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McCormick X50-serie
krijgt kleinere motor
De Italiaanse trekkerbouwer McCormick, eigendom van het Argo-concern,
liet vorig jaar tijdens de Eima al de X50.20 zien. De X50-serie volgt de
T-max op en is nu leverbaar. De kleinere motor blijkt het grootste verschil.
Tekst en foto’s: Gertjan Zevenbergen

D

e steeds strenger wordende uitlaatgasnormen zijn de belangrijkste
reden voor McCormick om de
T-max serie te vervangen door de X50. Lag
er voorheen een 4 liter Perkins in de vierof tweewielaangedreven trekker, nu is dat
een 3,4 liter viercilinder met turbo en commonrail van hetzelfde merk. De X50-serie
haalt de Stage 3b-eisen met EGR en een
partikelfilter. Tegelijkertijd heeft de
leverancier de motorkap van de trekker
aangepakt, waardoor het uiterlijk flink is
veranderd. Het hoekige van de T-max is
verdwenen en het vriendelijke maar stoere
familiegezicht komt ervoor in de plaats.
De serie telt vier modellen in plaats van vijf.
De kleinste, de 50.20, heeft met boost een
maximaal vermogen van 70 kW (95 pk).

Topmodel X50.50 haalt 83 kW (113 pk).
Nieuw is ook het dashboard met twee analoge
klokken en digitaal display voor onder meer
rijsnelheid en toerental. Het beweegt mee
als je het stuur verstelt. Daarnaast tilt de
hefinrichting 400 kg meer, doordat er
5 mm dikkere externe hefcilinders zijn
gemonteerd. De aftakas met 540 en 750 toeren is gebleven, optioneel is een 1.000 toerige
aftakas. Ook de transmissie is gelijk, al zijn er
veel uitvoeringen. Wij reden met een
X50.20 met kruipbak en 48 versnellingen
voor- en 16 achteruit. Op 420/85R34 banden
rijdt de trekker maximaal 40 km/h. Het
aangrijpen van de drietrapspowershift kun
je met een draaiknopje rechts naast het
stuur instellen. Dat werkt plezierig en ook
de agressiviteit van de hydraulische shuttle

McCormick X50.20
Motor
Vermogen
Versnellingsbak
Hefvermogen
Lengte
Wielbasis
Gewicht
Prijs

3,4 l, viercilinder Perkins
70 kW (95 pk)
48 V / 16 A
4.750 kg
4,16 m
2,34 m (4wd)
3.650 kg met cabine
58.424 euro

stel je ermee in – handig tijdens het werk
met de voorlader. Datzelfde geldt voor het
ontkoppelingsknopje op de versnellingspook.
Het handgas is verhuisd naar het dashboard, onder het stuur. Dat klinkt onhan
diger dan het is. Er zijn standaard twee
hydraulische ventielen. Je vindt ze – op een
vreemde plaats – onder de stoel. Ze zijn
niet met een kleur of nummer gecodeerd.
Jammer. De olieopbrengst bedraagt maximaal
82,2 liter per minuut. Daarvan is 52,3 liter
per minuut voor maximaal vier ventielen
beschikbaar.
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