Trekkertest

tussen 2.200 en 1.414 toeren geeft aan dat de
motor in dat traject een taai karakter heeft.
Bij nog lagere toerentallen zakt het koppel
eerst geleidelijk. Bij 1.100 toeren is een duidelijke knik zichtbaar waardoor het wegrijkoppel, bij 1.000 toeren op vrijwel gelijke
hoogte ligt als bij nominaal toerental. Bij
het wegrijden zal je het motortoerental wat
moeten opschroeven om vlot weg te rijden.

Alternatieve trekkers in vergelijkbare vermogensklasse als Zetor 11441 Forterra

Merk
Type

Kubota
M 110 4wd

Mc Cormick
MC 115

Same
Silver 110

Motor
Type
Inhoud (cm3)
Vermogen kW / toerental
Bepaald volgens
Max. koppel Nm / toerental
Aantal versnellingen
Vmax. (km/h)
Hydraulisch systeem
Pompcapaciteit (l/min)
Werkdruk (bar)
Max. hefvermogen (daN)
Spoorbreedte (mm)
Gewicht (kg)
Prijs (€, excl. BTW)

Kubota
5 cilinders, TI
5.832
82
SAE
422 / 1.400
16 + 16
34,5
Open center
78
200
4.860
1.510 - 1.990
4.200
46.750

Perkins
4 cilinders
4.400
87
ISO 14394
487 / 1.400
16 + 12
40
Load Sensing
109
185
5.875
1.500 - 2.200
4.845
51.250

Same
4 cilinders, TI
4.000
80
ECE-R24
395 / 1.400
20 + 20
40
Open center
54 + 19
180
6.210
1.500 - 2.100
4.140
43.517

• Brandstofverbruik

Zetor 11441 Forterra:
Achterstand weggewerkt
De Zetor 11441 Forterra heeft een viercilinder motor uit eigen fabriek die bij nominaal toerental 70,4 kW
(95 pk) levert. Verrassend is dat de geteste trekker een transmissie heeft met een maximum snelheid van
bijna 38 km/h.

De verbruikscurve (in liters per uur) tijdens
de test vertoont een oplopende, maar tegelijk
uitermate vlak verlopend beeld. Bij het specifieke brandstofverbruik ligt het diepste punt
(het optimum ) dicht bij het optimale punt
van de koppelkromme. Het specifieke brandstofverbruik bedraagt dan 240 g/kWh.
Bij oplopend toerental neemt het specifieke
verbruik geleidelijk toe tot 252 gram bij
standaard aftakastoerental en 273 g/kWh
bij nominaal toerental. In het afregelgebied,
bij nog hogere toerentallen, schiet dit
verbruik met sprongen omhoog. Net als
bij andere trekkers is onbelast rijden met
volgas een ‘dure’ activiteit.
Bij het standaard aftakastoerental (1.000
toeren) maakt de motor 1.950 toeren en
verbruikt daarbij 252 g/kWh bij vrijwel het
maximaal te ontwikkelen vermogen. Het
motortoerental bij 540 toeren van de aftakas
is met 1.914 toeren slechts een fractie lager
en heeft nauwelijks effect op het verbruik.
De trekker beschikt niet over een spaaraftakas,
maar gelet op het verschil tussen de laagste
waarde en dat bij het standaard aftakastoerental is dat geen groot gemis.

Afmetingen
A
B
C
D
E
F
G

• Transmissie
De Zetor 11441 Forterra heeft een transmissie
met 24 versnellingen vooruit en 18 achteruit.
De maximum snelheid in de eerste versnelling is 2,05 km/h en in de hoogste versnelling
37,95 km/h bij nominaal toerental. Bij volgas
en lichte belasting is de maximum rijsnelheid
43 km/h. Binnen elke basisschakeling kan
onder belasting de rijsnelheid over drie
trappen worden aangepast. Op de knop van
de schakelhendel zitten daarvoor twee druk-

Vermogen / Koppel / Brandstof

knoppen. Het schakelen gebeurt elektropneumatisch, een systeem dat bij lekkage
minder gevoelig is voor zeer kleine vuildeeltjes dan bij hydraulische aansturing, onder
voorwaarde dat het condenswater frequent
uit de installatie wordt verwijderd.

• Aftakas
De aftakas is op de twee standaard toerentallen te schakelen: 540 en 1.000 toeren. Bij
inschakeling met een druk op een knop op

Transmissie

Hoogte
2.827 mm
Totale lengte
3.996 mm
Wielbasis
2.390 mm
Minimale bovemvrijheid
455 mm
Minimale totale breedte
2.192 mm
Spoorbreedte vooras
1.710 – 2.010 mm
Spoorbreedte achteras 1.650 – 1.800 mm
Draaistraal *)
4.350 mm
*) met stuurremmen

Tekst en foto’s: Jannes Hoenderken

E

en Zetor is vooral goedkoop. Maar bij
de nieuwe versies is het niet alleen
het prijskaartje waardoor de trekker
verkocht wordt. De Zetor 11441 Forterra heeft
bijvoorbeeld een onder belasting schakelbare
transmissie en een elektronisch aansturing
van de hydraulische hefinrichting.
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• Motor
De watergekoelde viercilinder motor is voorzien van een uitlaatgasturbocompressor en
komt uit eigen fabriek. Deze motor levert bij
een nominaal toerental van 2.200 omw./min
een vermogen van 70,4 kW (95 pk). Het maximum vermogen is aan de aftakas gemeten bij
Landbouwmechanisatie • november 2005

1.968 toeren en bedraagt 74,2 kW. Met deze
stijging van ruim 5 procent is er dus sprake
van lichte vorm van overconstant vermogen.
De vermogenskromme van de motor laat
daarbij zien, dat pas bij 1.750 toeren het vermogen daalt onder dat bij nominaal toerental. Ook de koppelstijging van 41,2 procent
Landbouwmechanisatie • november 2005
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Zetor 11441 Forterra in gebruik

“Technisch in orde, actieprijs mooi meegenomen…”
Voor een indruk over de Zetor 11441 gingen we naar het hoge Noorden, naar het akkerbouwbedrijf van Gebroeders Smits in Oude Bildtzijl. Wytze Smits vertelt: “Op ons 150 ha grote
akkerbouwbedrijf met grond van 20 tot 35 procent slib bestaat het bouwplan uit 33% pootaardappelen, 20% suikerbieten en 40% wintertarwe en brouwgerst. De rest is verplichte braak.
Onze relatie met Zetor bestaat vanaf 1961. We hebben nu vijf trekkers die in de oogsttijd allemaal in bedrijf zijn, vooral voor transport. De Zetor 11441 hebben we nu enkele maanden en
bevalt prima. Bij zowel de motor als de hefinrichting is er voldoende vermogen voor de vierschaar ploeg. Heel prettig ervaar ik het onder belasting kunnen schakelen op percelen met
wisselende zwaarte. Dat geldt ook voor de elektronisch aansturing van de hydraulische hefinrichting. Zetor heeft met deze technieken een flink deel van de achterstand weggewerkt.
En, je kunt er niet omheen, door een actieprijs van 36.000 euro excl. BTW is de trekker wel erg
Voor de bediening van de hydraulische ventielen zitten op het
rechter bedieningsconsole drie ‘bowdenkabels’. Vlak daarboven
zit de tuimelschakelaar voor de aftakas.

Aan de voorkant van de motor zit de compressor voor de luchtdruk die wordt gebruikt bij de elektropneumatische aansturing
van verschillende functies. Met de rode knop wordt de massa
van de accu onderbroken om zonder problemen laswerk aan
een aangekoppeld werktuig te kunnen uitvoeren.

aantrekkelijk en concurrerend. De trekker heeft verschillende beveiligingen. Vergeet je bij het
stilzetten de aftakas uit te schakelen, dan is opnieuw starten niet mogelijk. Bovendien moet je
de koppeling dan hebben ingetrapt. Een duidelijk minpuntje vind ik de manier waarop de velg
aan de wielflens is geschroefd. De gladde bouten worden van buiten ingestoken en aan de
binnenkant vastgeschroefd. En dan is controle op lostrillen veel lastiger. Het mag dan minder

het instrumentenpaneel zorgt een elektropneumatisch systeem voor het soepel aangrijpen van de natte platenkoppeling.

Op beide spatborden zitten knoppen, waarmee je de aftakas voor stationaire situaties
van buiten de cabine kunt bedienen. Ook de

frontaftakas wordt elektropneumatisch
ingeschakeld.

• Vierwielaandrijving

Zetor 11441 Forterra… de technische gegevens
Algemeen
Merk en type
Zetor
Fabrikant
Zetor, Brno, Tsjechië
OECD-testnummer trekker
2/2012
Teststation
DLG, Gross Umstadt, Duitsland
Motor
Fabrikaat
Zetor, Brno
Merk
Zetor Z 1403
Cilinders
4
Luchttoevoer via turbocompressor en tussenkoeler
Boring en slag
105 mm x 120 mm
Inhoud
4.530 cm3
Vermogen
81 kW (110 pk) volgens ECE-R24
Nominaal toerental
2.200 omw./min
Brandstofsysteem
Systeem
directe injectie
Merk brandstofpomp
Motorpal
Merk verstuivers
Bosch
Vermogen aan de aftakas
Maximum
74,2 kW
Bij nominaal toerental
70,4 kW
Bij 1000 omw./min aftakas
73,6 kW
Draaimoment (koppel) aan de aftakas
Bij nominaal toerental
305,5 Nm
Maximum
431,5 Nm
Koppelstijging
41,2%
Motortoerentallen
Nominaal
2.200 omw./min
Bij maximum vermogen
1.968 omw./min
Bij 540 omw./min aftakas
1.913 omw./min
Bij 1000 omw./min aftakas
1.950 omw./min
Bij maximum koppel
1.414 omw./min
Maximum, bij onbelaste motor
2.380 omw./min
Brandstofverbruik
Bij maximum vermogen
253 g/kWh
Bij nominaal toerental
273 g/kWh
Bij 1.950 omw./min*
252 g/kWh
*) is motortoerental bij 1.000 omw./min aan de aftakas.
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Gewichten
Standaard zonder ballast en bestuurder: 4.765 kg
Maximaal toelaatbaar gewicht, bij 40 km/h 8.000 kg
Bandencombinaties
Mechanische overbrengingsverhouding tussen
vooras en achteras: 1: 1,448
Banden tijdens test
Voor: 420/70R24
Achter: 520/70R38
Andere leverbare en passende combinaties van
bandenmaten zijn o.a.:
14.9R24 met 18.4R38,
13.6R24 met 16.9R38 en
480/70R24 met 580/70R38
Aftakas (achter)
Aantal
1
Soort
onafhankelijk
Profiel
6 spiebanen en 21 groeven
(door stomp om te draaien)
Diameter stomp
35 mm
Toerentallen
540 en 1.000 omw./min
Hydraulische installatie
Merk
Bosch
Type
open center
Type pomp
tandwielpomp
Max. capaciteit bij max. hydr. vermogen 60 l/min
Max. werkdruk
162 bar
Hydraulisch vermogen bij 90% van
16,2 kW
de maximale druk (159 kW) bedraagt
Olie voor extern gebruik (standaard)
27 l
Soort en aantal aansluitpunten standaard
drie,
max. vier dubbelwerkende ventielen
Type ventielen
met doorstroomregeling
Olie: inhoud en verversing
Motorinhoud inclusief filter
10 l
Verversingsinterval motor
500 uren
Inhoud transmissie + hydraulisch systeem
54 l
achterbrug
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mooi lijken, maar ik heb de moeren liever aan de buitenkant.”

Verversingsperiode
1.500 uren of 1 jaar
Voorasdifferentieel + eindaandrijving vooras 7,7 l
Verversingsperiode
300 uren of 1 jaar
Hefinrichting en hefvermogen
Achterste hef:
• categorie
II
• Regeling via
trekstangen
Maximum hefkracht door hele traject:
• tussen de kogels
4.980 daN
• in het meetraam
4.000 daN
• heftraject
685 mm
Trekhaaktest
De maximum trekkracht is 4.340 daN bij een
rijsnelheid van 4,20 km/h. Het maximum trekvermogen van 62,7 kW wordt bereikt bij een
rijsnelheid van 11,69 km/h.
Geluidsniveau
Het geluidsniveau in de cabine bij volle belasting
is volgens de fabriek 73 dB(A). In deze niet vaak
voorkomende situatie kun je nog probleemloos,
zonder kans op gehoorbeschadiging, naar de
radio of CD-speler luisteren. Het omgevingsgeluid
op 7,25 m afstand en accelererend in de hoogste
versnelling is niet bepaald.
Prijs
De Zetor 11441 Forterra wordt door Slootsmid
Trading in Goor geleverd met een transmissie
voor 40 km/h. In standaarduitvoering wordt deze
trekker geleverd met o.a. een luchtgeveerde stoel,
een radio, drie dubbelwerkende ventielen, een
Cramer trekhaak, een verstelbaar stuur en op
420/70R24 voorbanden en 520/70R38 achterbanden en kost zo 42.500 euro excl. BTW.
Momenteel wordt de trekker als actie gebracht
voor ruim 36.000 euro, excl. BTW.

De voorwielaandrijving heeft in de Carraro
vooras een differentieelslot dat automatisch
inschakelt bij een bepaald slippercentage.
In de bochten schakelt het slot zichzelf automatisch uit. Het differentieelslot in de achteras bestaat uit een meervoudige oliegekoelde
platenkoppeling en wordt elektropneumatisch geschakeld.

• Hydrauliek en hefinrichting
De cat. II hefinrichting van Bosch is in te
stellen op trekweerstand, op een vaste positie,
een mengsituatie en uiteraard een zweefstand. Voor meting van de trekweerstand

heeft de hefinrichting elektronische sensoren
in de trekpennen. De hefhoogte is in de
cabine instelbaar, evenals de snelheid
waarmee werktuigen gaan dalen. Vooral
bij ploegen is een versnelde daalsnelheid
aantrekkelijk.
Om tijdens transport piekbelastingen op de
achteras te vermijden heeft de hefinrichting
een elektrohydraulisch werkend systeem
voor dansonderdrukking.
Voor de aansturing van hydraulische componenten op werktuigen heeft de 11441 Forterra
op de achterbrug drie dubbelwerkende ventielen die met drie trek-/drukkabels (bowdenkabels) vanuit de cabine worden bediend.

De beplating is goed en degelijk aangebracht.
Het herplaatsen na een onderhoudsbeurt
vraagt enige ervaring.

• Comfort
De Zetor 11441 Forterra heeft een cabine met
veel glas rondom. De aflopende neus en naar
rechts verplaatste uitlaat geven goed zicht op
het werk en werktuigen in de fronthef. De
ronde neus en spatborden geven de trekker
een redelijk modern uiterlijk. In de cabine
heeft de bestuurder een luxe luchtgeveerde
stoel. In de rechterconsole zit de bediening
van de hefinrichting. De bediening van de
ventielen is met kabels eenvoudig, maar wel
effectief. Van beide zijden is de instap in de
cabine ruim. Standaard heeft deze trekker uit
Brno een compressor met een pneumatisch
remventiel. •

Eindoordeel
Plus

Kortom

+ Wendbaar door korte wielbasis en grote

De Zetor 14441 is sterk, wendbaar en van alle

wieluitslag.

basistechnieken voorzien. De hydropneumatische

+ Extra startbeveiliging bij ingeschakelde

aansturing van diverse functies is weliswaar

aftakas.

geen hightech, maar in dit nieuwe ontwerp is een

+ Aantrekkelijke prijs.

flink deel van de achterstand op andere merken

+ Geschikt voor pneumatisch beremde aanhang-

ingelopen.

wagens.
<

Min
– Moeilijke controle van bevestiging wielflenzen.
– Matige afscherming aftakasschakelaar.
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Bij de verbinding tussen flens en velg
zitten de moeren aan de binnenkant.
Dat maakt een controle op lostrillen
onnodig lastig.
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