AGRITECHNICA

Startklaar beschikbaar
Nieuwe New Holland T8.420 AutoCommand in productie
Op de komende Agritechnica zal de T8 AutoCommand-serie met traploze transmissie debuteren, al
heeft New Holland die onder commerciële druk feitelijk al eerder getoond. Toch het gaat nu echt gebeuren: de officiële lancering en tegelijk de start van de productie. Reden om even voor te proeven
met het nieuwe topmodel, de T8.420, die als demomachine nu al in de Benelux is.

Zeker twee jaar te laat, zeggen de critici. Mooi dat we hem hebben, zeggen de mensen die vooruit kijken. Feit is dat de markt
al jaren vroeg om een CVT in het zware segment, die tot nu
bij New Holland ontbrak. Dat verklaart ook waarom eerder op
beurzen prototypen werden getoond, terwijl het aanvankelijk
de bedoeling was om de T8 AutoCommand op de komende
Agritechnica te introduceren. Dat laatste zal ook gebeuren.
Feit is ook dat de eerste T8 AutoCommand-modellen nu net
in productie zijn gegaan in de CNH-fabriek in het Amerikaanse
Racine. Ze zijn dan nog niet bij ons, omdat ze per schip arriveren en de wereld even groter is dan alleen ons land. New
Holland Benelux wil daarom geen valse verwachtingen scheppen. Het bedrijf verwacht de eerste modellen net niet voor het
mestuitrijdseizoen te kunnen leveren.
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Vernieuwingen
Eerst het toetje dat er staat, namelijk het nieuwe toegevoegde
topmodel, de T8.420 met maximaal 419 boost-pk’s, inclusief 38
kW (52 pk) boost. Die boost zit op aftakaswerk, hydrauliek en
transport (boven de 20 km/u). Deze T 8.420 is enkel met de nieuwe traploze AutoCommand-transmissie leverbaar. De belangrijkste vernieuwing is natuurlijk de nieuwe traploze transmissie
voor deze serie. Die AutoCommand wordt weliswaar ontwikkeld en geproduceerd in de Verenigde Staten (Racine), maar in
opbouw is de transmissie gelijkwaardig aan de AutoCommand
in de T7-serie. Hij bestaat uit een traploos gedeelte met daarachter een 4V/2R-bak met dubbele uitgang voor een hogere
efficiëntie. Een verschil is dat deze lamellenkoppelingen heeft
en zwaarder is gebouwd, maar wat betreft de werking is hij

gelijk. Dat betekent een zaagtandprincipe over vier gangen,
geheel traploos in het hele traject, met onder last geschakelde groepen en een hoge efficiëntie in belangrijke snelheidstrajecten. De trekker is elektronisch begrensd op 40 of
50 km/u en haalt de 50 km/u bij circa 1500 motortoeren. De
bediening is identiek aan die van de T6 en T7, dus standaard
in automodus (op pedaal of rijhendel rijden) in combinatie
met drie agressiviteitsinstellingen, verder een aftakasmodus
(constant aftakastoerental), cruisecontrol en manueel rijden.
Andere vernieuwingen ten opzichte van de huidige T8-range
zijn een nieuwe, zwaardere vooras van eigen fabrikaat (geen
Dana meer), verkrijgbaar in één uitvoering (geveerd, 55 graden wieluitslag, geen Supersteer meer). De trekker heeft een
iets grotere wielbasis dan de powershiftmodellen, vanwege
de langere bak, en een zwaardere achteras. De langere bak
geeft meer ruimte bij de wielen, met als belangrijk winstpunt
dat er nu af fabriek 2,15 meter hoge banden onder kunnen,
bijvoorbeeld in de maat 900/60R42. Ten slotte krijgt de computer een groter scherm van 10,4 inch.

Standaard wordt de T8 geleverd met luxe interieur. De armleuningbediening is hetzelfde als in de T7-serie, evenals de bediening. Het
computerscherm maakt plaats voor een groter (10,4 inch) scherm.

Voor de spitmachine
De demo-T8.420 stond voor een zware Farmax-spitmachine
van loonbedrijf Demijba uit Strijen Sas om een stuk net
gedraineerd land tot zestig centimeter diep los te spitten.
Normaal rij je met een T7.270 met circa 1,6 km/u in manuele
stand, omdat de zware spitmachine de trekker nogal vooruit
duwt. Je moet dan met regelmaat corrigeren, anders loop je
de kans continu te variëren in rijsnelheid. Deze beul rij je gewoon op cruisecontrol, waarbij je het aftakastoerental met de
motortoerendraaiknop op de gewenste 1800 motortoeren
zet voor 1000 toeren aan de aftakas. De ingestelde snelheid is
2,3 km/u. Dat kan deze trekker gemakkelijk aan. En dan kom
je meteen bij het voordeel van zo’n zwaardere trekker: omdat
die het gemakkelijker aan kan dan een T7.270 is het verbruik
aanmerkelijk lager. De computer geeft een verbruik van rond
de zeventien liter per uur aan bij die 2,3 km/u. Ervaringen
met de T7.270 voor deze spitter op deze gronden geven een
verbruik van z’n 22 tot 23 liter per uur bij een rijsnelheid van
rond de 1,6 tot 1,7 km/u. De chauffeur moet nog een beetje
sturen, omdat de Autopilot niet is aangesloten, maar anders
zou hij bij het senore gebrom van de 8,7 liter metende FPT
Cursor 9-motor (Stage IIIb, voor komend jaar!) in de stille,
comfortabele cabine mogelijk in slaap vallen.

Denkwerk
Hier zit het denkwerk voor de New Holland-rijders. Velen rijden met een T7 voor zware kippers en transportcombinaties
en in de mest vanwege het tot dusver ontbreken van een
CVT bij de T8-serie én omdat de T7.270 heel wat mans is. Dat
is een relatief lichte trekker met een flink vermogen voor een
aangenamere prijs. Voor wie krap bij kas zit, lijkt op korte termijn de keuze niet zo moeilijk, maar met de T8 hebt u wel
een zwaardere trekker (letterlijk ruim elf ton) met meer vermogen, die meer over heeft voor zwaar transport en voor het
veldwerk. Dus is het ook mogelijk om brandstof te besparen.
Minpunt in dit verhaal is wel enkel een 1000-toerige aftakas.
Weliswaar bij een relatief lage 1800 motortoeren, maar een
eco-stand zou een welkome aanvulling zijn. De T8-serie om-

De T8 is leverbaar met alleen deze geveerde TerraGlide-vooras van eigen
fabricaat met 55 graden wieluitslag (draaicirkel circa veertien meter).
Supersteer is er niet meer. De fronthef met aftakas is af fabriek leverbaar.

De iets langere transmissie maakt bandenmaat 900/60R42 nu af
fabriek mogelijk. De achteras is verzwaard. De prestaties van hefinrichting en hydrauliek zijn hoog. Enkel de 1000-toerige aftakas is gebleven.

vat nu vijf modellen met maximumvermogens van 221 tot
309 kW (300 tot 420 pk). Op de Agritechnica zal hij in prestigieuze Blue Power-outfit worden gepresenteerd. Ook volgen
dan de details en de prijzen. Wellicht de moeite waard om
een demo-T8 eens naast uw andere zware (T7-)trekker te zetten en dan wat verder te rekenen dan vandaag.
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