ONDERNEMEN MET VAKTECHNIEK - MASSEY FERGUSON 3-SERIE

Brede keuze in
		 smalle trekkers
Tekst en foto’s:
Arend Jan Blomsma

Tijdens de Massey Ferguson eXperience Tour in juli stelde Massey Ferguson onder meer zijn nieuwe
3-serie voor aan het Nederlandse publiek. Het is een serie specialty-trekkers voor verschillende
doeleinden. De totale serie bestaat uit ongeveer tachtig modellen, dus de keuze is ruim.

‘ONDERHUIDS WIJKEN ZE NIET VEEL
AF VAN DE CARRARO’S, MAAR QUA
UITERLIJK EN BEDIENING HEBBEN
ZE EEN MF-UITSTRALING’
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Behalve via grote beurzen zoekt Massey Ferguson
ook contact met de diverse doelgroepen via de eXperience Tour. Dit internationale evenement werd
voor de vierde keer georganiseerd en deed Nederland aan op het sportcentrum Papendal. Nagenoeg
de hele range werd daar aan de bezoekers getoond,
waarbij de nadruk lag op diepgang en contact.
Een van de noviteiten was de 3-serie smalspoortrekkers. Deze serie is er in vijf minimale breedtes: de VI (Vineyard, 1,00 meter), de SP
(Specialised, 1,25 meter), de GE (Ground Effect,
een verlaagde uitvoering als platformtrekker, van
1,40 meter), de FR (Fruit, 1,45 meter) en de WF
(Wide Fruit) en AL (Alpine) van 1,70 meter. De
maximale breedte van de laatste twee typen is
2,20 meter en dan hebben we het dus niet meer
over smalspoortrekkers, maar ze zijn er wel van

afgeleid en delen dezelfde techniek. Daarbij heeft
de smalste trekker een cabinebreedte van 1,00
meter en de grotere smalspoormodellen een van
1,20 meter. De Alpine heeft een cabine van 1,40
meter breed. De vermogens van de trekkers lopen
uiteen van 55 tot 88 kW (75 tot 120 pk). En dan
heeft de klant ook nog te kiezen uit een Essentialen een Efficiency-uitvoering. In totaal gaat het
dus om tachtig modellen. De trekkers worden
gebouwd bij Carraro Agritalia in Italië, niet te
verwarren met Antonio Carraro. Carraro is bekend van de assen en bouwt ook trekkers voor
andere fabrikanten in hetzelfde vermogenssegment als de 3-serie. Onderhuids wijken de trekkers niet veel af, maar qua uiterlijk en bediening
hebben ze allemaal hun eigen uitstraling. En die
is bij Massey Ferguson niet verkeerd.
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8S MET TRAPLOZE
TRANSMISSIE
Toen Massey Ferguson eind 2020 de 8S introduceerde, kwam deze aanvankelijk met
alleen een nieuwe Dyna-7-transmissie.
Vrij spoedig werd deze gevolgd door de
EPower-transmissie. Ook dit is een
28V/28A-transmissie, maar dan met dubbele koppeling, waardoor hij zich gedraagt
als een CVT. Eerder dit jaar kwam ook de
Dyna-VT, met Agco’s eigen ML 260-transmissie. Tegelijkertijd kwam er ook een
nieuw topmodel in de range, met 224 kW
(305 pk). Daarvoor had het topmodel 195
kW (265 pk).

achteruit schakel je met de van Massey Ferguson
bekende shuttle links onder het stuur. Achter het
stuur vind je een overzichtelijk dashboard, ook in
de Nederlandse taal. Instellingen kunnen worden
veranderd met een draai-drukknop op de rechter
zijconsole. Daar zit ook de bediening van de aftakas en de elektronisch geregelde hefinrichting. In
de Efficiency-uitvoering is de hydrauliek te bedienen met een multifunctionele kruishendel en twee
flippers. De kruishendel heeft verder twee vrij toewijsbare knoppen en een knop voor het veranderen van de rijrichting. Ideaal voor voorladerwerk.

Een belangrijk kenmerk in de cabine is de vlakke
vloer. De transmissie laat zich soepel schakelen.

‘DE KRACHTBRON IS EEN
FPT-3,6-LITER-VIERCILINDER,
TERWIJL ER VOORHEEN EEN
3,4-LITER WERD GEBRUIKT’
MEER MOTORINHOUD

VLAKKE VLOEREN
Massey Ferguson had twee trekkers uit de nieuwe
serie meegenomen naar de eXperience Tour, een
3SP.75 en een 3AL.105. Met deze laatste maakten
we een korte proefrit, voor onze eigen eXperience. Het kleinste model hield zijn vrij spartaanse
cabine, met een grote transmissietunnel op de
vloer en lange schakelpoken. In het Alpine-model
en ook alle modellen vanaf de S85 met cabine is
dat anders. Die hebben een volledig vlakke vloer.
Dat kon bij een gelijkblijvende trekkerhoogte,
omdat de kachelunit uit het dak is verdwenen.
Ook maken de lange poken plaats voor korte,
soepel schakelende poken voor de vijf versnellingen en de drie groepen. Het aantal versnellingen
vooruit wordt verdubbeld door een hoog-laag,
die je met een drukknop op de versnellingspook
schakelt. De versnellingspook heeft ook een
drukknop met koppelingsfunctie. De hoog-laag
zit niet op de achteruit, waardoor het aantal versnellingen daar vijftien blijft. Tussen voor- en

De krachtbron is een FPT-3,6-liter-viercilinder, terwijl er voorheen een 3,4-liter werd gebruikt. Deze
nieuwe motor voldoet aan de Stage V-emissie-eisen. Hoewel deze trekkers weinig ruimte onder de
motorkap hebben, is Carraro er toch in geslaagd
om de dieseloxidatiekatalysator en de SCR-unit
onder de motorkap te plaatsen. De uitlaat, langs
de linker cabinestijl, kon daardoor mooi slank worden gehouden. Bij de echte smalsporen is het
maximale vermogen van de serie 88 kW (120 pk).
Bij de Alpine is het beperkt tot 77 kW (105 pk),
omdat onder deze trekker een grotere maat banden past. Massey Ferguson wil daarom de aandrijflijn tegen overbelasting beschermen. De maximale
bandenmaat is volgens de fabrikant 540/65R30,
maar er zit nog redelijk wat ruimte tussen de band
en het spatbord, zodat er vast ook wel 34’ers onder
kunnen. Of de mooie Michelin TrailXbib-banden
die de fabrikant liet zien onder een 5S, in de maat
VF650/65R30.5. De Alpine heeft als optie verder
onafhankelijk geveerde voorwielophanging. Uiteraard komt die van Carraro.
De Mechan Groep ziet deze Alpine-versie als een
goede trekker voor de cultuurtechniek en het openbaar groen, maar met een eigen gewicht van tussen de 3,6 en 4,1 ton, afhankelijk van de uitvoering,
zijn er nog veel meer toepassingen te bedenken.

De Efficiency-uitvoering heeft een kruishendel en twee
flippers voor de hydrauliekbediening.

De geveerde vooras wordt, net als de rest van de trekker, gebouwd wordt door Carraro Agritalia.

‘MECHAN ZIET DEZE ALPINEVERSIE ALS EEN GOEDE TREKKER
VOOR DE CULTUURTECHNIEK EN
HET OPENBAAR GROEN’
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