Over de grens

Tuber 40

Antonio Cararro 12400 TGF

Eima: Woud van trekkers
De Eima in het Italiaanse Bologna is altijd een interessante beurs met zowel landbouw- als tuin- en parkmachines.
Vooral Italiaanse fabrikanten lanceren hier hun innovatieve ideeën. Ook dit jaar stonden er veel nieuwe, kleine
trekkers. Overigens niet alleen uit Italië, ook steeds meer Oosterse fabrikanten mengen zich in de strijd.

Tekst en foto’s: Jannes Hoenderken, Patrick Medema

e Eima van 2006 was de laatste editie
waar je landbouw- en tuin- en parkmachines (Eima Garden) samen kon
zien. De twee sectoren worden namelijk
gesplitst. De Eima Garden gaat zich van 7 tot
10 september 2007 apart presenteren in een
tweejarige cyclus en heet dan ExpoGreen.
Ook de landbouwtentoonstelling is voortaan
tweejaarlijks. De eerstvolgende is van 12 tot
16 november 2008. Tussen de nieuwe grote
landbouwtrekkers zoals de Fendt Vario 936,
Claas Axion, New Holland T7000, John Deere
8530, Landini Powermax, de Deutz Fahr X 720
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en de McCormick XTX vielen dit jaar vooral
de vele merken kleine trekkers op met
nieuwe modellen.

• Compacttrekkers
Elk jaar staat er bij het Italiaanse Antonio
Carraro wel een primeur van een prototype.
Zo ook dit jaar met de 12400 TGF Silver Spirit.
Opvallend niet in het rood, maar in een zilveren kleur. Met dit type passeert de trekkerfabrikant de 100 pk grens. In de 12400 zit
namelijk een nieuwe viercilinder VM
common-raildieselmotor met interkoeler van
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81 kW (110 pk) die voldoet aan de Stage 4
emissie-eisen. Standaard is een 16/16 transmissie waarmee je 40 km/h kumt rijden.
Daarnaast komt er een versie met een 66 kW
(90 pk) common-railmotor. Ook bij de kleine,
rode modellen met vier evengrote wielen
waren er weer nieuwe modellen te bewonderen. De variëteit zit hem onder meer in
motorvermogen, knikstuur, omkeerinrichting en breedte. Nieuw was bijvoorbeeld een
10400 van 69,8 kW (95 pk) met diverse opties.
Ook stond er een kleine Tigre 3200 van 18,4
kW (25 pk). Deze is iets ergonomischer

gemaakt en heeft meer hydraulische opbrengst.
Echt nieuw is de Tuber 40 van Labin Progres
uit Kroatië. Deze fabrikant maakt al jarenlang eenassers en komt nu dus met compacttrekkers met modern design. Het was
overigens nog een prototype, de productie
begint over enkele maanden. De trekker is
leverbaar in twee uitvoeringen; met een driecilinder Lombardini motor van 1.649 cm3,
goed voor 28,7 kW (39 pk) en een met een
Yanmar diesel van 1.642 cm3, die maximaal
26 kW (35 pk) levert. De vierwiel aangedreven
Tuber 40 heeft standaard een veiligheidsbeugel. De spoorbreedte is voor 120 cm,
aan de achterkant is een variatie van 110 tot
140 cm mogelijk. De trekker weegt 1.300 kg
en is er vanaf 7.500 euro.
Bij de Italiaanse Zetor importeur pronkte een
Branson 4720i compacttrekker met een viercilinder diesel van 30,9 kW (42 pk). De naam
klinkt westers maar de trekker komt toch uit
Zuid-Korea. De naam is speciaal voor Amerika,
laat fabrikant Kukje weten. Jaarlijks maakt
Kukje circa 5.000 trekkers. Er zijn negen
typen van 29 tot 65 pk. De eigen Kukje motor
klinkt niet vertrouwd, toch is het geen onbekende. De fabrikant laat weten dat het de
motoren ook aan Cummins levert. De trekker
is netjes afgewerkt met normale luxe.
Standaard is een 12/12 transmissie met
omkeer, stuurbekrachtiging en onafhankelijke 540/1000 aftakas. De 4720i weegt 1.862
kg, is 143 tot 183 cm breed en kost ongeveer
15.000 US dollars (ca. 11.400 euro).
Mitsubishi is vooral bekend om de motoren.
Bij Fort op de stand stond echter een volle-

Goldoni Custer 75 REV

Branson 4720i
dige compacttrekker van Mitsubishi Agricultural Machinery. De MT 260HD heeft een
driecilinder dieselmotor van 26 pk en een
hydrostaat met drie groepen. De hef tilt
maximaal 1.000 kg en de trekker weegt zelf
1.115 kg.
Goldoni presenteerde met de Cluster serie
nieuwe trekkers met vier even grote wielen.
De serie is leverbaar met knikbesturing (SN)
en met normale voorasbesturing (RS.) Het
laatste model is ook leverbaar met 180 graden omkeerinrichting (RS REV). De serie heeft
viercilinder turbomotoren van John Deere
van 36 kW (49 pk) en 49 kW (67 pk). De SN
uitvoeringen hebben een 12/4 transmissie en
de RS een met 16 versnellingen vooruit en
achteruit. De maximumsnelheid is bij alle
typen 40 km/h.
Landini heeft bij de smalspoorserie Mistral
trekkers een stap voorwaarts gezet door alle
vier typen uit te rusten met een Yanmar
motor die aan de Stage 3 emissie-eisen voldoet. Een cabine is leverbaar. De minimale
breedte is 1200 mm.
Een beetje verscholen tussen het landbouwgeweld op de stand van New Holland was de
T3000 serie. Een nieuwe trekker voor New
Holland, maar met een bekend trekje. Nadere
inspectie leerde dat de trekker gebaseerd is
op de nieuwe Landini Mistral. De T3030 heeft
een 35,2 kW (48 pk) viercilinder Yanmar
diesel die voldoet aan de Stage 3 eisen. De
drie andere modellen zijn een T3010 (35 pk),
T3020 (43,5 pk) en het topmodel de T3040
(54,5 pk). Een cabine is leverbaar.

New Holland T3030
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Mitsubishi MT 260HD
• Trekkers op pure biodiesel
Same Deutz-Fahr presenteerde een opvallende trekker in zonnebloemoutfit. Deze
fabrikant geeft als eerste toestemming om
hun trekkers die zijn uitgerust met viercilinder Deutz dieselmotoren uit de serie 2112,
ook met pure biodiesel (volgens de norm EN
14214) te tanken. En dat ook zonder vermogensverlies. De motoren blijven ook met
biodiesel voldoen aan de nu geldende emissie-eisen. Same Deutz-Fahr gebruikt per verstuiver een aparte brandstofpomp, waarmee
de hogere viscositeit en de agressiviteit wordt
beheerst. Overigens ben je niet verplicht om
alleen puur biodiesel te gebruiken. Ook met
mengsel en uitsluitend gewone diesel kunnen de motoren goed presteren. Het SDFconcern levert de trekker onder vier merken:
Same Explorer3, Deutz-Fahr Agrofarm,
Hürlimann XB Max en Lamborghini R3 EVO.
Er zijn twee modellen: de 85 van 62 kW (84
pk) en de 100 van 72 kW (98 pk). Om de vloeistoffen bij de motor op lage temperatuur te
houden is het koelsysteem uitgebreid met
onder andere een verdubbeld doorstroomsysteem. De 20/20 transmissie kan 40 km/h.
Een kruipbak is leverbaar. In de eerste
versnelling is de maximumsnelheid dan
460 m/h. De beide trekkers zijn leverbaar in
een standaarduitvoering met mechanisch
geschakelde transmissie en in een luxe uitvoering (GS) met onder meer een hydraulische powershuttle en twee eco-schakelingen
op de aftakas. Optioneel is nog een hoog/
laag-schakeling.

Deutz-Fahr Agrofarm
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Massey Ferguson 3645

• Kleine landbouwtrekkers
Massey Ferguson lanceerde de 3600 serie.
Er zijn vier modellen van 43 tot 67 kW (58 tot
91 pk), alle met een viercilinder 3,3 liter Sisu
motor met turbo die voldoet aan de Stage 2
norm. De zwaarste beschikt bovendien over
tussenkoeling. Deze trekkers worden door
Agritalia gemaakt op basis van MF specificaties. De tweewiel aangedreven uitvoering
heeft een 12/12 transmissie van Carraro (max.
30 km/h), terwijl voor de vierwielaangedreven
uitvoeringen een 24/24 transmissie, 40 km/h,
met powershuttle leverbaar is. De pompcapaciteit is bij de twee kleinste typen 43,5 l/min
en bij de twee zwaardere 57 l/min. Maximaal
zijn vijf externe ventielen. Leverbaar is een
cabine met vlakke vloer.
Van Yanmar was er een kleine landbouwtrekker te bewonderen. De importeur had
deze EcoTrac EG 782 over laten komen om
te laten zien wat de fabriek voor de Japanse
markt produceert. De trekker heeft een viercilinder watergekoelde motor met turbo van
60 kW (82 pk). De hydrostatische transmissie
heeft twee niveaus, van 0,2 tot 17 en van
0,2 tot 34 km/h. De standaard spoorbreedte
is 142 cm. De driepuntshef kan maximum
2.450 kg tillen.

Cararro Agriplus
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Yanmar EcoTrac EG 782

Ook Goldoni lanceerde een kleine landbouwtrekker, de Star 4000. Deze heeft een 61 kW
(83 pk) John Deere motor van 4,5 liter. Keuze
is tussen een 8/8 transmissie of een Dual
power transmissie. Maximum snelheid is 40
km/h. De hef kan maximaal 2.500 kg tillen.
Verder is er onafhankelijke hydrauliek met
twee pompen 50 + 30 l/min. De cabine met
airco is vrij laag.
Nieuw bij Antonio Carraro waren de kleine
landbouwtrekkers van Agritalia. Deze zijn
van familielid Carraro en Antonio Carraro
gaat ze verkopen. Op de stand stonden de
bekende Agriplus trekkers met vermogens
van 41 tot 69,8 kW (56 tot 95 pk). De trekkers
hebben 24 versnellingen vooruit en achteruit. De vierwielaangedreven typen kunnen
ongeveer 40 km/h.

• Laagzwaartepunt
Bij Fantini stond de Formula Trac, een laagzwaartepunttrekker met een zescilinder VM
motor met turbo en interkoeling van 96 kW
(130 pk). Deze speciale trekker met vierwielbesturing en vierwielaandrijving heeft zowel
aan de voorzijde als aan de achterzijde een
aftakas en een sterke hefinrichting die 2.000
kg tilt. De hydrostatische transmissie heeft

Formula Trac
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Goldoni Star 4000

twee niveaus, voor het werkgebied tot 15
km/h en voor het wegtransport tot 40 km/h.
Het gewicht van deze 138 cm hoge laagzwaartepunttrekker is 3.400 kg. Hij is in staat om
hellingen tot 70 procent te beklimmen.
De fabrikant heeft voor dit voertuig ook een
telescooplader ontwikkeld, die in beide hefinrichtingen wordt bevestigd.

• Maaien
Voor het onderhoud van grote groenoppervlakken lanceerde Agrimaster de Agri
160/190 klepelmaaier met opvang voor in de
driepunt. Er is keuze uit diverse klepels. De
160 cm brede versie vraagt minimaal 40 pk
aftakasvermogen en weegt 865 kg. In de bak
kan 1 kuub. De 190 cm brede versie vraagt
45 tot 60 pk en weegt 950 kg. De bak is iets
groter met 1,3 kuub. De kleinste kost bruto
8.100 euro en de bredere 7.800 euro.
Ook nieuw van Agrimaster waren smalle
klepelmaaiers voor in de hef van kleine compacttrekkers. De XB 110 maait 110 cm breed
en weegt 182 kg. Een trekker van 12 tot 15 pk
is al voldoende. De bok is verstelbaar en de
prijs is 1.595 euro. Voor kleine John Deere
trekkers tussen de 20 en 25 pk heeft Agrimaster de Spider 150 frontklepelmaaier

Agrimaster Agri 160

Mowertech diesel

gemaakt. Speciaal is de lage aanbouwhoogte.
De machine is slechts 40 cm hoog en maait
153 cm breed. Hij weegt 254 kg en kost 2.900
euro.
Skeltermaaiers met een cirkelmaaidek zijn er
al een tijdje. Caron lanceerde nu voor het
eerst een Mowertech skeltermaaier met een
dieselmotor. Met een Yanmar van 19,5 pk om
precies te zien. Hij kan 8 km/h en maait 92 cm
breed. De prijs is nog onbekend omdat het
nog om een prototype gaat.

• Grond mulchen
Bij het rooien van boomgaarden blijven veel
houtresten achter. Om de grond weer in bruikbare conditie te brengen heeft PrimeTech de
PT Gator ontwikkeld. Met deze zware machine
op rupsbanden worden wortels en andere
achtergebleven materialen verpulverd en ontstaat weer een bruikbaar perceel. De PT Gator
350 heeft een Cat dieselmotor van 261 kW
(350 pk) en weegt 19 ton. De FAE mulcher
heeft een rotor van 60 cm doorsnee en werkt
over een breedte van 218 cm. Ook is er een
kleinere PT Gator 290 van 210 kW (290 pk).
Op dezelfde stand stond ook een uitgebreid
programma van FAE aanbouwmulchers.
Zowel zonder als met aandrukrollen en

Mipe Viviane rijenstrooier

PT Gator 350

afdekkappen en dat in werkbreedtes van
121 cm tot ruim 250 cm. Deze frezen zijn
ook inzetbaar voor grondstabilisatie, waarbij
ongebluste kalk wordt gemengd door de
grond waardoor een stabiel wegdek ontstaat.
Crushingtech presenteerde hele zware
mulchers, speciaal voor rotsbodems. De
FPR machines worden naast het plantklaar
maken van rotsbodems voor wijnteelt ook
ingezet om bijvoorbeeld verharde wegen te
herstellen en grond met boomstobben plantklaar te maken. Er zijn typen van 70 tot 180
cm breed waarvoor een aftakasvermogen van
60 tot 280 pk nodig is. De werkdiepte varieert
van 15 tot 35 cm diep.

• Strooier en blazer
Mipe Viviane toonde een tweerijige kunstmeststrooier voor rijenbemesting in houtopstand, waaronder wijngaarden. Langs de
rijen maken kouters een sleuf, waarin de
kunstmest wordt verdeeld. Een eenvoudige,
maar effectieve methode om kunstmest
gedoseerd en geplaatst toe dienen.
Fabrikant Cifarelli stond op het innovatieplein met een stille rugbladblazer, de BL6S.
Op 15 meter afstand zou het geluid nog maar
64 decibel zijn. Voor de gebruiker produceert

Cifarelli BL6S
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Crushingtech FPR

de machine 88 decibel. De rugblazer blaast
20 m3/min en weegt 10,7 kg. In de tank kun
je 3 liter brandstof meenemen, genoeg voor
een hele dag werken. De prijs in Italië is 615
euro excl. BTW.

• Transport
Merlo presenteerde een mini-telescooplader
op een rupsonderstel. De maximale hefkracht met volledig gestrekte arm is 200 kg.
De palletvork heeft daarbij een hoogte van
2,90 m. De rugzijde van de vork staat dan
circa 70 cm voor het rupsonderstel. De Cingo
M 10 weegt zelf 830 kg en wordt aangedreven
door een dieselmotor van 15,5 kW.
Nieuw van Ferrari was de Sycar serie. Dit
zijn trekkers met achterop een laadbak. Een
soort kruising tussen een kleine transporter
en een pick-up. Er zijn vijf modellen met een
Lombardini dieselmotor van 22 tot 37 pk
met een 6/3, 8/4 of 8/8 transmissie.
De machine kan ongeveer 3.500 kg laden.
De trekker-transporter is er ook als BCS Cargo
en Pasquali Ergo.•

Merlo Cingo M10
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