Proefrit

Unimog U400 Importeur en machine met ambitie
De Unimog U1000 is een oude bekende in de tuin- en parksector en de landbouw. De nieuwe importeur
DaimlerChrysler nog niet. Ook de nieuwe Unimogs U300, U400 en U500 zijn dat nog niet. Wel hebben zowel
de machine als importeur de ambitie om de groene sector weer te heroveren.
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e Unimog U400 is in Nederland al
zo’n vijf jaar te koop. Importeur
DaimlerChrysler uit Utrecht is alweer
anderhalf jaar verdeler van de wagen. Ondertussen zijn er toch nog maar enkele Unimogs
verkocht in Nederland. Alleen voor speciale
toepassingen zoals brandweerauto, racetruck
in Parijs-Dakar of als transporteur van radioactief afval op de energiecentrale in Petten.
Nog niet in de tuin- en park- of landbouwsector dus. In Duitsland is de Unimog wel
populairder en dan vooral bij kantonniers.
De Engelse en Duitse importeurs willen zich
wel meer gaan richten op de tuin- en parksector en de landbouw. Ook DaimlerChrysler
Nederland heeft deze intentie en zal de
Unimog mogelijk verder aanpassen. Toch zal
de Unimog nooit een trekker worden en altijd
een speciale vrachtwagen blijven, denkt ook
DaimlerChrysler zelf. Dat is alleen al te zien
aan vrachtwagentechniek als standaard ABS,
luchtbekrachtigde schijfremmen, tachograaf
en een 170 kW (231 pk) zescilinder Euro III
Mercedes-Benz motor. Deze motor geeft een
maximum koppel van 810 Nm. Standaard
heeft de U400 overigens een viercilinder van
130 kW (177 pk). Elke willekeurige Mercedes
dealer kan klein onderhoud verrichten. De vijf
servicepunten in Nederland voor groot onder-
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Unimog U400
Motor Mercedes-Benz

• Wegklappend koppelingspedaal
Meest opvallend aan deze dikke Benz is de
Telligent transmissie met zowel een automatische als mechanische bediening. De transmissie heeft slechts acht versnellingen vooruit en
zes achteruit, maar kan ze wel allemaal automatisch schakelen. Een kruipgang voor alle
versnellingen is optie. Bij zware last en een
diep ingetrapt gaspedaal, schakelt de bak bij
2.300 motortoeren. Met weinig last schakelt
de bak tussen 1.200 en 1.600 toeren. Met de
kleine pook kan de automatisch gekozen versnelling overruled worden. Door de flipper op
de pook tikjes naar boven of onderen te geven,
kun je de bak op en terug laten schakelen.
Wie niet van automatisch schakelen houdt,
hoeft maar aan een hendeltje naast het stuur
te trekken en er verschijnt plots een koppelingspedaal naast de rem en gaspedaal. Nu
kan er ook beter gedoseerd worden bij het
aankoppelen van een werktuig. Voor het
omschakelen van automatische naar mechanische bediening moet de motor even uitgezet worden. In de versnellingshendel zit
ook een knop waarmee de hendel in de
voor- of achteruit gezet kan worden zonder
te koppelen. Een omkeerschakeling dus.

zescilinder 170 kW

• Portaalaandrijving

(231 pk)

Bijzonder is de keuze voor portaalaandrijving
op de assen om de Unimog meer bodemvrijheid te geven. De onafhankelijke vering van
de Unimog bestaat uit een spiraalveer en een
schokbreker per wiel. De cabine is op drie
punten met schokbrekers afgeveerd. Het
levert alles bij elkaar niet de soepelheid op
die pneumatische of hydraulische vering
geeft. Echt hard over hobbels rijden is er dan

Specifiek brandstof- 195 g/kWh
verbruik
Versnellingsbak 8V/6A
Topsnelheid 85 km/h
Hydrauliek 125 l/min, 300 bar
Prijs 122.000 euro
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houd zijn bedrijfswagendealers en verkoop
gaat alleen vanaf de importeur. Er zijn dus
nog geen landbouwmechanisatie bedrijven
bij betrokken waardoor de afstand tussen
Unimog en groensector nog groot blijft.
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ook niet bij. De assen beschikken over een
elektrohydraulisch in- en uitschakelbaar
differentieel en ook de voor- en achteras zijn
natuurlijk te koppelen. In- en uitschakelen
gaat via een elektrische schakelaar die tussen
alle andere schakelaars zoals van de elektrische spiegels op een grote middenconsole zit.

In de grote middenconsole zitten
werkelijk alle functies
die je nodig hebt.

3
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1 Vierwielaandrijving
2 Ramen en werklampen
3 Handsteun middelste

1

bijrijder

• Hydrauliek

4 Kruishendel hydrauliek

Op de grote middenconsole is ook goed
bereikbaar een kruishendel gemonteerd voor
de hydrauliek. Hydrauliek is een optie waarbij
vier aparte pompen elk een ventiel bevoorraden. De vier functies zijn aan de kruishendel
toe te kennen. Elk ventiel is alleen op doorstroom te regelen, niet op tijd. Proportioneel
is er een ruime pompcapaciteit beschikbaar
tot 125 liter per minuut bij 300 bar. Ook een
hefrichting is een extra optie. Dit wordt erop
gebouwd door een extern bedrijf. Het enige
dat Daimler over de hef weet, is dat het een
CAT II uitvoering is. Ook de aftakas heeft zijn
schakelaars in de middenconsole. De stomp
voorop wordt direct door de motor aangedreven maar geeft volgens opgave van de fabrikant slechts 47 kW (64 pk) af. Dat is erg
weinig. Een optionele aftakas achterop kan
mechanisch of hydraulisch aangedreven worden. Af fabriek moet er een keuze gemaakt
worden voor het toerental met overbrengverhouding 1:1 of 1:6. Er kan met de PTO gevarieerd worden tussen 420 en 1.000 toeren per
minuut. Voorop de Unimog zit een dikke aanbouwplaat voor machines als een rolbezem of
sneeuwschuif. Ook zijn voorop aan beide zijden de vier hydraulicasluitingen te vinden.

5 Toewijzing en

• Verplaatsbare bestuurdersplek
In de cabine is het al een stuk luxer als de
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doorstroomregeling

6

8

hydrauliek
6 Verlichting en spiegels
7 Handrem
8 Schakelhendel

vorige serie en het zicht naar voren is ronduit
perfect. Door de hoge zit en de diepe vooruit
heb je goed zicht op een machine in de fronthef. Het zicht rechts opzij en naar achteren is
ondanks de grote spiegels natuurlijk slecht.
Het eerste probleem is echter eenvoudig op
te lossen. Optioneel kan het complete stuur
met dashboard namelijk van links naar rechts
verschuifbaar worden uitgevoerd. Dat heet
Variopilot. Zo zit je altijd het meest dicht bij
het werk zoals bijvoorbeeld bij het uitmaaien
van bermen. In de vooruit zitten verwarmingsdraden tegen het beslaan van de ruit.
Direct achter de stoel is er een schuifraampje.
Groot voordeel van de cabine zijn de twee bijrijderstoelen. Zo kunnen er altijd medewerkers met u mee rijden. Achter het stuur
overheerst ook het vrachtwagengevoel. Het
grote Mercedes stuur staat echter te vlak en
is niet verstelbaar. Het grote dashboard geeft
veel informatie aan de bestuurder. Helemaal
bij de tijd is de canbus-aansturing van de elek-

Het bakje kan driezijdig kippen en heeft een laadvermogen van
15 ton.
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tronische zaken rond de Unimog. De luchtgeveerde stoel is een welkome aanvulling op
de sobere vering rondom maar wel nodig als
de maximale snelheid van 85 km/h gehaald
word.

• Tot slot
Wie de Unimog toch tegenover een trekker
zet, zal hem met 122.000 euro inclusief de
opties zoals wij ermee reden niet de goedkoopste vinden. De Unimog is vooral een
trekvoertuig waarbij je niet te veel mag
verwachten van hef en aftakas. Ze hebben
genoeg in huis om bijvoorbeeld een simpele
houtversnipperaar aan te drijven maar meer
niet. Des te meer waarde kan gehecht worden
aan de transportsnelheid, ruwterreineigenschappen, hydraulica, het 15 tons driezijdig
kippend bakje en plaats voor drie personen
in de cabine. Ook de vele aanbouwmogelijkheden voor vaste machines en de ruimte
voor speciaalbouw per klant zijn een pre.•

In de cabine zitten twee comfortabel bijrijdersstoelen. Het zicht
naar voren op een werktuig is zeer goed door de ver naar beneden
doorlopende ruit. De gehele stuurconsole kan optioneel naar
rechts verschoven worden voor een beter zicht op het werk.
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