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SYN TRACWERKTUIGDRAGER

Het Oostenrijkse Syn Trac startte voor de ontwikkeling van zijn ‘trekker’ met een leeg
vel papier. Uitvinder Stefan Putz bedacht een voertuig dat extreem breed inzetbaar
is, met name in het grondverzet, het wegbermonderhoud en de gladheidbestrijding.
Werktuigen wissel je razendsnel dankzij een uniek snelkoppelsysteem.

‘DE FORSE CABINE
DIE ER BOVENOP
STAAT, DOET NOG HET
MEEST DENKEN AAN
DIE VAN EEN MB TRAC’

Begin september was de Syn Trac heel even in
Nederland. Maaiarmspecialist Bos uit Bolsward
bouwt voor dit voertuig een zwaar uitgevoerde
maaiarm voor achter- en vooraanbouw. Vooral
voor het onderhoud van (snel)wegbermen ziet
het bedrijf in Nederland kansen. De 309 kW (420
pk) Cat-krachtbron bezorgt de machine een topsnelheid van 80 km/u. Een toelating voor onze
snelwegen is er nog niet, maar Syn Trac belooft dit
voor 2022 te hebben geregeld .
Bedenker Putz is eigenaar van het bedrijf Synex
Tech, dat robotsystemen voor fabrieken bouwt.
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Onder meer bij Volkswagen en SKF vind je deze
robotarmen in de productielijn. In het plaatsje
Bad Goisern, een uurtje ten oosten van Salzburg,
staat sinds 2015 de fabriek van Syn Trac, waar 33
personen werkzaam zijn. Inmiddels zijn er trekkers verkocht in Duitsland, Frankrijk, Zwitserland
en uiteraard Oostenrijk. De serieproductie is dit
jaar gestart. Volgend jaar wil het bedrijf twee
trekkers per maand bouwen. Aan het model
wordt nog geschaafd; vooral softwaretechnisch
worden er nog verbeteringen doorgevoerd. Toch
staat er in Bolsward een machine waar weinig op
valt aan te merken.
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Aan de voor- en achterzijde bevindt zich een docking-station,
dat zeven bedieningselementen aankoppelt zonder handwerk.

MB TRAC-GEVOEL
Wat opvalt aan de Syn Trac is de gedrongen bouw:
De wielbasis bedraagt 3,30 meter, wat vergelijkbaar is met een conventionele trekker in deze vermogensklasse. Daarbij is alles op of om de Stage
V-motor met dieseloxidatiekatalysator en SCR-unit
gebouwd. Achter stijlvol vormgegeven kappen bevindt zich naast de transmissie een loadsensing-pomp met een opbrengst van 180 liter per
minuut. Verder neem je 420 liter diesel en 35 liter
AdBlue mee. Boven op de machine staat de forse
cabine, die nog het meest doet denken aan die van
een MB Trac. Die biedt voldoende ruimte. Je kunt
overal je benen kwijt, plus nog een fikse koelbox.
Naast de luxe bestuurdersstoel is er een luchtgeveerde bijrijdersstoel. Het was Syn Trac vooral te
doen om het zicht. De cabine heeft zes stijlen,
maar storend is dat niet. Het zicht naar alle kanten
is perfect, mede doordat je een motorkap mist.
Tijdens een proefrit hoor je de Cat grommen. Onbeladen spuit hij er op de straat vandoor. Met 10,3
ton biedt de Syn Trac een stabiele basis, terwijl het
maximaal toelaatbare gewicht achttien ton bedraagt. Je kunt de hydropneumatische vering
handmatig in hoogte verstellen. De assen betrekt
het bedrijf van Tatra. Er zijn twee differentieelsloten om zowel links en rechts als voor en achter te
sperren. De vierwielaandrijving is permanent ingeschakeld. In de vierwielgestuurde modus draait hij
met een draaicirkel van negen meter scherp. Hondengang is ook mogelijk. De hydromechanische
CVT-transmissie van het Oostenrijkse VDS heeft
twee rijbereiken, van 0 tot 60 en van 0 tot 80 km/u.

deze vermogensklasse. Een combinatie van wegbermonderhoud, hout versnipperen en sneeuwschuiven of frezen is het ideaalbeeld. Zo is dit
‘Zwitserse zakmes’ jaarrond in te zetten. Bos ziet
in Nederland kansen voor dit concept. Naast grote
aannemers kan de Syn Trac ook voor een eenmansbedrijf aantrekkelijk zijn. Concurrenten in
het wegbermonderhoud, zoals de Vredo Kantonnier, de BreTrac of de Unimog, missen die flexibiliteit. Syn Trac richt zijn pijlen vooral op de Unimog.
De uitwisselbaarheid, het bestuurderscomfort en
het zicht zijn sterke argumenten. Ook qua prijs
moet het enkele model dat er nu is de concurrentie het hoofd kunnen bieden. De fabrikant belooft
in de toekomst een complete serie met vermogens van 221 tot 346 kW (300 tot 470 pk).

‘IN EEN MINUUT
KUN JE EEN
MACHINE AAN- OF
AFBOUWEN, CLAIMT
DE OOSTENRIJKSE
FABRIKANT’

OVER SYN TRAC
Uitvinder en boerenzoon Stefan Putz
richtte Syn Trac GmbH in 2015 op. In 2017
rolde het prototype uit de fabriek in het
Oostenrijkse Bad Goisern, dat later dat
jaar op de Agritechnica werd voorgesteld.
Een nulserie volgde in 2019. Voor de serieproductie werd een productiefaciliteit gebouwd. Dit jaar is het bedrijf begonnen
om in een aantal landen een verkoopnetwerk op te zetten. Bos in Bolsward onderzoekt de mogelijkheden om de unieke
werktuigdrager in de Benelux te gaan verkopen en is exclusief partner van Syn Trac
voor zware maaiarmen. In die functie fungeert het Friese bedrijf ook als eerste aanspreekpunt voor de verkoop.

JAARROND WERK
De filosofie van Syn Trac is dat de werktuigdrager
vrijwel alle werkzaamheden moet kunnen verrichten. Een beperking zijn de 30-inch-banden, die
nadelig zijn voor de bodemdruk en de bodemvrijheid. Op deze maat is hij 3,40 meter hoog. Toch
ziet uitvinder Putz mogelijkheden voor de landbouw. Voor maaien, transporten en stro persen
werd hij al ingezet. Daarbij claimt het bedrijf dat
de motor zuiniger is dan die van concurrenten in

Elk werktuig moet van zo’n frame worden voorzien.
Je kunt een maaiarm dan wel binnen twee minuten afbouwen.
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DOCKING-STATION

‘DE FABRIKANT
WERKT AAN EEN
NEDERLANDSE
TOELATING OP
SNELWEGEN MET
EEN SNELHEID
TOT 80 KM/U’

Een enorm pluspunt van de Syn Trac is dat je de
aangebouwde machines heel snel kunt wisselen.
Aan de voor- en achterzijde is een identiek docking-station bevestigd. De vering zakt naar beneden, je rijdt de trekker in het werktuigframe en
dubbele vanghaken bevestigen hem aan de bovenzijde. Aan de onderkant rust het frame op twistlocks. Hydrauliek, elektra en aftakas worden
automatisch aangekoppeld dankzij flat-face-koppelingen. Het systeem heeft een tolerantie van één
millimeter. De geïntegreerde steunpoten bedien je
vanuit de cabine. In één minuut kun je een machine
aan- of afbouwen, claimt Syn Trac. In de praktijk is
dat bij de maaiarm van Bos twee minuten: razendsnel! Voor de driepuntshef worden dezelfde koppelbokken gebruikt, in combinatie met een
Zuidberg-hef, om een traditionele hefinrichting aan
te bieden. Daarnaast zijn er een enkele 1000-toerenaftakas en zes dubbelwerkende hydrauliekventielen. Putz bedacht zelfs een powerpack met een
eigen as. Die wordt op dezelfde manier aangekoppeld. De trekker heeft met deze additionele motor
zelfs 740 kW (1000 pk) en 6x6-aandrijving. Dat
klinkt als overkill, tot je filmpjes ziet waarbij de
bergpassen van de Großglockner - Oostenrijks
hoogste berg - sneeuwvrij worden vrijgemaakt. Een
laadplatform, zoutstrooier of dumper met zwanenhals zijn andere mogelijkheden.

De cabine is breed en ruim. Ook een bijrijder heeft voldoende plek.

EENVOUDIGE BEDIENING
Rijden met de Syn Trac is kinderlijk eenvoudig. Dit
doe je louter met het voetpedaal. Met een dubbel
stel rijhendels bedien je alle hydraulische functies
en bijvoorbeeld de in drie delen uitschuifbare
Bos-maaiarm, die 360 graden kan zwenken dankzij een centrale doorvoer van de slangen. De armleuning herbergt verder heldere druktoetsen en
flippers. Vast aan de zijstijl gemonteerd is een
12-inch-terminal waarmee je het voertuig en de

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Motor
Max. vermogen
Transmissie

Caterpillar C9 3B-zescilinder, Stage V
309 kW (420 pk)
hydromechanische VDS-CVT met twee
rijbereiken (0-60 en 0-80 km/u)
Hydrauliek
180 l/min. loadsensing-axiaalplunjerpomp,
zes dubbele hydrauliekventielen 120 l/min.
voor en achter, power beyond-aansluiting
250 l/min. voor en achter
Gewicht
10.300 kg
Max. toelaatbaar gewicht 18.000 kg
Banden
maximaal 500/80R30
Afmetingen (l x b x h)
470 x 255 x 340 cm
Vanafprijs
€ 360.000,- exclusief btw
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Rijden doe je met het voetpedaal. De trekkerterminal is logisch opgebouwd en heeft
voorkeuzemenu’s voor alle machines.

werktuigen instelt. Een 7-inch-display in de cabinerand zorgt ervoor dat je de belangrijke parameters altijd in beeld hebt. Het scherm vervangt het
dashboard. Voor zijn maaiarm voegt Bos een
kleine terminal toe. Heb je een nieuw werktuig
aangekoppeld, dan selecteer je dat in de terminal.
Alle bedieningselementen worden dan geconfigureerd voor die machine uit een vooraf ingesteld
programma. Voor- en achteruit selecteer je links
onder het stuur. Het hendeltje lijkt erg veel op de
richtingaanwijzer en dat is niet ongevaarlijk. Optioneel is de Syn Trac met een tachograaf uit te
rusten. De fabrikant probeert de machine nu toegelaten te krijgen in ons land, het liefst met een
toelating op snelwegen met een snelheid tot 80
km/u. Krijgt het bedrijf dat voor elkaar, dan staat
er een interessante machine voor wegbermonderhoud die jaarrond kan worden ingezet, ook
buiten het maaiseizoen om. Je moet daarvoor wel
investeren in de docking-stations. Interesse van
aannemers is er zeker, nu die toelating nog.

