Over de grens
Case IH MXM Hybrid EECVT

New Holland T8000

Vlaggenschepen op Agritechnica
De Agritechnica in Duitsland stond dit jaar in het teken van zuinige vlaggenschepen. Mede door de emissienormen lanceerden maarliefst zes fabrikanten; Fendt, John Deere, Case IH New Holland, Kirovets en Landini,
een topmodel met een zuinigere motor. Case IH zette nog een stap verder met haar elektrische trekker.
Tekst en foto’s: Gertjan Zevenbergen en Frits Huiden

n de race om steeds weer zuinigere en
schonere trekkers te produceren had
Case IH de overtreffende trap met een
studiemodel van een hybride MXM trekker.
Half diesel, half elektrisch aangedreven.
Hiermee volgt CNH het voorbeeld van de
hybride-auto Toyota Prius die al enige tijd te
koop is. De Hybrid EECVT heeft een 120 kW
dieselmotor die via een generator batterijen
oplaadt. Ook tijdens remmen wordt energie
gewonnen. De generatoren kunnen ook werken als elektromotoren. Dan kunnen ze een
tijdelijke boost van 100 kW leveren bovenop
het vermogen van de dieselmotor. Het batterijenpakket hangt voorop de neus onder een
plastic kap zodat het lijkt op een enorm front-
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gewicht. Ze leveren 456 volt. De elektrische
cvt heeft in het studiemodel twee rijstrategieën en kan de trekker 60 km/h laten rijden.
De constructeurs denken dat een elektrische
cvt minder verliezen zal geven en beter
doseerbaar zal zijn dan een deels hydraulische cvt. De trekker kan ook als noodaggregaat dienen en dan 50 kWh leveren. Helemaal
nieuw is de hybridetrekker niet. Een Duitse
dealer rustte al eens een New Holland TM 135
uit met een vergelijkbaar principe en noemde
hem de Eltrac E135.
Opvallend op de stand van New Holland was
een T8000 studiemodel met geveerde achterwielen. De onafhankelijke vering doet denken
aan de ophanging van de achtervork van een
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brommer. Er is een veerweg van 25 cm. In werkstand kan de achterbrug dan 15 cm zakken en
10 cm stijgen. De hydraulische cilinders bij
elke wiel hebben een positie- en starheidsregeling. De aandrijving loopt via assen met
kruiskoppelingen. Ook over vering van de
scherpsturende Supersteer vooras is nagedacht.
Bij het studiemodel is het nu een draagarm die
de gehele as zowel naar links als naar rechts
laat bewegen. Het frontgewicht beweegt niet
meer mee, maar hangt star aan het frame. Er
is ruimte vrijgehouden voor de sturende voorwielen met een maximaal 65 graden uitslag.
Ook Kirovets heeft na de introductie van de
K3000 ATM niet stil gezeten, want nu zijn
er ook drie zware modellen met maximale

vermogens van 162, 185 en 205 kW (220, 252
en 278 pk). De K5220 ATM, K5250 ATM en
K5280 ATM trekkers voldoen nog niet aan de
Europese wet maar wel aan de maatstaven.
Zo is de Euro II motor van Deutz, de assen van
Carraro, de LS hydrauliek van Bosch, de stoel
van Grammer en de fronthef van Zuidberg.
Hoewel de schakelpook anders doet vermoeden, komt de viertrapspowershift transmissie
nu niet van Valtra maar van ZF en heeft deze
40 versnellingen, zowel voor- als achteruit. Een
geveerde vooras van Carraro liet de Kirovets te
veel voorover duiken bij het remmen. Daarom
is er een starre as geschroefd aan een zelf ontworpen hydro-pneumatisch veermechanisme.
De trekker beurt 9 ton en heeft een optionele
top van 50 km/h.
Zoals we al aankondigden is de McCormick
ZTX ook in het Landini-blauw verschenen.
Buiten de andere kleur is de enige verandering
een kap in Landini-stijl met de naamsticker
Powerful. De trekker vervangt de Starland
die Landini voorheen bij het Canadese Buhler
inkocht. De Powerful 230, 260 en 280 leveren
respectievelijk 169, 176 en 191 kW (230, 240 en
260 iso pk’s) bij nominaal toerental van 2.200
omwentelingen per minuut. De Agrotron K is
nu ook in Lamborghini en Same kleur op de
markt. Same neemt ze op in de Iron-lijn en bij
Lamborghini komen ze in de R6 familie.
Het Turkse Erkunt bouwt al 53 jaar onderdelen voor gerenommeerde versnellingsbakkenfabrikanten als ZF en motorblokken voor CNH
en Sisu. Trekkeronderdelen dus. Geen wonder
dat het bedrijf dacht; ‘we kunnen ook een

Kirovet 5280 ATM

Erkunt
trekker bouwen’. Na drie jaar zijn er inmiddels
1.500 Erkunts verkocht in Turkije. Dat moeten
er 7.000 worden. De trekkers zijn eenvoudig;
ze hebben een 16V/8A bak waardoor ze op hun
top 40 km/h rijden. Er is een elektronische hef,
twee en vierwielaandrijving en zelfs keuze uit
zes kleuren. De driecilinder Perkins motoren,
leveren 43, 50 en 55 kW (58, 68 en 75 pk). Het
enige dat directeur Armagan over de prijs
kwijt wil is dat ze niet goedkoop zijn, maar
wel minder kosten dan die van CNH.
De Duitse John Deere dealer Rebo Landmaschinen ziet wel brood in John Deere
werktuigendragers. Door het koelpakket en
accu’s rechts onder de cabine te plaatsen en
het luchtfilter links langs de cabinestijl, wordt
de motorkap met 60 centimeter ingekort.

Landini Powerful 280
De motor blijft op dezelfde plek. Er ontstaat
zo een ruimte om bijvoorbeeld een kipbak te
monteren met een laadvermogen van 3,8 ton.
Een hydraulische kipcilinder is optie.
De Autotrac stuurautomaat van John Deere
kan voortaan op elke trekker met stuurbekrachtiging worden geïnstalleerd. Je hoeft
maar een nieuw JD stuur te plaatsen met elektromotortje. Daarnaast heb je een isobusterminal en een gps-ontvanger nodig. Het mooi weggewerkte elektromotortje draait op aanwijzing
van het gps-signaal aan het stuur. Volgens de
trekkerbouwer werkt het minder snel dan het
standaardsysteem. Prijs: 20.000 euro.
Zuidberg introduceerde een betonnen frontgewicht van 800 kg. Het blok is vooral groot,
zeker als je hem vergelijkt met het gietstalen
gewicht van 900 kg. De prijs is er ook naar.
Het betonnen gewicht kost 630 euro, het
gietstalen 1.224 euro.
>

Landbouwmachinefabrikanten doen alles om
hun merk onder de aandacht te brengen. Bij
John Deere waren daarom zelfs fietsen te zien,
die speciaal worden gebouwd. Er zijn vijf modellen van 650 tot 800 euro. Het merk had, samen
met Claas en Fendt een van de meest druk
bezochte winkels. Valtra en de Same Deutz-Fahr
groep hadden zelfs een compleet afgescheiden
ruimte waar je naar hartelust producten kunt
passen, bewonderen en natuurlijk... kopen.

John Deere werktuigendrager

Zuidberg frontgewicht
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Lemken Crop-cam

Automatisering
Lemken haalde de Canadese Crop-Cam naar
Duitsland. Dit kleine lichtgewicht en bestuurderloze 3 kg zware vliegtuigje met een spanwijdte van 2,4 meter heeft een automatische
piloot een camera en gps aan boord. Het
maakt daarmee binnen 20 minuten in hoge
resolutie foto’s van 64 ha grote percelen op
een hoogte van 1.000 meter als dat is toegestaan. Dat moet goedkoper zijn dan een fotoserie die door een satelliet is gemaakt. Met de
digitale foto’s die je op de eigen computer
zet en aan elkaar plakt kan iedere boer goed
zien hoe zijn gewassen groeien en waar de
afwijkingen voorkomen. Dat is vervolgens
bij te sturen met een kunstmestgift of een
bespuiting. Daar is wel veel kennis of een
goed computerprogramma voor nodig.
En dat laatste is er vooralsnog niet.
Een radarsensor, die onafhankelijk van de slip
van een trekker zijn rijsnelheid meet, doet
dat normaliter alleen in het horizontale vlak.
Rijdt de trekker op erg ongelijk terrein, dan is
de meting onnauwkeurig. Daarom bedacht
SMO een radar met twee sensoren in plaats
van een. Ze zijn onder een hoek van 45 graden
naar voren en naar achteren geplaatst. Nieuwe
microprocessors krijgen 130 impulsen per
meter en rekenen razendsnel uit hoe groot de
exacte snelheid is. De radar kost 600 euro en
past op iedere trekker die al een sensor heeft.
Van alle bedrijven uit het Agco-concern krijgt
AgChem de primeur van de nieuwe GTA

Rauch cda-systeem
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GTA touch-screen Gators

monitor. Het heeft een touch-screen en voldoet aan de isobus-eisen. Met de monitor zijn
alle functies van de spuiten en de bemesters
aan te sturen.

Gewasbescherming
Middelen in de tank van een spuitmachine
brengen, is een nauwkeurig karwei waar morsen uit den boze is. Met de computergestuurde Quantofill van Agrotop is dat voorbij. Het
apparaat wordt in de zuigleiding gemonteerd
zodat een pomp niet nodig is of het gebruikt
zijn eigen pompje. De zuigcapaciteit is 2 tot
250 liter. Is de ingestelde hoeveelheid bereikt,
dan sluit een computergestuurde klep de
toevoer af. Prijs: 1.200 tot 1.500 euro.
Amazone presenteerde de nieuwe SX4000
zelfrijder met Claas-cabine en 140 kW (190 pk)
Deutz motor. Alleen het frame wordt nog
door Agrifac uit Steenwijk gemaakt.

Agrotop aanzuigpompje

De tankinhoud is 4.000 l en de maximale
boombreedte vooralsnog 36 meter.

Kunstmeststrooiers
Rauch heeft met het cda-systeem een precisiestrooier bedacht die zowel grote als kleine
korrels dezelfde werpsnelheid meegeeft.
Boven de strooischijf zit daarvoor een speciaal
langgerekt gevormde opening. De korrels
vallen op verschillende plaatsen op de strooischijf en krijgen daardoor de juiste werpsnelheid mee. Het cda-systeem is als eerste
leverbaar op de nieuwe Axis 30.1 en 40.1
strooiers met maximale werkbreedtes van
18 en 36 meter. De Axis strooiers passen de
dosering ook automatisch aan de snelheid
aan tot een top van 25 km/h.
Rabe heeft nu meer dan ploegen en zaaimachines. De Zaunkönig van Rabe kost 3.500
euro en maait rond bomen en palen onkruid
en gras weg. Hij heeft daarvoor drie in een
ster en op een centrale as gemonteerde roterende maaiers. De maaiers, voorzien van messen of maaidraden draaien tijdens het rijden
automatisch om de obstakels. Verder toonde
Rabe ook nog een klepelmaaier. De Chopper
300 in Italië gekochte machine moet 6.000
euro kosten.

McCormick TTH verreiker

Claas Scorpion

Intrac driewieler

cvt met drie snelheidsbereiken en komt net
als de Landini variant in april volgend jaar op
de markt. Trekkerbouwer Claas heeft de oude
Targo’s verreikers van Caterpillar verruild
voor de nieuwe Scorpions van het Duitse
Kramer. Er zijn vier modellen Scorpion 6030,
6040, 7030 en 7040. De hefhoogte varieert
van 6,1 tot 7,1 meter, de hefcapaciteit loopt
van 3 tot 4,1 ton en het vermogen uit de
Deutz motoren verschilt van 73 kW (99 pk) tot
103 kW (140 pk). Via de Varipowerhydrostaat
rijdt de machine traploos van 0 tot 40 km/h.
Alle functies waaronder de keuze voor de rijrichting en de voorasdifferentieel zitten in
de joystick die ook de arm bediend.
Ook het Franse Dieci heeft een Helios 30.6
verreiker met een hefinrichting uitgerust
die 2.000 kg tilt. Daarnaast is er nu de kleine
Apollo 25.6. De 52 kW (70 pk) verreiker is
1,90 m lang en 1,80 m breed, kan zijn giek tot
5,75 meter uitschuiven en weegt 4.900 kg.

Het Duitse Intrac bouwt wendbare driewielers
genaamd 3-Power met een 37 kW (50 pk)
Perkins motor. Er zijn plannen om een frontaftakas en hefarmen te bouwen tussen de

voorwielen. In plaats van de overbemeten
veiligheidsbeugel komt er waarschijnlijk nog
een cabine op. De driewieler weegt 3.000 kg
en tilt 1.500 kg. •

Snelle banden voor snelle trekkers
machines die veel vermogen moeten overbrengen
zonder de bodem te verdichten. De band is er in
7 maten van 600/70R30 tot de grootste 710/85 R38.
Ook met 540/65R30 uit de Firestone Radial
R9000 Evolution-serie kun je 65 km/h rijden.
De band heeft een nieuwe nokkenvorm en zou een
spanningsvrij karkasontwerp hebben. Het zou
trillingen en vibraties dempen. De band draagt
bij 2,4 bar en op topsnelheid maximaal 3.350 kg.

Laders met een hefinrichting

Amazone zelfrijder

Rabe Zaunkön
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Veel nieuws was er bij de laders en verreikers.
Zelfs Veenhuis uit Raalte komt met een knikladertje. Het meest verraste echter de Argo
merken McCormick en Landini met de nieuwe TTH verreikers. Argo probeert hem zoveel
mogelijk op een trekker te laten lijken. Zo
heeft de verreiker zelfs een omkeerinrichting.
De stoel en het stuur kunnen dus in de cabine
omdraaien zodat er goed zicht is op de Cat II
hef die maarliefst 4.500 kg tilt. Er is een aftakas en vier hydrauliekaansluitingen. De viercilinder SisuDiesel levert 110 kW (150 pk) en
de arm kan 3.500 kg maximaal 9 meter de
lucht in tillen. Ander opvallend detail is de
topsnelheid van 50 km/h waar de concurrentie
meestal op 40 km/h blijft steken. De TTH
beschikt verder over een elektrisch gestuurde

Michelin AxioBib
Met de komst van trekkers die 65 km/h rijden,
moeten er natuurlijk ook banden zijn die deze
snelheid aan kunnen. De nu officieel geïntroduceerde Michelin AxioBib, waar we al in het
vorige nummer over schreven, is er een van.
Michelin levert als enige een AxioBib met de
maat 800/70R38. Deze band kan bij 65 km/h
maximaal 6.900 kg dragen. En dat allemaal
dankzij de Ultraflex technologie zoals ook in
de XeoBib zit. Deze is bedoeld voor trekkers
met meer dan 184 kW (250 pk), of voor kleine

Firestone Radial R9000

Dieci Helios
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