trekkertest

Tekst en foto’s: Jannes Hoenderken

Met Dyna-4 als transmissie en een Sisu motor completeert Massey Ferguson de 5400-serie met een nieuw topmodel, de MF 5470. Een trekker met een relatief laag gewicht. Massey Ferguson wijkt daarmee niet af van zijn
stelregel dat je een trekker altijd zwaarder kunt maken.

Massey Ferguson 5470 Dyna -4
Met Finse kracht vooruit

B

innen het Agco-concern wordt de
trekkermarkt in principe voorzien
vanuit vier locaties: Challenger uit
Jackson (VS), Fendt uit Marktoberdorf
(Duitsland), Valtra uit Suolahti (Finland)
en Massey Ferguson uit Beauvais (Frankrijk).
In principe, want verschillende componenten
worden uitgewisseld en soms wordt de productie van complete trekkers volledig uitbesteed,
maar wel onder supervisie en volgens specificatie van Massey Ferguson. Dat geldt niet voor
de MF 5400-serie. Die is ontworpen in Beauvais
en wordt daar ook geassembleerd. Net als bij
andere series komt de transmissie van GIMA,
de fabriek voor transmissies die destijds door
Renault en MF is gesticht, ook in Beauvais.
Afwijkend is de motor. In tegenstelling met
het vorige topmodel, de MF 5465 met een
zescilinder Perkins, heeft de MF 5470 een viercilinder Sisu-motor. Het grotere vermogen gaat
daarbij gepaard met minder totaalgewicht.

Brandstofverbruik
In het traject tussen 1.300 tot ca. 2.200 omw./min
stijgt het verbruik iets sterker dan het vermogen.
Bij 2.000 omw./min, bij het maximum vermogen
van 82,5 kW, is het totale verbruik 22,6 l/h. Zeer
acceptabel. Deze synchronisatie met het standaard
aftakastoerental is daarbij een pluspunt.

Motor blijft vasthoudend
De viercilinder Sisu-motor, type 44 341 DTA,
met turbocompressor en interkoeling, heeft
een boring van 108 mm en een slag van 120
mm, wat resulteert in een inhoud van 4.397
cm3. Daarmee is deze viercilinder krachtbron
te kwalificeren als een lange slagmotor, met
een taai, vasthoudend karakter. Bij 2.200
omw./min (nominaal toerental) bedraagt het
vermogen van de motor 89 kW (120 pk), gemeten volgens de ISO norm (kale motor). Aan de
aftakas wordt bij dat toerental 80,5 kW (109
pk). Bij deze normen is ‘verlies’ niet extreem.
De koppelkromme verloopt tussen 2.200 en
1.150 toeren per minuut vlak en resulteert in
een koppelstijging van 34,5 procent. Niet heel
groot, maar de stijging zorgt er in het hoge
toerentaltraject wel voor dat het nominaal
vermogen ook nog realiseerbaar is bij 1.800
omw./min, dus een constant vermogentraject
van 400 toeren per minuut. Tussen nominaal
toerental en 1800 omw./min stijgt het vermogen slechts 2 kW.
In de trekker zijn de overbrengingsverhoudingen zo gekozen dat het motortoerental bij het
gestandaardiseerde aftakastoerental 2.000
omw./min is. Het dan beschikbare vermogen
van 82,4 kW (111 pk) is hoger dan dat bij
nominaal toerental.
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Afmetingen
Massey Ferguson
5470 Dyna-4

A hoogte cabine /uitlaat
2.840 mm
B totale lengte, met frontaanbouw: 4.350 mm
C wielbasis: 2.670 mm
D vrije ruimte: 450 mm
E totale breedte: 2.280 mm
F spoorbreedte:
– vooras: 1.550 - 2.050 mm
– achteras: 1.630 - 2.150 mm
G draaistraal
4.600 mm
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Massey Ferguson 5470 Dyna-4… Technische specificaties
Andere leverbare bandenmaten voor voor- en achteras
zijn:
- 420/70R28 met 520/70R38
- 480/65R28 met 600/65R38
Aftakas
Soort en type
Toerental
Diameter stomp:

Algemeen
Merk en type Massey Ferguson 5470 Dyna-4 met vierwielaandrijving
Cabine
Massey Ferguson
OECD- testnr.trekker
2/ 2359
De trekker is getest door Cemagref in Antony (Frankrijk).
Motor
Merk
Cilinders
Boring x slag
Inhoud
Max.turbodruk
Vermogen
Vermogen aan aftakas
Maximum
Bij nominaal toerental
Bij 540 omw./min aftakas
Bij 1.000 omw./min aftakas

Sisu
4,met turbo en interkoeler
108 x 120 mm
4.397 cm3
1,25 bar
89 kW (120 pk)

82,5 kW
80,5 kW
82,4 kW
82,4 kW

1.980 omw./min
2.200 omw./min
1.980 omw./min
2.000 omw./min

Equivalent draaimoment (koppel) aan aftakas
Bij nominaal toerental
349 Nm
2.200 omw./min
Maximum
470 Nm
1.100 omw./min
Motortoerental onbelast
2.400 omw./min
Brandstofsysteem
Merk brandstofpomp
Soort brandstofpomp
Inspuiting
Inspuitdruk
Merk en type verstuivers

Bosch
mechanisch geregeld
direct
280 bar
Stanadyne,multiholle

Brandstofverbruik
Bij maximum koppel
Bij 2.000 omw./min *)
Bij 2.200 omw./min
*) is het aftakastoerental bij 1.000 omw./min.

252g/kWh
236 g/kWh
251 g/kWh

Gewichten,zonder ballast en met frontaanbouw
Het gewicht van de trekker,zonder extra ballast,bedraagt
in de test 4.710 kg.Het gewicht van de Nederlandse uitvoering,volgens opgave importeur (zonder brandstof),is
4.350 kg.Eens te meer blijkt hier weer uit dat de uitrusting
van de trekker en al dan niet gevulde brandstoftank (van
150 l) een behoorlijk grote invloed hebben.
Met ballast,bestaande uit wiel- en frontgewichten mag
het totale gewicht niet groter worden dan 8.800 kg.
Bandencombinaties
Mechanische overbrengingsverhouding tussen voor- en
achteras:1:1,344
Banden tijdens test voor:14.9R28 en achter:18.4R38
In Nederland wordt de MF 5470 met Dyna-4 transmissie
standaard geleverd op:14.9R28 voorbanden en 18.4R38
achterbanden.
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Transmissie
Motorkarakteristieken

Koppelen is nauwelijks meer nodig. Dat is het voordeel van moderne transmissies. Met de moderne
computertechniek is een druk op de knop voldoende voor aanpassing van de rijsnelheid. De Dyna-4
heeft die mogelijkheden in zich. Dat je bovendien
kunt schakelen op twee plekken, maakt de trekkker
alleen maar gebruiksvriendelijker.

onafhankelijk,met zes spiebanen
540 en 1.000 omw./min
34,9 mm

Frontaftakas
Toerental
1.000 omw./min
Diameter
34,9 mm
De frontaftakas loopt bij 2.040 omw./min van de motor
vrijwel synchroon met de aftakas aan de achterzijde van
de trekker.
Olie: inhoud en verversing
Motorinhoud inclusief filter
7,5 l
Verversingsinterval motor
400 uren
Inhoud transmissie en achterbrug,incl.hydraulisch
systeem,stuurinrichting en eindaandrijving
62 l
Verversingsinterval transmissie
1.200 uur of 1 jaar
Inhoud voorasaandrijving totaal
8,4
Verversingsperiode
1.200 uur of 1 jaar
Hydraulische installatie
Merk
Bosch
Type
open center
Capaciteit tandwielpomp
55,2 l/min bij 170 bar
Max.werkdruk
200 bar
Hydraulisch vermogen bij 90% van max.druk 14,2 kW
Olie voor extern gebruik
30 l
Aantal regelventielen
standaard 2,dubbelwerkend,
maximaal 4 (optie)
Hefinrichting en hefvermogen *)
Categorie
II
Doorgaande hefkracht door hele traject:
– tussen de vanghaken
4.740 daN
– over een afstand van
640 mm
– in het meetraam (op 61 cm)
3.740 daN
Afstandsbediening drukknoppen,op beide spatborden
*) bij toepassing van zware cilinders (optie) wordt de hefkracht 6.100 daN.

De hef tilt tussen de vanghaken standaard
4.740 kg. Door zware cilinders te monteren
wordt dit 6.100 kg.

Efficiënt met brandstof
Bij het brandstofverbruik laat de totale verbruikskromme een opvallend mooie vrijwel
rechte lijn zien. In de vermogenskromme zit
bij 1.750 omw./min een lichte buiging. Die
geringe buiging komt heel duidelijk tot uiting
in de curve van het specifieke brandstofverbruik.
Volgens de algemeen gangbare motortechnieken ligt het laagste punt in die kromme dicht
bij het toerental van het maximum koppel.
Dat gelddt echter niet voor deze trekker, want
het optimum (van 225 g/kWh) wordt bereikt
pas bij 1.700 omw./min. Toch laat de lijn van
het specifieke verbruik van deze motor een
merkwaardig vlak verloop zien: bij zowel
nominaal toerental als 1.200 omw./min,

De MF 5470 heeft een ruime cabine met vlakke
vloer met geïntegreerde werklichten in de kap.

dus over het gehele werkgebied, blijft het specifieke verbruik onder de lijn van 250 g/kWh.

Zonder koppelen
De Dyna-4 transmissie heeft vier groepen met
per groep vier versnellingen, die onder belasting kunnen worden geschakeld. De snelheid
in de eerste groep begint bij 1,96 km/h. In de
hoogste versnelling van de vierde groep is de
maximum snelheid bijna 40,3 km/h. Schakelen
kan met de T-hendel op het rechter bedieningspaneel. Door deze hendel naar voren of naar
achteren te bewegen, kun je schakelen binnen
een groep van de Dynashift. Door de knop
links op de hendel in te drukken en vervolgens
de hendel weer naar voren of naar achteren te

bewegen, kun je van groep veranderen. Beide
schakelingen gebeuren zonder het koppelingspedaal te gebruiken. Bij de laatste schakeling
zoekt de elektronica bovendien de stap op, die
het beste past bij de dan actuele rijsnelheid
(Speedmatching).
Schakelen kan ook met het Power Control
hendel links onder het stuur. Door deze hendel
op te lichten, onderbreek je de koppeling;
bij een beweging naar de buitenste stand
schakelt de transmissie op en naar de middenstand betekent terugschakeling. Optillen en
via neutraal naar de ander uiterste stand
betekent inschakeling van de achteruitgroepen. Vooral bij werkzaamheden, waarbij
de hydraulische ventielen frequent moeten

Trekhaaktest
De trekprestatie van de trekker is op de geruwde betonbaan gemeten.De maximale trekkracht van 4.380 kN
wordt bereikt bij een snelheid van 1,8 km/h.Het maximale
trekvermogen (= trekkracht x rijsnelheid) is 68,3 kW bij
een rijsnelheid van 8,3 km/h.Ten opzichte van het gewicht
zijn zowel de maximale trekkracht als het maximum trekvermogen zeer acceptabele waarden.
Geluidsniveau
In de cabine
Omgevingsgeluid

75 dB(A)
82 dB(A)

Prijs
De bruto adviesprijs van de MF 5470 Dyna-4 met vierwielaandrijving is 61.250 euro excl.BTW,geleverd op 14.9R28
voorbanden en 18.4R38 achterbanden.

Overzicht van het bedieningspaneel aan de rechterkant. Schakelen kan met de T-hendel met knop, zonder te koppelen. Door deze naar voren of achteren te duwen
schakel je binnen een groep. Door tegelijk het knopje in te drukken verander je van groep. Schakelen kan ook met een pookje links onder stuur.
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Hefinrichting en hydrauliek
Om de hefinrichting van de MF 5470 volledig te
benutten, moet de trekker aan de voorzijde worden
verzwaard. De hydraulische installatie heeft
standaard twee pompen, een voor de interne
componenten en een voor de beide ventielen.
De pompcapaciteit kan flink worden verhoogd
en het aantal ventielen kan worden verdubbeld.

acht extra schakelingen, voor rijsnelheden
vanaf 500 meter per uur of voor een superkruipbak. In die laatste versie, met 16 extra
versnellingen, is de rijsnelheid in de eerste
versnelling bij volgas slechts 160 m/h.
Het aantal versnellingen voor het veldwerk,
tussen 4 en 12 km/h, is met zes schakelingen
bij volgas niet overdadig groot. Echter door het
taaie karakter en de vlakke vermogenskromme
is de derde versnelling in de derde trap ook
nog goed bruikbaar voor veldwerk. Voor transport heeft deze trekker voldoende overlappende schakelingen.

Goed afgestemde aftakas

worden aangestuurd, is de hendel onder het
stuur een uitkomst.
Wie de trekker wil gebruiken voor werk in de
vollegrondsgroentesector, zal wellicht kiezen
voor een uitvoering met een kruipbak met

Standaard heeft de MF 5470 een aftakasstomp
die schakelbaar is op twee toerentallen, op
540 en 1000 omw./min bij ongeveer 2.000
omw./min van de motor. Als optie is voor
beide aftakassen een spaarstand leverbaar.
De standaard toerentallen worden dan bereikt
bij een motortoerental van 1.550 omw./min.
In het aftakassysteem zit een geautomatiseerd
beveiligingssysteem. Als optie is een 1.000-toerige

frontaftakas met fronthefinrichting door de
importeur te leveren. Met een corresponderend
motortoerental van 2.040 omw./min draait
de frontaftakas vrijwel synchroon met de
standaard aftakas aan de achterzijde.

Massey Ferguson 5470 Dyna-4… Wat zijn alternatieven?

Derde oliepomp mogelijk
De MF 5470 is standaard uitgevoerd met twee
hydraulische pompen, een voor de hydraulische besturing en diverse interne functies en
een voor de driepuntshefinrichting en externe
hydrauliek. Als optie kan een derde pomp worden gemonteerd. De tweede pomp wordt dan
uitsluitend gebruikt voor de externe functies,
terwijl de extra pomp met een capaciteit van
43 liter per minuut de cilinders van de hefinrichting van olie voorziet. In situaties
waarbij alleen de externe hydrauliek wordt
gebruikt, kan met een druk op de knop de
oliestroom naar de hefinrichting worden
omgezet in een parallelstroom naar de
externe hydraulische ventielen. Die stroom
wordt dan in totaal 100 liter per minuut.

Merk

Claas
Ares 577 ATZ

New Holland
TS110 A EC

Valtra
N 111e HiTech

Motor
Aantal cilinders /drukvulling
(T=turbo,I=tussenkoeling)
Inhoud (cm3)
Motorvermogen kW (pk)
Nom.toerental (omw./min)
Bepaald volgens
Max.koppel Nm bij omw./min
Transmissie
Vmax (km/h)
Hydraulisch systeem

DPS
4 / TI

New Holland
4 / TI

Sisu
4 / TI

4.525
89 (120)
2.200
ISO 14396
488 / 1.500
24 / 24
40
Closed center,
load sensing
200
110
4.700
1.538-2.227
5.030
62.000

4.485
85 (116)
2.200
ISO 14396
520 / 1.400
16 / 16
40
Closed center,
load sensing
210
113
7.680 max
1.830 5.010
49.200

4.400
85 (116)
1.800
ISO 14396
580 / 1.200
24 / 24
40
Open center

Max.werkdruk (bar)
Max.pompcapaciteit.(l/min)
Hefvermogen kogels (daN)
Spoorbreedte (mm) van/tot
Gewicht (kg)
Prijs (euro,excl.BTW)

200
73
5.600
1.810-2.010
4.850
60.500

De Massey Ferguson 5470 met zijn Dyna-4
transmissie kent stevige concurrentie.Denk
maar aan de Claas Ares 577 ATZ.Deze in
Frankrijk gebouwde trekker is met zijn 89 kW
(120 pk) even sterk als de MF.De in Finland
gebouwde Valtra N111 HiTech en de New
Holland TS110A zijn een paar kW lichter.Zowel
de Valtra als de Claas hebben 24 versnellingen
voor- en achteruit.Dat zijn er 8 meer dan de
geteste MF.De in het Verenigd Koninkrijk
gebouwde New Holland TS110 A met Electro
Command versnellingsbak heeft 16 versnellingen voor- en achteruit.Wat gewicht betreft
moeten alle drie concurrenten het afleggen
tegen de Massey Ferguson.Woog de trekker
in de test 4.710 kg,in de prijslijst van de
Nederlandse importeur staat zelfs 4.350 kg
vermeld.En dat is 500 kg minder dan de toch
al lichte Valtra N111 HiTech.En de prijs dan?
Tja,prijslijsten zeggen niet alles.Ga je toch
op de boekjes van de importeurs af,dan is
de MF met 61.500 euro niet de goedkoopste
keus.Voor de Claas staat een 500 euro hoger
bedrag in de boekjes,maar het is vooral de
New Holland die zijn trekker voor het minste
geld aanbiedt.De door ons uitgekozen TS110A
staat namelijk voor 49.200 euro in de prijslijst.

Massey Ferguson 5470 Dyna 4: De ervaringen van een gebruiker
Voorrang voor veiligheid

“Die voorspatborden hè…”
Voor praktijkervaring gingen we naar Siep Oostenveld in het Friese Makkum.
Zijn MF 5470 heeft nu bijna 400 uren op de teller staan.“In 1984 stopte mechanisatiebedrijf Kuipers in Zurich met Steyr en kreeg het de vertegenwoordiging van
Massey Ferguson.Wij zijn toen ook van merk veranderd. De laatste MF, een 6130,
kwam in de jaren negentig op ons bedrijf. Door steeds zwaardere machines
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kwam die vermogen tekort. In onze zoektocht naar een zwaardere vervanger
hebben we ons niet beperkt tot MF maar toen we de offertes kregen, was
duidelijk dat we bij ons ‘huismerk’ bleven.We hebben de trekker wel aangepast
aan wensen die passen bij onze werkzaamheden. Zo moet op onze zware grond
de pootbedbereiding in een keer goed zijn. Kluiten krijg je immers in het najaar
terug. Met de Dyna-4 transmissie kun je de rijsnelheid uitstekend aanpassen aan de bewerkingsintensiteit van de kopeg.
Voor optimaal effect hebben we de transmissie laten uitvoeren met een kruipbak. Een probleem was de bandenkeuze,
omdat bij de aardappelteelt een spoorbreedte van 1,50 meter
nog gangbaar is. Bij de bandenkeuze zijn we uiteindelijk uitgekomen op een brede maat voor het trekwerk en een cultuurband (12.4R46) voor het spuiten. Met die laatste band
rijden we exact midden door het spoor. In het hydraulische
systeem hebben we direct de optionele derde pomp laten
plaatsen. Deze winter wordt de trekker uitgerust met een
fronthef en -aftakas. Dan wordt ook het aantal dubbelwerkende hydraulische ventielen verdubbeld.Wij willen namelijk de
pootbedbereiding en het poten combineren. Met de taaie
Sisu motor kun je bij sterk wisselende omstandigheden in
combinatie met de Dyna-4 transmissie, het gewenste toerental goed handhaven. Je komt nooit stil te staan.”Dat we met
een tevreden gebruiker te maken hebben, is duidelijk.Toch
een enkele bemerking.“Ik vind de zwenkbare spatborden een
goede oplossing voor het krap draaien en toch heb ik ze in
deze herfst moeten demonteren, omdat de ruimte tussen
band en spatbord volliep.”En even later, met een glimlach
op zijn gezicht: “Ik mis de asbak en de sigarettenaansteker.”

In zowel de vooras als de achteras zit een differentieelslot, die met een druk op de knop tegelijk kunnen worden ingeschakeld. Dit Hydra
Lock systeem geeft een 100 procent werking.
Bij een snelheid van meer dan 14 km/h schakelen voorasaandrijving en differentieelsloten
automatisch uit om gevaarlijke situaties te
vermijden. Bij een noodstop schakelt het
systeem automatisch bij, zodat de remkracht
over vier banden wordt verdeeld. Tegen meerprijs is de trekker ook leverbaar met de Quad
Link geveerde vooras.

Onderhoud
De peilstok voor het motorolieniveau zit links
naast de motor en is goed bereikbaar. Het luchtfilter is verborgen achter het linker zijpaneel.
Om dat te verwijderen moet je een aparte
sleutel gebruiken.Wel veilig, niet erg handig.
Verversen van de motorolie na 400 uren en van
de transmissie na 1200 uren (of jaarlijks) zijn
gebruikelijke intervallen.

Om bij zware aanbouwwerktuigen de achteras
te sparen tegen piekbelastingen heeft MF ook
in deze trekkerserie het principe van dansonderdrukking toegepast. Zware schokken
worden hydropneumatisch opgevangen.

Comfort
De MF 5470 heeft een ruime cabine met vlakke
vloer. Hendels zijn overzichtelijk en gemakke-

lijk bereikbaar geplaatst. Een luchtgeveerde
stoel ontbreekt uiteraard niet. Met een geluidsniveau van 75 dB(A) in de cabine bij volle belasting en circa 7,5 km/h behoort de MF 5470
niet tot de meest stille trekkers, maar hij voldoet
ruimschoots aan de geldende eisen. Bovendien,
waarbij een trekker vol belast wordt, doet
zich maar weinig voor. In de praktijk zal
het geluidsniveau meestal veel lager zijn.

Massey Ferguson 5470 Dyna-4
De MF 5470 Dyna 4 met vierwielaandrijving
heeft een sterke, maar vooral soepele motor, die
het niet gauw laat afweten. Door de viercilinder
uitvoering heeft de trekker een vrij korte wielbasis en is dus wendbaar. Mede daardoor en
door zijn gewicht van minder dan 4710 kg
is deze trekker goed te rangschikken onder
de universele boerentrekkers.

Voor en tegen
+
+
+
+
+

Compact en wendbaar.
Dubbel uitgevoerd schakelsysteem.
Speedmatching.
Laag specifiek verbruik over totale
werktraject.
Goede afstemming van aftakastoerentallen.

–

Beperkt aantal versnellingen voor veldwerk.
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