling.

koeler en een elektronisch geregelde inspuiting. Aan de aftakas levert dat 78,4 kW op. Dat
is een specifieke inhoud van 56 cm3 per kW;
een doorsnee waarde. Opvallend is dat het
maximum ligt bij het nominale toerental van
2.200. De motor heeft bij terugzakken in toeren dus geen oververmogen. Ten opzichte
van andere elektronisch geregelde motoren
is de vechtlust van deze Perkins beperkt. Bij
zwaar werk is het dus zaak de vierclinder op
toeren te houden. Het verbruik is daarbij wat
aan de hoge kant. Werk je met deze Perkins
echter vooral in de buurt van het maximum
koppel (1.400 toeren of lager), dan is hij plezierig zuinig. Dat kan goed, omdat de 540 E
(optie) op de aftakas bij 1.350 motortoeren
zit. Op dat punt levert de aftakas nog 64 kW
(86 pk). De gewone 540 zit bij 1.950 toeren en
de 1.000 bij 1.900. Dat is curieus, want met
de 1.000 verricht je meestal zwaarder werk,
terwijl de motor dan een fractie minder

Transmissie & aftakas

vermogen heeft. Via een snapring is de as
met zes spiebanen wisselbaar voor een versie
met 21. De toerenschakeling loopt via een
hendel links van de stoel. Af en toe moet je
even spelen met de koppelingsknop om dat
voor elkaar te krijgen. Het toerental verschijnt
in een klein display, samen met de stand die
is ingeschakeld. Vanaf beide achterspatborden
is de aftakas ook te bedienen: een gele knop
voor in (inching of permanent) en een rode
knop voor uit.

Banden voor		480/65R24
achter		600/65R34

volgas
Afmetingen trekker hoogte
		
breedte
		
lengte
Wielbasis			
Bodemvrijheid			
Gewicht			
Gewichtsverdeling* v/a

Aftakas			540/1.000 of
			540/540 E/1.000
Aftakastoeren		540 bij 1.944, 1.000 		
		
bij 1.956 omw./min
			en 540 E bij 1.375 omw./min
Oliepomp		tandwiel
Opbrengst en druk		60 l/min voor hef & hydrauliek
		
30 l/min voor besturing

74 dB(A)
281 cm
245 cm
420/455* cm
2.400 mm
45 cm
4.460/4880* kg
2.280/4.600 = 47/53%

Technische gegevens opgave fabrikant
Motor merk en type		Perkins 1104D-E44TA
Cilinders en inhoud		vier, 4.400 cm3
Nominaal vermogen 82 kW (112 pk)
			bij 2.200 omw./min
Maximum vermogen 89 kW (121 pk)
			bij 2.200 omw./min
Max. draaimoment 486 Nm
			bij 1.400 omw./min
Inhoud dieseltank		180 liter
Transmissie		36+12 met 3-traps 		
		powershift, vier versnellingen
en drie groepen vooruit en één
achteruit
Koppeling		meerplaats nat
Remmen			meerplaats nat + 4WD

linkerportier (compleet)

€ 826

De Power Mondial heeft standaard een
36+12-transmissie. Die 48 keuzes zijn verdeeld over drie groepen, vier versnellingen,
een drietrapspowershift en een belast
schakelbare voor-/achteruit. Omdat de bak in
de achteruit altijd de middenstand van de
powershift pakt, zijn er in die richting maar
12 keuzes. Vooruit zijn er dat in het traject
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• Vermogen P, kW

De hefkracht is oké, maar ook niet meer dan dat.
Dat geldt ook voor de hydrauliek. Bij lage toeren
zakt de opbrengst van de pomp nogal terug. Drie
mechanisch bediende dubbelwerkende ventielen
zijn standaard – twee zitten op een kruishendel.
Een hydraulische rechterhefstang is een optie.

Achteruit

* In 4e versnelling Overdrive wordt het motortoerental beperkt tot 1.900 omw./min
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€ 63
€ 40
€ 195
€ 27
€ 22
€ 113
€ 240

Veel versnellingen

0

32

Onderdelenprijzen excl. btw
tankdop			
rechterbuitenspiegel (glas)
voorspatbord (rubber)
achterlicht rem			
achterlicht richtingaanwijzer
koplamp			
achterruit (glas)		

F (vooruit)

• Koppel M, Nm

36 versnellingen verdeeld over drie groepen, een
ruime overlap tussen de lage en hoge veldgroep
en 13 keuzes in het traject van 4 tot 12 km/h. De
agressiviteit van de belast schakelbare voor-/
achteruit is instelbaar. 540 E ligt bij 1.350 toeren.
De aftakas beschikt daar nog over 64 kW (86 pk).

Brutoprijs excl. btw standaard € 54.578
Brutoprijs excl. btw getest
€ 60.070

Snelheidsopbouw transmissie Landini Power Mondial 12 Dual Power op 600/65R34 bij 2.200 omw./min

70

De viercilinder Perkins met elektronisch geregelde
brandstofpomp heeft een traditioneel karakter:
het maximumvermogen ligt bij nominaal toerental. De weerstand tegen terugzakken is beperkt.
Bij hoge toerentallen is het verbruik relatief hoog,
bij lage toerentallen plezierig laag.

Aantal ventielen standaard
drie DW mechanisch
Maximum hefkracht		
4.700 kg
Achterbrug en hydrauliekolie 53 liter
Vooras totaal			
10 liter
(verversingstermijn 1.000 uren)
Motorolie			
8 liter
(verversingstermijn 500 uren)

*incl. frontgewichten

• Brandstofverbruik B, l/h

De 4,4 liter Perkins heeft een turbocompressor en een intercooler. Op de
Power Mondial 120 heeft hij ook een elektronisch geregelde inspuiting.
Die zorgt voor een boost in vermogen. Landini noemt dat Dual Power.

Meetgegevens LandbouwMechanisatie
Nominaal aftakasvermogen 78,4 kW
			
bij 2.200 omw./min
– met specifiek verbruik
286 g/kWh
Maximum aftakasvermogen 78,4 kW
			
bij 2.200 omw./min
– met specifiek verbruik
286 g/kWh
Maximum draaimoment
451 Nm
			
bij 1.200 omw/min
– met specifiek verbruik
253 g/kWh
Constant vermogen traject
n.v.t.
Specifieke inhoud		
56 cm3/kW
Koppelstijging (bij toerendaling) 33% (45%)
Opbrengst hydrauliek
60 l/min
			
via één ventiel
Maximum druk			
200 bar
Maximum hefkracht		
4.450 daN
Draaicirkel 2WD/4WD
10,20 m/11,00 m
Geluidsniveau stationair
64 dB(A)

225
0

1.000

1.200

1.400 1.600 1.800 2.000
Motortoerental, omw./min

2.200

2.400

2.600

200

LandbouwMechanisatie december 2013

33

LM-trekkertest
van 4 tot 12 km/h maar liefst 13. Dat is veel.
Voor elk werk is er de juiste snelheid. Daar
zitten dan wel drie doublures in, maar de
keuze is nog steeds groot. Handig is de ruime
overlap tussen de lage veldgroep (die stopt bij
8,1 km/h) en de hoge (die begint bij 3,4 km/h).
Die hoge overlapt weer ruim met de transportgroep. In de snelle stand van de power
shift haalde onze Landini een top van 41 km/h
bij 2.000 toeren. In de middenstand was dat
37 km/h bij 2.250 toeren. De bereikbaarheid
van de knopjes op de versnellingspook kan
beter. De pook zelf laat zich normaal schakelen en bedienen. Dat geldt ook voor de kleine
groepenpook. De felheid van schakelen tussen voor- en achteruit met de hendel linksonder het stuur is traploos instelbaar. Een praktische idee, maar je moet die oranje knop
rechtsachter wel eerst even vinden. Vanuit de
snelle powershiftstand vooruit ga je achteruit
23 procent langzamer; vanuit de lage is dat
achteruit zo’n 20 procent sneller. Dat vraagt
gewenning. Vanuit de middenstand van de
powershift gaan voor- en achteruit gelijk op.
Het handgas is een solide hendel die zich vrij
zwaar laat bedienen. Het instellen van een
precies toerental is ook lastig omdat een
streepje op de teller geen rond getal is.

Dat ligt op het blokje tussen twee streepjes.
Zaken als oproepbare toerentallen, een grenslastregeling of een cruise control zijn er niet.
Wel zit er een koppelingsknopje op de pook.
Dat is handig, omdat het pedaal zwaar gaat.

Mechanische aandrijflijn
De Power Mondial heeft geen automatische
functies voor vierwielaandrijving en/of differentieelslot. Je schakelt de sloten in voor- en
achteras in met een tuimelschakelaar en uit

De voor-/achteruit
varieert in snelheid
via het rempedaal. Met de versnellingspook
in twee houdt de ruimte voor het been bij dat
remmen niet over. Voor de voorwielaandrijving is er eveneens een tuimelschakelaar.
In en uit kan net als bij de sloten onder
belasting. Remmen via inschakeling van de
vierwielaandrijving doet de Power Mondial
resoluut en toch goed gedoseerd. De hand-

rem daarentegen maakt niet al te veel indruk.
Wel is er – als die hendel links naast de stoel
is aangetrokken – ook een mechanische blokkering op de transmissie aan te brengen. Dan
rolt de Landini echt niet meer van z’n plek.
Het stuurwiel heeft een ruime verstelling in
de hoogte en is kantelbaar. Het zijn twee
afzonderlijke handelingen en het hendeltje
van het kantelen is niet echt goed bereikbaar.
Het stuurwiel vraagt bij lage motortoeren
wat meer kracht dan bij hogere toeren.
Gezien de spoorbreedte van de vooras van
187 cm draait de Landini plezierig kort:
gemeten over de buitenkant van de voor
wielen net iets meer dan 10 meter. Voordeel
heeft de Power Mondial daarbij van de niet al
te lange wielbasis (240 cm) en van de Carrarovooras met een wieluitslag van 55 graden.
Voorasvering is niet leverbaar. De spoorannex stuurstang ligt achter de as en hoog –
die rij je niet gauw krom. De spatborden zijn
zowel in hoogte en breedte als in omtrek
verstelbaar.

Niet al te veel hefkracht
Een hefkracht van maximaal 4.540 kg (4.450
daN) is voor een trekker met motorvermogen
van 120 pk niet echt veel. Gelukkig ligt het

maximum redelijk bovenin. Onderin noteerden we 4.065 kg (3.985 daN). De hefkracht
past dus enigszins bij het wat gedateerde
maar vertrouwde bedieningspaneel van
Bosch. Het heeft knopjes voor keuze tussen
weerstand of positie, hoogte-instelling, snel
op diepte en daalsnelheid. Die laatste kan de
hef ook vergrendelen. Voor het heffen en
dalen is er een tuimelschakelaar. Op beide
spatborden zit een buitenbediening; daarmee
is het goed werken. De topstang heeft twee
posities en is makkelijk op te hangen. De linkerhefstang heeft geen snelverstelling voor de
lengte; de rechter wel. Er is maar één positie
voor het bevestigen van de hefstang op de
trekstang. De keuze tussen een langere weg
en minderkracht of omgekeerd is er dus
niet. Wel is het bereik van de vanghaken met
74 cm bovengemiddeld groot. De stabilisatie
met stang en schuifdeel is eenvoudig en
werkt goed als je de schroefdraad schoonhoudt. Met een eigen massa van 4.460 kg en
een daaruit resulterend specifiek gewicht van
57 kg per kW aftakasvermogen is de Power
Mondial 120 in z’n basis een aangenaam lichte
trekker. Met 420 kg aan frontgewicht rust er
47 procent van het totaal op de vooras. Dat
mogen wel een paar procenten meer zijn.

Hydraulisch eenvoudig

Gebruikerservaringen Harry Bakker, Neerkant (NB): ‘Wendbare en comfortabele trekker’
Harry Bakker (op de foto) en zijn broer
Harry had de Landini bij hoge toerenPeter ruilden een jaar geleden hun drie
tallen graag iets stiller gezien. En misjaar jonge Landini Powerfarm 90 in
schien vraagt hij voor z’n verjaardig nog
voor de huidige Power Mondial 120.
een stoel met wat langere armleuningen.
Harry (53), die vooral het trekkerwerk
Maar verder is hij over de cabine met
doet, wilde graag meer comfort en
z’n goede klimaatregeling en het
meer vermogen. In beide opzichten
goede zicht rondom dik tevreden. Dat
stelt de nieuwe Landini niet teleur.
geldt ook voor de service van Van
De trekker draait zo’n 1.200 uur per jaar,
Rooy en het toch wel aantrekkelijke
dus de broers weten waarover ze praten.
prijskaartje van Landini ten opzichte
Behalve hun eigen 30 hectare weiland,
van populaire merken. Reparaties zijn
die ten dienste staan van de paardener nog niet geweest. Dat z’n trekker
houderij, verrichten ze met de Power
geelbruin is in plaats van blauw – hij
Mondial ook veel werk op het 60 hectare
heeft de Classic-uitvoering – vindt
grote veredelingsbedrijf van Henk van
Harry eerder een plus- dan een minHoren. De Landini is daar in de weer
Harry Bakker (53): “De Power Mondial heeft een comfortabele cabine met
punt. “Het geeft de trekker samen met
met grondbewerking, zaaibedbereiding,
een goed zicht rondom. Verder is de trekker probleemloos in gebruik en
de leren stoel iets exclusiefs. Daar hou
gewasverzorging en met de oogst.
vooral wendbaar. In combinatie met de voorlader is dat een sterk punt.“
ik wel van. Het is ook geregeld aanleiVerder is er veel voorladerwerk. Dat
ding voor een leuk gesprek.” Over de
gebeurt met een Sigma 4 die omwille
capaciteit van hef en hydrauliek heeft
van het rijcomfort is voorzien van transportdemping.
is bij lage toerentallen te hoog, vindt Harry. Dealer
Harry geen klachten. De enige echte verbetering die
De wendbaarheid van de Power Mondial is bij dat
Peter van Rooy wijt dat aan het extra gewicht van de
de fabriek van hem op de Power Mondial mag doorwerk een troef. Dat er vrij veel carrosserie zit tussen
voorlader en de (om die reden) relatief brede voorvoeren zit bij het mechanisch schakelen van de
de voorruit en de dakruit stoort Harry niet. Hij hoeft
banden 480/65R24 van BKT. Van hetzelfde merk zit
aftakastoerentallen linksonder naast de stoel.
met de voorlader zelden of nooit de hoogte in. Wel
achterop de maat 600/65R38. De trekker haalt daarDat moet gewoon per knopdruk kunnen.
stoort hem enigszins de benodigde stuurkracht. Die
mee een top van 43 km/h bij 1.900 motortoeren.
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De hydrauliek van de Landini lijkt op de hef:
het is er en het werkt goed, maar het maakt
geen moderne indruk. De trekker laat vooral
zien wat hij is: mechanisch. Wel zit er standaard rechtsvoor een kruishendel. Daarmee
zijn twee van de drie ventielen te bedienen.
Dat werkt goed, ondanks dat die hendel net
iets te ver weg zit. De hendel van het derde
ventiel zit wat dichterbij. De ‘groene’ snelkoppelingen (de kleurcodering in de cabine
mag duidelijker) zijn met de hand buiten de
cabine in te stellen op doorstroming. Een
tijdsinstelling en/of een bediening van een
ventiel achteraan de trekker zijn er niet.
Een opbrengst van 60 liter per minuut bij

De achterkant van de Power Mondial kenmerkt zich door eenvoud, maar alles wat je nodig hebt, is er.

2.300 toeren zit gezien het bescheiden
motorvermogen tegen het gemiddelde aan.
Bij 1.400 toeren is het maar 37 liter per
minuut. Eventuele lekolie bij het aansluiten
van de slangen wordt netjes opgevangen.
De snelversteltrekhaak van Orlandi heeft
vijf posities van 70 tot 95 cm boven de grond.
Voor de combinatie van aftakas en topstang
zit hij altijd in de weg; zonder gebruik van de
aftakas kan hij blijven zitten. Hij is echter
redelijk goed naar boven uit het frame te tillen. Als optie hadden wij een zwaaiende trekhaak en een kieperknobbel. De aansluiting
voor beremmen van volgwagens is standaard.
De tankinhoud van 180 liter is voor een lange
dag op vol vermogenkrap aan voldoende.

Doorsmeren en dergelijke

De vooras is ongeveerd.

In het gezamenlijke reservoir van hydrauliek,
achterbrug en transmissie gaat slechts 53 liter.
Dat drukt de onderhoudskosten. Na een eerste
keer op 500 uren is die olie vervolgens elke
1.000 uren aan verversing toe. De peilstok
boven het rechterachterashuis is lastig te

Onderhoud & kosten

Cabine & comfort

Het dagelijks en periodiek onderhoud is vrij
probleemloos uitvoerbaar en de hoeveelheid te
verversen olie beperkt zich tot een totaal van
71 liter. De motorkap gaat als één geheel open en
de koelers zijn goed te reinigen. De bereikbaarheid van het luchtfilter kan beter.

De bijrijdersstoel hindert iets bij de in- en uitstap,
maar verder is er op het cabinecomfort weinig
aan te merken, ondanks het ontbreken van vering
onder de cabine en in de vooras. Het zicht rondom is goed en het geluidsniveau bij gesloten
ramen en deuren okay.

Drie dubbelwerkend ventgielen.

LandbouwMechanisatie december 2013
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Analoge toerenteller en drie displaytjes.

vinden. De vuldop en de aftapplug leveren
minder zoekwerk op. Om de motorkap te
openen moet je de ‘plastic sleutel’ gebruiken
waarvan je eerst denkt dat de één of andere
gadget is. De riem waarmee je de kap terugtrekt, moet je net voor het definitief dichtdrukken over de radiateur leggen anders zit
hij er altijd tussen. Zowel de peilstok van de
motorolie als de vuldop en de aftapplug zitten links: prima. Ook de tankdop zit links,
voldoende laag en dus goed bereikbaar. Het
luchtfilter zit boven de motor. Daar kun je op
zich goed bij, maar het patroon eruithalen is
desondanks pielwerk door de slangen van de
intercooler die in de weg zitten. Ook het
expansietankje van het koelsysteem blinkt
niet uit door toegankelijkheid. De koelers
zijn goed te reinigen en de brandstoffilters
en ook het motoroliefilter leveren weinig
problemen op. Het pers- en het zuigfilter van
de transmissie- annex hydrauliekolie zijn elk
eenmaal per 250 uur aan de beurt. Voor de
cabinefilters (links en rechts in het dak
boven de portieren) is dat eenmaal per 1.000
uren. De zekeringen en het ruitensproeier
reservoir zitten beide goed bereikbaar tegen
de achterwand van de cabine; de één buiten
en de andere binnen. Om rechtsvoor onder
de cabine bij de beide accu’s te kunnen
komen, moet je eerst met twee boutjes de
gereedschapskist weghalen. Die kun je vervolgens ook weglaten, want inhoudelijk stelt
hij niet veel voor en de plek onder de uitlaat
is niet bepaald geslaagd. De hoeveelheden
olie in motor en achterbrug (respectievelijk
8 en 53 liter) geven samen met de termijnen
(respectievelijk 500 en 1.000 uur) geen aanleiding tot kopzorgen over onderhoudskosten.

Ferrari-achtige achterlichten.

Huiselijk gevoel

Het koelpakket is makkelijk uitvouwbaar.

36

LandbouwMechanisatie december 2013

Bij het openen van het portier gaan de lampjes boven de deuropening en centraal in de
cabine branden. In het donker is dat plezierig. Voor nachtelijke werkzaamheden is de
Power Mondial ruim voorzien van werklampen. Ook de vindbaarheid van knoppen is in
het donker goed. Dat de Landini een ‘tripcomputer’ heeft zal menig gebruiker bij toeval ontdekken. De beide bedieningsknopjes
in het dashboard lijken namelijk op boutjes.
De cabine biedt binnenin ondanks een iets
gedateerde eerste indruk veel licht en goed
zicht. Wel is er soms een hinderlijke reflectie
op de achterruit, omdat die open niet horizontaal staat. Hij zou anders de ruitensproeier
plat drukken. Ook is er een dakruit. Maar
voor een goed zicht op een frontlader is de
dwarsverbinding tussen voorruit en dakruit
aan de forse kant. De ruitenwisser scharniert
bovenin en zit daarmee qua bereik in lijn

met veel concurrenten: rechtuit is het zicht
bij regen goed, maar op de voorwielen onder
de maat. De wisser op de achterruit doet wat
dat betreft z’n werk beter. Qua ruimte meet
de cabine in lengte en hoogte gemiddeld. In
de breedte zit hij er dik boven. Leefruimte is
er dus voldoende, maar ruimte om een koelbox neer te zetten, is er eigenlijk niet. Ook de
opbergmogelijkheden maken geen indruk.
Gelukkig is het op de pneumatisch geveerde
stoel (meerprijs 293 euro) goed zitten. Ook
het klimaat in de cabine is met acht standen
op de ventilator goed te regelen, zowel bij
warmte als bij kou. Deze Climatronic brengt
een meerprijs van 2.156 euro met zich mee.
Cabine- en/of voorasvering ontbreken. Bij de
in- en uitstap klapt voor je gevoel de hele zijkant van de cabine weg, dus de deuropening
is bovengemiddeld groot. Dat je desondanks,
met name bij de uitstap, iets moet manoeuvreren komt door de op zich prima zittende
bijrijdersstoel. Het zou al helpen als je met
de voet het stuurwiel naar voren kon klappen. Ook het verstelbereik van het stuurwiel
mag wel wat groter. De eerste trede zit met

Het onderhoud is
goed uitvoerbaar
56 cm net iets te hoog en de afstand tussen
de treden is met 30 cm vrij pittig. De achterruit blijft ruim binnen de denkbeeldige lijn
door het hart van de vanghaken. De kans dat
je de ruit kapotdrukt, is dus niet groot. Je

Een bijdetijdse neus en voldoende werklicht.

Kosten per draaiuur
Kosten per draaiuur over een periode van 8 jaar bij
gemiddeld 500 draaiuren per jaar
Bruto-aanschafwaarde excl. btw € 60.070
Restwaarde na 8 jaar 30%
€ 18.021
Afschrijving totaal
€ 42.049
Afschrijving per jaar
€ 5.256
Afschrijving per draaiuur		 € 10,51
Renteverlies:
5% van gemiddeld geïnvesteerd vermogen
(60.070 + 18.021) : 2 = à 5% = € 1.952,28 per jaar
Per draaiuur		 € 3,90
Verbruik per uur:
60% van het gemiddelde van
maximumvermogen en maximumkoppel
(26,5 + 16,2) : 2 = x 60% à € 1,15
Per draaiuur
€ 14,73
De gehele bediening zit op de rechterconsole, met linksboven de kruishendel voor de hydrauliek.
Rechts daarvan het handgas en daar weer rechts van de inschakeling van de aftakas en de hendel
van het derde ventiel. De bediening van de hef is herkenbaar en afkomstig van Bosch.

houdt hem overigens het liefst dicht, want
bij openen neemt de geluidsdruk pittig toe
tot aan 79 decibel bij volgas. Voor de rest
liggende decibellen in lijn met die van de
gemiddelde concurrent.

In het kort
Met een prijs van 766 euro exclusief btw per
kW aftakasvermogen in de uitvoering zoals
getest, is de Landini Power Mondial 120 Dual
Power een plezierig betaalbare trekker en

Goede bijrijdersstoel hindert bij in- en uitstap

zijn brutoprijs zeker waard. Dat is een duidelijk verschil met de Power Mondail 115 uit
de test van ruim drie jaar geleden. Die zat op
841 euro per kW. Blijkbaar heeft de nieuwe
importeur iets aan de prijs kunnen doen, al
blijft het altijd de vraag wat er netto overblijft.
Zoals gezegd is de Power Mondial vooral een
mechanische trekker. Op de hectareteller en
de aansturing van de hef na heeft deze Landini
geen elektronica aan boord. Daar zijn echter
net zo goed klanten voor als voor een hi-techversie. Op details is de Landini soms wat
‘Italiaans’, maar in grote lijnen is er op
kwaltiteit en afwerking weinig aan te merken.
Bovendien geeft Louis Nagel vijf jaar garantie.
Dat staat zodanig groot rechtsboven op de
voorruit, dat het de blik in die richting zelfs
wat hindert. Het voordeel van een sticker is
echter dat hij eraf kan.
De meerprijzen ten opzichte van standaard
hebben bij deze Landini betrekking op de
Climatronic, de luchtgeveerde stoel, de tele
scopische buitenspiegels, de zwaaiende trekhaak en kieperknobbel, de frontgewichten,
de banden en de drietoerige aftakas. Die
540 E moet je als koper echter altijd nemen,
omdat de motor dan bij aftakasklussen in
een gebied kan werken waar hij zuinig is.
Verder is het zaak om bij het manoeuvreren
het portier dicht te houden. Als je dat aan
barrels rijdt, is het een dure grap.

Stalling en verzekering:
2% van nieuwwaarde
Per draaiuur		

€ 2,40

Reparaties:
2,5% van nieuwwaarde
Per draaiuur		

€ 3,00

Periodieke onderhoudskosten:
filters, olie, koelvloeistof e.d.
Per draaiuur		

€ 1,40

+

Totaal		 € 35,94

Voor en tegen
Plus
+
+
+
+
+

makkelijk te bedienen en te begrijpen
ruime keuze aan versnellingen
kleine draaicirkel
aangename cabine
aantrekkelijk geprijsd

Min
–
–
–
–

pittig verbruik bij hoge toeren
toerenschakeling aftakas kan beter
hefkracht niet overtuigend
hydrauliekopbrengst beperkt
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