Trekkertest

deert vaak met een forse koppelstijging en lang
doortrekken. Deze Sisu-motor wijkt daar vanaf. Om het vermogen te kunnen ontwikkelen
heeft de motor wel een turbo. Het type 44.308
DT levert bij nominaal toerental (2.270 omw./
min) een vermogen van 64,5 kW (85 pk). De
vermogenskarakteristiek van de motor past
bij een motor zonder elektronische aansturing.
Het maximum aftakasvermogen wordt bereikt
bij het nominaal toerental. Ook de koppelkromme vertoont geen afwijkingen. De lijn
loopt vrijwel recht en knikt na bereik van de
hoogste waarde (269 Nm). De koppelstijging
is met 19 procent over een groot traject vrij
laag. Wordt het werk te zwaar, dan moet je
terugschakelen. Echt fel doortrekken is er niet
bij. Het wegrijkoppel (bij 1.000 toeren) is ruim
20 Nm (7-8%) hoger dan bij nominaal toerental en ook dat zal toch resulteren in wat extra
gas geven bij het wegrijden.

• Brandstofverbruik
De lijn van het specifieke brandstofverbruik
verloopt wat merkwaardig. Verschillende hobbels in deze curve laten een moeilijk verklaarbaar beeld zijn. Het optimum in deze curve
ligt bij 1.300 toeren en zit net niet recht onder
het punt van het maximum koppel: 1.400 toeren. Wellicht is hier sprake van een meetfout.
Met een optimum van 242 g/kWh is de trekker
redelijk zuinig. Ook omdat bij het standaard
aftakastoerental van 540 omw./min het specifieke verbruik maar heel gering is toegenomen,
tot 249 g/kWh. Tot aan het nominaal toerental komt er nog weer 10 g/kWh bij. En dat
betekent: als je kunt opschakelen en daarbij
het toerental verminderen, dan levert dat wat
op. Maar muntjes worden bij deze trekker
niet gauw briefjes.

Valtra A 85-4:

Handig, maar weinig versnellingen
De Valtra A 85-4 is een van de lichtere series in het totale gamma van de Finse fabrikant. Een eerste blik verraadt
al de kenmerken van een wendbare trekker met een ruime en veel zicht biedende cabine. Buiten en binnen
het Agco-concern moet de A-serie van Valtra zijn plaats verdedigen tegen interne en externe concurrenten.

Afmetingen
A
B
C
D
E
F
G

Alternatieve trekkers in vergelijkbare vermogensklasse als Valtra A 85-4

Merk
Type

Claas
Celtis 446 RC

Motor
DPS
Type
4 cilinder turbo
Inhoud (cm3)
4.530
Vermogen kW / toerental
66 / 2200
Bepaald volgens
ECE R24
Max koppel Nm / toerental
365 / 1.400
Transmissie
30 / 30
Schakelbaar op ... niveaus
2
V max. (km/h)
40
Hydraulisch systeem
OC
Pompcapaciteit (l/min)
69
Werkdruk (bar)
180
Doorgaand max. hefvermogen (daN) 3.500 (D)
Spoorbreedte (mm)
1.400 - 1.800
Geveerde vooras
nee
Gewicht (kg)
4.350
Prijs (€, excl. BTW) *)
40.662

Lindner
Geotrac 93 A

Same
Silver 95 4WD

Perkins
4 cilinder turbo
4.400
67 / 2.200
ECE R 24
370 / 1.400
16 / 16
2
40
OC
50
175
3.500 (D)
1.380 - 1.600
nee
3.400
48.000

Same
4 cilinder turbo
4.000
67 / 2.300
ECE R 24
367 / 1.400
20 / 20
3
40
OC
58
180
3.600
1.500 - 2.000
nee
4.140
41.473

*) Afhankelijk van de uitvoering.

• Transmissie
De Valtra A 85-4 heeft een transmissie met
12 versnellingen vooruit en achteruit, verdeeld
in drie groepen van vier. De rijsnelheden
achteruit zijn 2,5 hoger dan vooruit. In de
eerste versnelling is de snelheid bij nominaal
toerental: 0,8 km/h. In het werkgebied tussen
3 en 11 km/h heeft deze trekker maar vier

Vermogen / Koppel / Brandstof

schakelmogelijkheden. Dat aantal is erg
weinig. In de transportgroep is de maximum
snelheid 37,8 km/h. Voor het schakelen heeft
deze trekker drie poken. Op elke pook zit een
drukknop, waarmee de koppeling elektrisch
wordt bediend en koppelen met de voet niet
nodig is.
>

Transmissie

Hoogte
2.650 mm
Totale lengte
4.620 mm
Wielbasis
2.385 mm
Minimale bovemvrijheid
440 mm
Minimale totale breedte
2.240 mm
Spoorbreedte vooras
1.710 – 1.810 mm
Spoorbreedte achteras 1.520 – 2.120 mm
Draaistraal *)
5.050 mm
*) zonder stuurremmen

Tekst en foto’s: Jannes Hoenderken

V

altra heeft sinds jaar en dag bij de
introductie van nieuwe series altijd
naam gemaakt als leverancier van
hoogwaardige en innovatieve technologie.
Mede daardoor behoudt de fabriek zijn
speciale positie binnen in het Agco-concern
waar ook onder andere MF en Fendt toe
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behoren. Bij de Valtra A 85-4 zijn de ontwikkelingen vooral toegespitst op het meedoen in
een aantrekkelijk marktsegment. Uiteraard
hebben ook in deze serie moderne technieken
een plek gekregen.
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• Motor
Het hart van een trekker is de motor. In de
Valtra A 85-4 heeft de fabriek een viercilinder
Sisu-dieselmotor als krachtbron geplaatst, dus
een motor uit eigen fabriek. Met een boring
van 108 mm en een slag van 120 mm is duidelijk sprake van een lange slag. Dat corresponLandbouwmechanisatie • december 2005
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Valtra A 85-4 in gebruik

“Je kunt niet snel even een ‘tikkie terug’…”
Een nieuwe Valtra A 85 loopt sinds oktober bij het Gelders Landschap, bij kasteel Staverden.
Voor Patrick Smits en Piet Klutman voldoende voor een eerste impressie: “Wij moeten veel nat
grasland (beekdalen) onderhouden. Dat doen we met een aanbouwklepelmaaier met afzuiginrichting. Om de zode minimaal te beschadigen zochten we een lichte trekker met voldoende
vermogen die ook in het bos zijn mannetje staan. Het werd de compacte A 85 met een set extra
brede moerasbanden en met een bodemplaat. In vergelijking met de Valtra 6400 hebben we nogal wat ‘Hi Tech’ ingeleverd, maar dat wisten we vooraf. Zo is de transmissie met slechts twaalf
versnellingen, zonder powershift, erg eenvoudig. Je kunt bij het maaien van een wat zwaarder
gewas niet snel even een ‘tikkie terug’. Een vloeistofkoppeling ontbreekt en daardoor leer je ook
weer wat nauwkeurig versnellen precies inhoudt. De geringe koppelstijging verraadt het gedrag
van de motor. Hij ‘smoort’ snel. We voorkomen dat door niet de hoogst mogelijke versnelling te
kiezen en op een hoger motortoerental te werken. Door een royale luxe stoel zijn de hendels voor
de hydraulische ventielen, rechts naast de stoel, moeilijk bereikbaar. Vooral als je wat scheef in
In de compacte cabine zitten de hendels voor de bediening van de hydraulische ventielen
erg diep.

• Aftakas
De Valtra A 85-4 heeft een aftakasstomp die
schakelbaar is op twee toerentallen: 540 en
1.000. Bij de inschakeling van de 540-aftakas
maakt de motor 1.890 omwentelingen, terwijl

bij het hoge aftakastoerental de motor 2.073
omw./min maakt. De aftakas wordt ingeschakeld met een hendel. Een elektronische
inschakeling is als optie leverbaar, maar de
mechanische blijft. Het omschakelen naar

De hefinrichting met een elektronische
sensor in de topstang is in te stellen op
trekweerstand, op een vaste positie, een
mengsituatie en uiteraard een zweefstand. Optie is een hydraulische topstang.

Valtra A 85-4… de technische gegevens
Algemeen
Merk en type
Valtra A 85-4
Fabrikaat
AGCO SA.
Fabrikant
Valtra, Soulahti, Finland
Fat-testnummer trekker
1880/05
Teststation
FAT, Tänikon, Zwitserland
Motor
Merk
Sisu
Cilinders
4
Luchttoevoer
via turbo
Boring en slag
108 mm x 120 mm
Inhoud
4.397 cm3
Vermogen
64,5 kW (85 pk)
Nominaal toerental
2.270 omw./min
Brandstofsysteem
Merk brandstofpomp
Bosch
Merk verstuivers
Bosch
Vermogen aan de aftakas
Maximum
53,8 kW
Bij nominaal toerental
53,8 kW
Bij 540 omw./min aftakas
49,7 kW
Bij 1.000 omw./min aftakas
51,7 kW
Draaimoment (koppel) aan de aftakas
Bij nominaal toerental
226 Nm
Maximum
269 Nm
Koppelstijging
19%
Motortoerentallen
Nominaal
2.270 omw./min
Bij 540 omw./min aftakas
1.890 omw./min
Bij 1.000 omw./min aftakas
2.073 omw./min
Bij maximum koppel
1.400 omw./min
Maximum, bij onbelaste motor
2.490 omw./min
Brandstofverbruik
Bij maximum vermogen
259 g/kWh
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Bij nominaal toerental
259 g/kWh
Bij 1.890 omw./min*
249 g/kWh
*) is motortoerental bij 540 omw./min aan de aftakas.
Gewichten, met frontaanbouw
Standaard zonder ballast en bestuurder: 3.930 kg
Maximaal toelaatbaar gewicht
6.500 kg
Bandencombinaties
Mechanische overbrengingsverhouding tussen
vooras en achteras: 1: 1,342
Banden tijdens test
Voor: 440/65R24
Achter: 540/65R34
Andere leverbare en passende combinaties van
bandenmaten zijn:
13.6R24 met 16.9R34
13.6R38 met 13.6R24 en
14.9R38 en 12.4R828
Aftakas achter
Aantal
1
Soort
onafhankelijk
Profiel
6 spiebanen
Diameter stomp
35 mm
Toerental
540 en 1.000 omw./min.
Atakas voor
Aantal
1
Toerental
1.000 omw./min
Hydraulische installatie
Merk en type
Bosch, open center
Type pomp
tandwielpomp
Max. capaciteit bij max. hydr. vermogen 50 l/min
Max. werkdruk
162 bar
Het hydraulisch vermogen bij 90% van
de maximale druk (159 kW) bedraagt
13,5 kW
Olie voor extern gebruik (standaard)
24 l
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Aantal aansluitpunten standaard
2
Soort ventielen
mechanisch
Bediening ventielen
kruishendel
Olie: inhoud en verversing
Motorinhoud inclusief filter
9l
Verversingsinterval motor
500 uren
Inhoud transmissie
32 l
Verversingsperiode
1.000 uren
Hydraulisch systeem met achterbrug
35 l
• verversingsperiode
1.000 uren
Voorasdifferentieel + eindaandrijving vooras 6,5 l
• verversingsperiode
1.000 uren
Hefinrichting en hefvermogen
Achterste hef categorie
II
Regeling via
topstang
Maximum hefkracht
3.300 daN
Hefkracht door hele traject:
• tussen de kogels
2.940 daN
• heftraject
660 mm
Trekhaaktest
De maximum trekkracht op een droge betonbaan
is niet uitgevoerd.
Geluidsniveau
Het geluidsniveau in de cabine op oorhoogte en bij
volle belasting is 83 dB(A). Accelererend in de hoogste versnelling is op 7,25 m afstand van de rijbaan
een omgevingsgeluid van 88 dB(A) gemeten.
Prijs
De Valtra A 85-4 wordt door Kuiken Emmeloord
in standaarduitvoering geleverd op rondom
Michelin banden, op de vooras maat 13.6R24 en
op de achteras 16.9R34, en hij kost 39.145 euro
excl. BTW.

de stoel zit, moet je je uitrekken om de hendels te bedienen. Wij gaan dat ook laten aanpassen.
Voor een nauwkeurige aansturing van de hefinrichting hebben we gekozen voor de optie
Autocontrol met daalsnelheidsregeling.”

het andere toerental vindt plaats met een
aparte hendel rechts achter de stoel. De testtrekker was voorzien van een frontaftakas in
combinatie met de fronthef van Zuidberg.
Deze maakt 1.000 omw./min bij een motortoerental van 2.000 toeren. Niet helemaal
synchroon met de aftakas aan de achterkant,
maar het gelijktijdig gebruik van twee aangedreven werktuigen is wel mogelijk.

• Vierwielaandrijving
De geteste trekker is uitgerust met vierwielaandrijving; deze wordt elektro-hydraulisch
ingeschakeld. Als bij transportwerk de vier-

wielaandrijving niet is ingeschakeld, zal bij
een remactie inschakeling plaatsvinden en
geremd worden over alle vier wielen. De differentieelgrendels in voor- en achteras worden
ingeschakeld met een tuimelschakelaar.

• Comfort
De Valtra A 85-4 heeft een ruime cabine, met
daarin een 180 graden draaibare stoel voor de
bediening van onder meer een hydraulische
giek. De geluidsisolatie is toereikend maar
niet overdadig.
De trekker is met een geluidsniveau van
83 dB(A) in de cabine op oorhoogte en bij

Piet Klutman bij de extra afscherming van de
motorkap. Door de beide bovenste schroeven
los te draaien kan het rek naar voren klappen
en de motorkap in een keer omhoog.

volle belasting niet de stilste. Op momenten
dat het toerental omlaag kan worden gebracht,
is ook op geluid ‘winst’ te behalen.
Accelererend in de hoogste versnelling is op
7,25 m afstand van de rijbaan een omgevingsgeluid van 88 dB(A) gemeten. Ook dat is fors
aan de maat.
De zijwaarts geplaatste uitlaat en aflopende
motorkap geven een uitermate vrij zicht.
Schakelaars en hendels zijn overzichtelijk
geplaatst. Voor de koude start in de winter
beschikt de trekker over de verwarming van
de inlaatlucht. •

Eindoordeel
Plus

Kortom

+ Wendbaar.

De Valtra A 85-4 is een trekker die vooral bedoeld

+ Flink hefvermogen tussen kogels.

is voor licht tot middelzwaar verzorgingswerk.

+ Vlak verlopend specifiek brandstofverbruik.

Daarbij wordt vaak met een laag toerental
gewerkt, wat gunstig is voor de geluidsproductie.

Min

Door de vrij geringe koppelstijging en het beperkte

– Motor is (te) weinig vasthoudend.

aantal versnellingen is de trekker minder goed

– In de cabine en daarbuiten nogal rumoerig.

inzetbaar voor zwaar (transport-)werk.

– Te weinig schakelmogelijkheden.
<
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De Valtra A 85-4 met het nieuwe type voorlader die Valtra laat maken bij Ålö. In de
dwarsverbinding vooraan zit een stikstofbol
voor dansonderdrukking. Aan de trekkerzijde zit een automatische snelkoppeling.
Let ook op de afscherming van de kabels.
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