PROFIEL

ANTONIO CARRARO TONY 9800 SR/ TR

Uitvoering
De typeaanduiding van de nieuwe Antonio
Carraro Tony lijkt te verwijzen naar de
knikgestuurde SRH 9800 en de fuseegestuurde TRH 9800. Qua vermogen komt
de Tony overeen met deze trekkers. Ook
hebben ze de omkeerinrichting. Ze zijn
echter niet de opvolgers, maar een aanvulling. De Tony’s zijn er voor gebruikers
die meer willen besteden aan luxe en
mogelijkheden. Vooral de forse dosis elektronica maakt ze interessant voor fijnproevers. Ook de Tony’s zijn er met zowel
knik- (SR) als fuseebesturing (TR). De Tony
is zo’n tien procent duurder.
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NEUSJE

VAN DE ZALM
Wat valt op?

Wat heb je eraan?
De Tony zit vol elektronica. Een display
en toetsen op het dashboard helpen je bij
het doorlopen van de instellingen en zou
zo intuïtief zijn als een smartphone.
Onder meer motortoerental en rijsnelheid
kun je in het geheugen opslaan en
oproepen. De hydrostaat komt van heftruckbouwer Linde en heeft vier groepen
en schakelt automatisch. Het snelheidsbereik is volledig traploos en ligt tussen
0 en 40 km/h. Van rijrichting wisselen doe
je met een hendel onder het stuur of met
een tuimelschakelaar op de joystick.

Wat valt tegen?
De Tony’s hebben een motor van Yanmar.
Deze Yanmar-motor voldoet aan de Stage
3a-emissienormen. Volgend jaar maakt de
Yanmar plaats voor de Kubota V3800commonrailmotor die met een roetfilter
de stage 3b-emissienorm haalt. Wie de
hoogste eisen stelt aan de specificaties
qua emissie, moet dus nog even wachten.
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De Tony is voorzien van een cabine met
meer glas en een ronde afwerking. Aan
de voorkant loopt het cabineraam rond
over in het dak. Ook achterin het cabinedak zit een ruit. Zo heb je in beide rijrichtingen zicht omhoog. Van binnen beschikt
de cabine over airco en elektronische
klimaatregeling. De middentunnel, tussen
motor en achterbrug, is wat kleiner
geworden en bij de fuseegestuurde Tony
TR nog eens vijf cm lager. Tot slot is er
een 540S-stand voor de aftakas, die zit
qua overbrenging tussen 540 en 540E.

TECHNISCHE GEGEVENS
Motor
Vermogen
Gewicht
Tankinhoud
Hefvermogen
Pompopbrengst
Tony 9800 TR
Tony 9800 SR

Yanmar, viercilinder
63,9 kW (87 pk)
vanaf 2.380 kg
60 liter
2.400 kg
25 + 45 liter, 160 bar
vanaf 64.100 euro
vanaf 66.980 euro
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