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Het Italiaanse tractormerk Landini keek lange tijd de kat uit de boom. De tractoren
bleven werken met een klassieke aandrijving. Hierdoor zag het merk zijn afzetmarkt
verschuiven van West-Europa naar Zuid- en Oost-Europa en Afrika. In deze gebieden staat comfort nog niet zo hoog op het verlanglijstje. Met de ZF-traploze transmissie breekt bij Landini en zustermerk McCormick een nieuw tijdperk aan.
– Maarten Huybrechts, landbouwconsulent Boerenbond
eerst gefilterd worden op roetdeeltjes in
de DOC-filter.
Deze zescilindermotor van 6,7 l haalt met
power boost een vermogen van 175, 188
en 212 pk. Het vermogen wordt ook
vermeld in de typeaanduiding. Het maximaal koppel gaat tot boven 800 Nm, met
een koppelstijging van circa 40%, wat we
als goed kunnen beschouwen. De moderne motoren kunnen zulke prestaties
enkel halen met 4 kleppen, brandstof
injectie met common rail en moderne
aangestuurde turboluchtvulling.
De moderne tractoren hebben echter wel
een uitgebreide koelingsruimte. Dat wijst
erop dat er via warmte nogal wat energie
verloren gaat. Landini zorgt ervoor dat de
verschillende radiatoren goed gereinigd
kunnen worden door ze uitklapbaar te
maken. Dit onderhoudscomfort heeft als
gevolg dat de machine langer zal meegaan.
Landini houdt eraan om vooraan de
geveerde wielophanging te bouwen. Dit
systeem van Carraro geeft meer comfort
dan een geveerde as. Het systeem heeft
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Landini en McCormick, beide onderdeel
van Argo Tractors, maken een grote
sprong voorwaarts. Beide merken doen
wat de grotere merken eerder al deden.
Op de markt onderdelen aankopen en die
in de eigen motoren inbouwen. Niet alles
wordt dus nog zelf gebouwd. Argo Tractors tekende een aangepaste filosofie uit
voor de toekomst. De tractoren met
FPT-motor (Fiat Powertrain) en ZF-transmissie zijn vanaf 2014 beschikbaar.
Volgens importeur Louis Nagel zit de
landbouwsector er nu al op te wachten.
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7-serie voor akkerbouw en loonwerk
Hoewel Landini een lange traditie had
met Perkins, stapte men voor de motoren toch over naar Fiat (FPT/NEF). Met
de NEF-vier- of zescilindermotoren
voldoet men aan de uitstootnormen van
Tier 4i of Stage 3b.
Om aan de uitstootnormen te voldoen
wordt gebruik gemaakt van het SCRsysteem. Hierbij worden de uitlaatgassen
chemisch behandeld met ureum, onder
de merknaam AdBlue, nadat de gassen
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veel scharnierpunten, maar wanneer men
een uitvoering aankoopt met centraal
smeersysteem is een lange levensduur
van de wielvering gegarandeerd. De
wieluitslag is groot dankzij de smalle
taille van het frame.

ZF-transmissie en CVT
De versnellingbak in de Argo-tractoren is
gemoderniseerd. Standaard gaat het om
een elektrisch geschakelde Powershuttle,
maar ook de CVT-versie wordt al in beperkte aantallen gebouwd.
De Roboshift-transmissie heeft 24 posities. De 6 groepen worden elektrohydraulisch verzet. Dit is een techniek die bij
vrachtwagens courant is. Binnen de 6
groepen gebruikt de bestuurder telkens
de 4 powershifts. Links naast het stuur
komt de Powershuttle. Deze hendel werkt
gemakkelijk wanneer je tijdens de werkzaamheden veel voor- en achteruit moet
rijden.
Met de Autoshift wordt binnen de Powershift steeds gezocht naar de juiste versnelling. De bestuurder geeft aan welke
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Landini gaat traploos

© Anne Vandenbosch
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Met een volbloed Italiaanse
motor, gecombineerd met een
Duitse aandrijflijn, gaat
Landini/McCormick traploos.

Gilles toont
nieuwe Holmer
Terra Dos T4-40
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modus hij wil gebruiken. Wil je economisch werken of alles in het werk stellen
om het vermogen te maximaliseren? De
maximale snelheid wordt aangepast aan
het land van bestemming. Voor België
wordt de Eco40 geleverd, een versnellingbak gebouwd voor snelheden tot 50 km/
uur, maar met een gereduceerd toerental.
Hiermee heeft Landini/McCormick een
transmissie die vergelijkbaar is met wat
gebruikelijk is in de moderne tractor
wereld.
Met machines die door de aftakas worden
aangedreven, is het mogelijk te werken
met een 6- of 21-spiebaan en tegen 4
verschillende snelheden. Ook de 540- en
1000-stand kan je telkens nog in ecostand
zetten. Bovendien zal de motor bij een
zeer hoog aftakasvermogen een boost
krijgen waardoor, dankzij deze extra pk’s,
het werk aan constante snelheid kan
blijven doorgaan.
Op hydraulisch vlak kan de 7-serie mee
met de concurrentie. Met een variabele
pomp en een closed center-systeem kan
de olie met een variabel debiet geleverd
worden tot maximum 123 l/minuut.
Landini/McCormick stapt in de wereld van
de traploze versnelling. Het Italiaanse
merk is op zoek gegaan naar betrouwbare
onderdelen met een hoge kwaliteit.
Aangezien behalve New Holland ook
Claas en Case de FPT-motor inbouwen, is
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De Duitse firma Holmer is intussen 20 jaar aanwezig
op de Belgische markt. Dat werd dit najaar gevierd
met een demonstratie met de gloednieuwe bietenrooier Terra Dos T4-40. Holmer wordt sinds begin
dit jaar ingevoerd door Gilles uit Clermont.
– Anne Vandenbosch
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het niet verrassend dat ook Landini/
McCormick deze Italiaanse motor gaat
gebruiken. Wanneer zij deze motor koppelen aan een ZF-traploze transmissie,
halen ze een extra kwaliteitsmerk in huis.
Alleen maken de Italianen er geen spoedoperatie van. Misschien beseffen ze nog
iets te weinig dat landbouwers in Noorden Midden-Europa echt wel willen werken
met een degelijke CVT-tractor.

Ruime, moderne cabine
De Landini/McCormick-cabine is duidelijk
verruimd en sterk gemoderniseerd. Om
veiligheidsredenen blijven de 4 stijlen
overeind. De glasoppervlakte is gemaximaliseerd. De bediening is ergonomisch,
zodat de bestuurder zich zeer comfortabel
voelt. n

Midden oktober zakte de heer Bergmann, CEO van Holmer, af naar kasteelhoeve d’Oultremont in Villers-le-Bouillet, om dit jubileum te vieren met haar
klanten in België. “Holmer heeft een
trouw cliënteel in België. Het merk
Holmer heeft een goede reputatie wat
het rooien van bieten in moeilijke omstandigheden betreft. In het rampzalige
najaar van 1998 waren alleen nog maar
onze machines aan het werk op het
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veld. Daarvan plukten we de vruchten in
de jaren nadien.” Bergmann zette
tijdens de viering loonwerker Christian
Bernard uit Wanze in de bloemetjes.
Bernard kocht 20 jaar geleden de eerste
Holmer in België. Hij levert sindsdien
nuttige input aan Holmer door opbouwende kritiek te leveren. Sinds zijn
eerste aankoop bleef hij het merk trouw.
Eind vorig jaar kocht hij nog 2 Terra Dos
T3-rooiers.
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