Proefrit

Tekst en foto’s Gertjan Zevenbergen

Deutz-Fahr 5115.4 G

Groentje
Deutz-Fahr vervangt de Agrofarms-serie door een nieuwe loot aan de 5-stam.
Als verzorgingstrekker slaat de splinternieuwe 5G uit deze populaire vermogensklasse
op akkerbouwbedrijven geen gek figuur.
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Scan de foto en bekijk de video
Voor uitleg, zie pagina 57
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Het topmodel van de nieuwe 5G-serie draagt de typeaanduiding
5115.4 G. De trekker heeft een vermogen van maximaal 115 pk dat
uit een vierclindermotor van eigen makelij komt.

N

En nu is er dus de 5G. Deze compleet nieuw
ontwikkelde trekker vervangt de bestaande
Agrofarm-serie. De serie bestaat welgeteld uit
elf (!) modellen met een motorvermogen van
56 tot 80 kW (75 tot 109 pk) – een belangrijke
klasse voor Deutz-Fahr. Het bedrijf verkoopt
een kwart van alle gebouwde trekkers in deze
vermogensklasse. In deze populaire klasse
introduceerde John Deere eerder al de 5-serie,
Massey Ferguson de 5600-trekkers en New
Holland de T5’s.

Geen Deutz

Deutz-Fahr 5115.4 G
Farmotion 4 cilinder
80 kW (109 pk)
75,8 kW (103 pk)
60 / 60
55 l/min, 60 l/min
4 standaard, 6 optie
4.800 kg aan kogels
540 / 540E
4,31 m
2,40 m
4.300 kg
55.900 euro

NB. vermogen volgens ECE R120
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De hef van de 5115.4 G in HD-uitvoering tilt maximaal 4.800 kg. Er is
ook een fronthef leverbaar met een hefcapaciteit van 1.850 kg. Een
mechanische hef is standaard. Elektronische hef is optioneel.
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ee, het is geen foutje. De
5G-serie van Deutz-Fahr is
nieuw. Natuurlijk, de DuitsItaliaanse trekkerbouwer introduceerde eerder al de 5- en de 5TTV-serie.
En ja, tijdens Agritechnica vorig jaar november
liet de trekkerbouwer ook al een 5P en een
5C-trekker zien. De laatste is een compacte
versie van diezelfde 5P en TTV met een iets
eenvoudigere cabine.

Motor			
Max. vermogen
Nominaal vermogen
Aantal versnellingen
met kruip en powershift
Olie-opbrengst
Aantal ventielen
Max. hefvermogen 	
Aftakastoerentallen
Lengte		
Wielbasis		
Gewicht		
Bruto-vanafprijs

Hef

De trekkers uit Deutz-Fahrs 5G-serie zijn niet
voorzien van een Deutz-krachtbron zoals de
5C-, 5P- en 5TTV-serie, maar van een
Farmotion-motor. Net als de trekkers bouwt
Same Deutz-Fahr die in de fabriek in het
Italiaanse Treviglio. In de kleinste modellen is
dat een driecilinder met een inhoud van 2,9
liter, in de grotere modellen een viercilinder
van 3,9 liter. De modulaire bouw maakt het
gemakkelijk en goedkoop om van een drie
cilinder een viercilinder te maken. In principe
is zelfs een zescilinder mogelijk. De Farmotionturbomotoren voldoen allemaal aan de Stage
3B emissie-eisen. Elektronisch geregeld wordt
vijf tot twintig procent van de uitlaatgassen
teruggevoerd in de motor. Verder is er ook een
DOC-katalysator bovenop de motor gemonteerd. Daarnaast spuit het Bosch-commonrailsysteem de brandstof in onder een druk van
2.000 bar. Dat zorgt volgens Deutz-Fahr voor

een hoger koppel en een lager brandstof
verbruik.
De gestabiliseerde krukas zorgt voor minder
trillingen dan bij de voorgaande motorenserie
het geval was. De motoren zouden ook zo’n
4 dB(A) stiller zijn.
Ook bij de trekkers uit de 5G-serie zelf past
Deutz-Fahr-modulebouw toe. Door het
gebruik van drie verschillende voorassen, drie
transmissies en twee verschillende motoren
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De perfecte kleurcodering van Deutz-Fahr. Met oranje knoppen bedien je de transmissie. Zo is er de goed schakelende versnellingspook [1], de stugge
groepenschakeling [2] en het handgas [3]. De gele knoppen zijn voor het inschakelen van de aftakas [4]. Met de blauwe hendels bedien je de drie
hydraulische ventielen [5] en met de groene knoppen de hef [6]. De stopknop activeert de hef [7]. De snelhefknoppen [8] zijn gemakkelijk te bedienen.

Modulaire bouw
levert elf
modellen op
kan de fabrikant elf verschillende trekkermodellen bouwen. Die deelt de trekkerbouwer op
in drie uitvoeringen. Er is een HD-versie – dat
staat voor Heavy Duty – met een viercilindermotor en een zware voor- en achteras. Onder
de spatborden met ledachterlichten passen 38
inch-banden. De hef tilt 1.200 kg meer dan die
van de vijf trekkers uit de MD (Mid-Duty)serie – trekkers met een lichtere voor- en achteras. De drie Light Duty (LD)-trekkers hebben
een lichtere vooras en een driecilindermotor.
Hoewel ook de eenvoudigere versies hier en
daar ook wel verkocht zullen worden, lijkt met
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Perfecte kleurcodering
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Spaaraftakas
De hendel voor het instellen van de spaaraftakas zit rechts naast de stoel. De ruimte
tussen spatbord en hendel is echter klein.
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Handrem
De luxe 5G-modellen zijn voorzien van een
hydraulische parkeerrem. In geval van nood
is die met een draaiknop te ontgrendelen.  

^

Onderhoud
Voor het dagelijkse onderhoud zijn de koelers weg te schuiven en kun je de zijpanelen
eenvoudig verwijderen.
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Foutje...
De 5 G-serie is voorzien van een prima
airco. Bij elke vorm van koelen ontstaat echter condenswater. Dit wordt
bij de Deutz-Fahr door twee gaatjes
links en rechts in de dakrand achter
de cabine afgevoerd. Dat water druppelt langs de achterruit naar beneden. Die wordt daardoor, vooral bij
stoffige werkzaamheden, erg vuil. Vuil
dat de ruitenwisser niet allemaal verwijdert. Hoewel het testmodel een
van de eerste productietrekkers is,
geeft Same Deutz-Fahr Benelux aan
dat dit foutje wordt verholpen.

name de HD-versie voor Nederlandse akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers het meest
interessant.
We reden met het grootste model van de serie.
De 5115.4 G. Dat laatste getal geeft aan dat er
onder de, bij de cabine scharnierende, motorkap een viercilindermotor ligt. Deze is goed
toegankelijk voor dagelijks onderhoud. De
radiateurs schuif je naar buiten om schoon te
blazen. De massaschakelaar zit voor in de neus
van de trekker. Zodra je de stroomtoevoer uitschakelt, kun je de knop wegnemen.

want de bak ontbeert elke vorm van automatiek. Er is dus ook geen speedmatching. ‘Stop
and Go’ is daarentegen wel standaard. Zodra je
de rem intrapt, ontkoppelt de trekker. Vooral
tijdens voorlader werk is het handig. Je hoeft
het koppelingspedaal immers niet te gebruiken.

Met stopknop
activeer je de hef

Kleurcodering

De cabine, met slechts vier stijlen, is dezelfde
als op de 5C-trekkers. De instap is goed en de
cabine is ruim. De cabine is 12 cm breder dan
de cabine van de Agrofarm-trekker. Er is voldoende zicht op het werk en een eventuele
voorlader. De airco levert prima prestaties, al is
het jammer dat het condenswater langs de achterruit naar beneden loopt –een probleem dat
de fabrikant belooft te verhelpen.
De bedieningshendels zijn logisch gerangschikt
rechts naast de bestuurder. Zoals we van
Deutz-Fahr gewend zijn ze met kleuren gecodeerd. Ook de veelvoud aan transmissiekeuzes
is bij Same Deutz-Fahr gewoon. Er is een versnellingsbak met acht versnellingen voor- en
achteruit, terwijl de 5115.4 G waarmee we
reden een drietrapspowershifttransmissie met
een super kruip en een underdrive heeft. Het
brengt het aantal versnellingen voor en achteruit op zestig. Die moet je wel zelf schakelen
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Ledachterlichten

De mate waarin de hydraulische omkeer aangrijpt, is in vijf stappen instelbaar.
Je kunt een motortoerental programmeren.
Daarvoor moet je het desbetreffende knopje 3
seconden indrukken. Met een korte druk op de
knop roep je het weer op. Handig op de kop
akker. Datzelfde geldt voor de aftakas die uitschakelt zodra de hef omhooggaat en voor het
SDD-snelstuursysteem. Dat halveert het aantal
omwentelingen van het stuur tot net iets meer
dan 3.
Onze 5115.4 heeft drie mechanisch bediende
hydraulische ventielen. Een open-centerhydraulische pomp levert 55 liter olie per
minuut. Er is ook een eco-versie met twee
pompen die hun 60 liter per minuut kunnen
leveren bij 1.600 toeren.
De elektronische hef moet je activeren door
een klein knopje met de opdruk ‘stop’ 3 seconden in te drukken. Niet logisch, maar het heeft
wel het beoogde effect: ongetrainde chauffeurs
zullen de hef niet kunnen gebruiken.
De aftakas heeft standaard twee snelheden, 540
en 540E. Maar je kunt er ook 1.000 en 1.000 E
aan toevoegen. Die spaaraftakas schakel je door
aan een hendel links naast de bestuurdersstoel
te trekken. Doordat er weinig ruimte is tussen
de hendel en het spatbord is hij niet echt
gemakkelijk te bedienen.
De 5G-trekkers gaan in juli in productie. ◀

De achterlichten zijn voorzien van leds. De
hef en de aftakas kun je ook met knoppen op
het achterspatbord bedienen.
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