Trekkertest

traject is met 49 procent hoog. Een taaie motor
dus, die blijft doortrekken ook al gaat het
zwaarder. Het wegrijkoppel is met 425 Nm
nog steeds duidelijk hoger dan bij nominaal
toerental. De trekker heeft dan ook geen
problemen met het soepel vanuit stilstand
op gang komen. Tot zover de gegevens uit de
OECD-test. Deze test is echter uitgevoerd aan
de aftakas en bij een stilstaande trekker. De
motor kan volgens de fabrikant aanzienlijk
meer presteren mits het vermogen gelijktijdig
wordt afgenomen via de wielen en de aftakas.
Deze zogenoemde ‘powerboost’ is bij de
TS125A ruim 10 kW (14 pk).

• Brandstofverbruik
Mooie gegevens. Maar lust de trekker dan ook
veel? Het specifiek brandstofverbruik van de
TS125A loopt over het grote werktraject heel
gering op. Het geringste specifieke verbruik bij
volgas ligt bij 1.400 omw./min en bedraagt
ongeveer 220 g/kWh. Bij 1.890 omw./min, het
maximale vermogen aan de aftakas, is dat
opgelopen tot 234 g/kWh. Tot aan het nominaal toerental loopt het verbruik op tot 260
g/kWh en stijgt daarboven, bij nog hogere toerentallen, flink. Licht- en onbelast rijden bij
volgas is dus af te raden.

Enkele 4WD-trekkers, qua motorvermogen vergelijkbaar met New Holland TS 125A

Merk
Type

John Deere
6620 Premium

Landini
Landpower 135

Massey Ferguson
MF 6475

Motor
Type 1)
Inhoud (cm3)
Vermogen kW bij nom. toerental
Bepaald volgens 2)
Max. koppel Nm / toerental
Aantal versnellingen
V max. (km/h)
Hydraulisch systeem
– pompcapaciteit (l/min)
– werkdruk (bar)
Max. hefvermogen (daN)
Spoorbreedte (mm)
Gewicht (kg)
Prijs (euro, excl. BTW)

Deere Powertech
6 cilinder TI
6788
92
ECE R24
450 / 1400
24 /24
40
CCLS
96
200
7420
1810
4160
75.591

Perkins
6 cilinder TI
5985
98,5
ISO 14394
555 / 1.400
108 / 72
53
open center
62
185
7.000 3)
1.600-2.200
5800
66.900

Perkins
6 cilinder TI
6000
98,5
ISO 14394
492 / 1400
32 / 32
40 (Eco)
open center
58
200
7100
1590-2210
5400
70.150

1) TI - turbo met intercooling. 2) Bij het motorvermogen is rekening gehouden met de bepalingsmethode.
3) Met twee extra cilinders.

• Transmissie

TS 125 A, een doorbijter

Doe je dat wel dan blijkt dat de geteste New
Holland TS 125 A, met zijn mechanische Dual
Command transmissie met een tweetraps
powershift en dus 24 versnellingen vooruit
en achteruit, in zijn hoogste versnelling 37,16
km/h rijdt. In de eerste versnelling rijdt de
trekker bij nominaal toerental 1,64 km/h.
De Dual Command is echter niet de enige
versnellingsbak die je voor deze trekker kunt

Afmetingen

De in het Engelse Basildon gebouwde New Holland TS 125 A is een van de drie trekkers uit de TSA-serie met
een zescilinder turbomotor. Daarmee wijkt hij wat prestaties betreft flink af van de al eerder geteste TS110A
met een viercilinder motor. Beide zijn echter echte doorbijters, zo blijkt ook uit de test van deze TS125A.
Tekst en foto’s: Jannes Hoenderken

T

oen New Holland de TSA-serie introduceerde, in 2003, waren het een uiterst
moderne trekkers. Vooral de commonrailmotor zorgde daarvoor. En ook nu nog is
dat een van de sterke troeven van deze serie.
De krachtbron van de New Holland TS 125 A
wordt door Iveco gebouwd en is voorzien van
een turbocompressor voor de drukvulling. Net
als bij de andere twee zwaarste modellen uit
de serie het geval is hebben de zes cilinders
een boring van 104 mm en een slag van 132
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mm een inhoud van 6.728 cm3. Een echte lange
slag motor dus. Het motorvermogen is bij een
nominaal toerental van 2.200 omw./min 92
kW (125 pk) volgens de ISO 14394-norm. Het
maximumvermogen aan de aftakas is dan 81,6
kW. Als het toerental bij volgas daalt, neemt
het vermogen flink toe. Bij 1.895 omw./min,
dus bij een daling van ruim 300 omw./min, is
het vermogen aan de aftakas 90,4 kW en bijna
gelijk aan het motorvermogen bij nominaal
toerental. Er is dus een aanzienlijk overconLandbouwmechanisatie • januari 2006

stant vermogen van 8,8 kW. Daalt het toerental nog verder dan loopt ook het vermogen
langzaam terug. Bij 1.500 omw./min is het nog
even hoog als bij nominaal toerental.

krijgen. Onze gebruiker heeft een transmissie
met 17 versnellingen vooruit en 16 versnellingen achteruit terwijl CNH Benelux de meeste
TSA-trekkers aflevert met de Auto Electro
Command transmissie met 24 versnellingen
vooruit en achteruit. Een kruipbak verdubbelt
dit aantal versnellingen. De snelheid in de
laagste kruip is 160 m/h bij volgas.

Vermogen / Koppel / Brandstof

• Trekkracht en trekvermogen
Tijdens de test leverde de onbelaste trekker
zijn maximale trekkracht van 5.680 daN bij
een rijsnelheid van 1,89 km/h. Het grootste
trekvermogen is gemeten bij 10,23 km/h en
bedraagt 75,1 kW. Dat verhoudt zich goed met
het gewicht van de trekker en de prestaties
van de motor. Dat er maar 38 procent van het

Transmissie

Hoogte
2.920 mm
Totale lengte
4.532 mm
Wielbasis
2.652 mm
Vrije ruimte
478 mm
Minimale totale breedte
1.913 mm
Spoorbreedte vooras
1.524 – 2.134 mm
Spoorbreedte achteras 1.430 – 2.030 mm
Draaistraal *)
4.600 mm
*) met uitgeschakelde 4WD

• Koppel
Aan de iets bollende koppelkromme is te zien
dat de koppelstijging bij de hogere toerentallen wat groter is dan vlak bij 1.400 omw./min,
het toerental waarbij het maximum koppel
wordt bereikt. De koppelstijging over het gehele
Landbouwmechanisatie • januari 2006
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New Holland TS 125 A in gebruik

“Met Traxion+ loopt hij als een zonnetje…”
Op het akkerbouwbedrijf van de familie Paas in het Drentse Spier loopt sinds juli een New Holland
TS 125 A. Harold Paas vertelt: “Wij waren dit jaar toe aan een nieuwe trekker. Uiteindelijk is de
keuze gevallen op TA 125 A, uitgerust met een transmissie met een overdrive. Vooral het automatisch
opschakelen in de transportgroep van de transmissie verloopt uit de kunst. Dat plezierige rijgedrag wordt ondersteund door de Traxion+ banden van Vredestein. Dat karakter kende ik al van de
banden op een andere trekker. De topsnelheid ligt door het slag grotere banden op bijna 50 km/h.
Wel heb ik de trekker aan de voorkant met 500 kg verzwaard voor meer stuurvastheid. Na ontvangst van de trekker hebben wij hem gebruikt bij het spitten. Dat ging probleemloos; alleen de
stap tussen de vierde en de vijfde versnelling is met ruim 1 km eigenlijk te groot. Op de teller staan
nu 250 uren, hoofdzakelijk gemaakt bij transportwerk en vaak bij hoge snelheid. Mede door de
powerboost heeft de trekker geen enkel probleem met de 16 tons kipwagen. Het hydraulische
systeem heeft voldoende olie en druk om de kipwagen snel te legen. Vanuit de cabine met twee
comfortabele stoelen is het zicht rondom heel goed, mede door het ontbreken van de B-stijlen.
En toch is dat gelijk een puntje van kritiek. Er is namelijk geen plek meer voor de bevestiging
Het frontgewicht van 500 kg compenseert de oplegdruk op de
kipperknobbel en zorgt zo voor een rustiger stuurgedrag.

In de voorwielen zijn de remschijven opgeborgen om snel te
mogen rijden.

van werktuigcomputers, anders dan op de beugel van de rechterdeur. Die kan dan eigenlijk

Harold Paas bij de TS 125 A. De gebogen vorm
van de brede nokken van de Vredestein
Traxion+ banden zorgen voor een rijgedrag
‘als een zonnetje’.

niet meer worden gebruikt. Dat neemt niet weg dat ik zeer tevreden ben over de TS 125 A.”

New Holland TS 125 A… de technische gegevens
Algemeen
Merk en type
New Holland TS 125 A
Cabine/Fabrikant
CNH/ CNH, Modena, Italië
OECD- testnr. trekker
2 / 2258
De trekker is getest door het Silsoe Research Institute,
Silsoe, Groot-Brittannië.
Motor
Merk
New Holland-Iveco
Cilinders
6
Drukvulling
met turbocompressor
Inhoud
6728 cm3
Vermogen
92 kW (125 pk)
– volgens
ISO 14394
– bij nominaal toerental
2.200 omw./min
Brandstofsysteem
common rail
Merk brandstofpomp
Bosch
Merk verstuiver
Bosch
Vermogen aan de aftakas
Bij nominaal toerental
81,6 kW
Maximum
90,4 kW
Bij 1.000 omw./min aftakas
84,7 kW
Bij 540 omw./min aftakas 64,8 kW
Draaimoment (koppel) aan de aftakas
Bij nominaal toerental
354 Nm
Maximum
528 Nm
Koppelstijging *)
49%
*) zie ook de tekst
Motortoerentallen
Nominaal
Bij maximum vermogen
Bij 540 omw./min aftakas
Bij 540 omw./min spaarstand
Bij 1.000 omw./min aftakas
Bij maximum koppel
Maximum, bij onbelaste motor
Frontaftakas
– bij 1000 omw./min
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2.200 omw./min
1.895 omw./min
1.969 omw./min
1.546 omw./min
2.123 omw./min
1.400 omw./min
2.640 omw./min
2.400 omw./min

Brandstofverbruik
Bij maximum vermogen
234 g/kWh
Bij 2.123 omw./min*
258 g/kWh
Bij nominaal toerental
261 g/kWh
*) is motortoerental bij 1.000 omw./min aan de aftakas.
Gewichten, met frontaanbouw
Het gewicht van de Nederlandse uitvoering, zonder
bestuurder, is zonder ballast en met voorasvering:
totaal 5.270 kg. En met ballast, bestaande uit wielen frontgewichten: totaal 8.700 kg
Bandencombinaties
Mechanische overbrengingsverhouding tussen
vooras en achteras: 1: 1,353
Banden tijdens test:
– voor: 480/65R28
– achter: 600/65R38
Andere leverbare en passende combinaties van
bandenmaten zijn:
14.9R28 met 18.4R38 en
420/70R28 met 520/70R38
Aftakas
Achter
– soort
onafhankelijk
– profiel
zes spiebanen
– diameter stomp
35 mm
– toerentallen
540, 540E en 1.000 omw./min.
– toerentalwijziging met een hendel in de console
naast de stoel
Front: toerental
1.000 omw./min
Hydraulische installatie 1)
Merk
Bosch
Type
closed center load sensing
Type pomp
plunjerpomp
Max. capaciteit
113 l/min
Max. werkdruk
195 bar
Hydraulisch vermogen bij 90% van
32 kW
maximale druk
Olie voor extern gebruik 2)
18 l
Landbouwmechanisatie • januari 2006

– aantal ventielen voor externe
4, dubbelwerkende aansluitingen
1) specificaties met grote pomp.
2) te verhogen met max. 20 l olie in het reservoir.
Olie: inhoud en verversing
Motorinhoud inclusief filter
15 l
Verversingsinterval motor
600 uren
Inhoud transmissie, hydraulisch systeem,
62 l
achterbrug en eindaandrijving
– verversingsperiode
1.200 uren of per jaar
Inhoud voorasaandrijving, centraal
9l
Verversingsperiode
1.200 uren of per jaar
Inhoud planetaire eindaandrijving vooras 2x 1,5 l
– verversingsperiode
1.200 uren of per jaar
Hefinrichting en hefvermogen
Achterste hef (elektronische uitvoering)
Categorie
II/IIIN
Maximum hefkracht door hele traject:
– tussen de kogels
5.200 daN
– in het meetraam
4.190 daN
Fronthef, cat II
– maximum doorgaand hefvermogen 3.300 daN
Trekhaaktest
De maximum trekkracht is 5.680 daN. Bij de stationaire gewichtsverdeling tussen vooras en achteras rust 38% van het totale gewicht op de vooras.
Het maximum trekvermogen, dat tijdens de test
is gemeten, bedraagt 75,1 kW en wordt bereikt bij
een snelheid van ruim 10 km/h.
Geluidsniveau
In de cabine is het geluidsniveau 72 dB(A).
Prijs
In de catalogus van importeur CNH Benelux
in Zedelgem staat de New Holland TS 125 A in
de geteste uitvoering zonder frontaftakas en
-hefinrichting en op 480/65R28 voorbanden
en 600/65R38 achterbanden vermeld voor 59.100
euro, excl. BTW.

gewicht op de vooras drukt is vreemd. Om de
gewichtsverdeling te optimaliseren zul je dus
al snel extra gewichten op de vooras moeten
hangen. Zeker als er een zware machine in de
hef hangt.

• Hefinrichting en hefvermogen
De cat. II/IIIN hefinrichting is zoals te verwachten in te stellen op trekweerstand, op
een vaste positie en een mengsituatie. Bij de
trekweerstandsregeling komen de signalen
uit de koppelpennen van de trekstangen.
De maximaal doorgaande hefkracht tussen
de vanghaken is 5.200 daN en in het meetraam 4.190 daN. In vergelijking met het eigen
gewicht zijn dat zeer acceptabele prestaties.

De hefinrichting wordt standaard elektronisch aangestuurd. Over de plaats van de
bediening geen klagen, die is in de armleuning geïntegreerd. Ook de andere gekleurde
knoppen en hendels rechts naast de bestuurder in het instrumentenpaneel zijn eenvoudig
te bedienen. Overigens is de cabine zonder
middenstijlen maar met dakraam een fijne
plaats om te vertoeven. Hij is niet alleen ruim
maar met 72 dB(A) ook stil.

• Hydrauliek
En ten slotte de hydrauliek. Die is van het
type closed centre load sensing. Aan afnemers
wordt zoveel hydraulisch vermogen geleverd
als nodig is voor de aandrijving. De variabele

pomp wordt op basis van volumestroom en
tegendruk bijgeregeld. Bij maximaal hydraulisch vermogen (20,3 kW) levert de pomp in
de geteste trekker 69,6 l/min bij een druk van
175 bar. De maximale werkdruk is 210 bar en
de maximale pompopbrengst 80 l/min. Voor
de hydrauliek op werktuigen heeft de trekker
vier ventielen aan de achterkant. Rechts van
het midden van de trekker kan een ventielblok met twee aansluitingen gemonteerd
worden, voor een voorlader bijvoorbeeld.
Wie meer wil kan voor het load-sensingcircuit een pomp krijgen met een maximale
opbrengst van 113 l/min en 210 bar. Het
hydraulische vermogen bij 90 procent van de
maximale druk bedraagt dan ruim 32 kW. •

Eindoordeel
Plus

Kortom

Taaie, vasthoudende motor met mooi verlopende

De middelzware New Holland TS 125 A heeft

koppelstijging.

met bijna 60 kg gewicht per kilowatt vermogen

Hoog trekvermogen.

een vrij hoog specifiek gewicht. In combinatie

Veel aanpassing mogelijk nar eigen bedrijfs-

met de lange slag motor en met de overconstante

situatie.

karakteristiek van de motor levert dat een
trekker die zowel bij tractie als aandrijving

Min

een prima prestatie kan leveren.

Gewichtsverdeling noopt snel tot gebruik frontgewichten (stuurvastheid).

<

Ontbreken B-stijlen (geen plaats voor werktuigcomputers).
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Om de werktuigterminal te bevestigen
zit er een profielbuis op de beugel van
de rechterdeur. De B-stijl wordt node
gemist.
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