Trekkertest

Standaard staat de transmissie in de automatische modus. Daarin regel je de rijsnelheid met
het gaspedaal of handgashendel. De computer
zoekt daarbij de optimale belasting. Met de
Tempomat kun je daarbij de gewenste rijsnelheid vastleggen en kiest de software de meest
gunstige instelling. Dat doet hij in zowel de
powerstand als de ecostand. In de ecostand
zorgt de software ervoor dat het ingestelde
maximum toerental niet wordt overschreden.
Dat betekent ook dat je bij een motortoerental
van 1.600 omw./min niet sneller kunt rijden
dan 50 km/h.
Schakel je de aftakas in dan schakelt de computer automatisch over naar de aftakasmodus.
Daarin zet je het motortoerental vast op het
gewenste aftakastoerental in de power- of ecostand. Met het gaspedaal – of beter gezegd het
rijpedaal – kun je de rijsnelheid aanpassen. In
de derde modus, de manuele, is de rijsnelheid
gefixeerd. Een druk op het gaspedaal betekent
wel een hoger motortoerental en dus aftakastoerental (om bijvoorbeeld even de zeefketting
van de aardappelrooier sneller te laten draaien), maar doordat de hydrostaat in de transmissie terugdraait, verandert de rijsnelheid niet.
Naast deze drie mogelijkheden beschikt de
transmissie ook over een actieve stilstandregeling. Wanneer je de trekker via het rijpedaal
op een helling tot stilstand brengt, hoef je de
rem niet te gebruiken. De transmissie houdt
de trekker op zijn plaats en je kunt ook zo
weer wegrijden.

Deutz-Fahr Agrotron 1160 TTV:
Soepel met gemak

• Motor en vermogen
De zescilinder langeslag Deutz motor heeft
een inhoud van 7,1 liter en een vermogen van
119 kW (162 pk) bij nominaal toerental (2.100

Afmetingen

Traploos optimaliseren van het brandstofverbruik en soepel kunnen aanpassen van rijsnelheid en/of aftakastoerental, het zijn de kenmerkende voordelen van een trekker met een continu variabele transmissie. Dat geldt ook
voor de Deutz-Fahr Agrotron 1160 TTV. Opmerkelijk gering is de aandacht die de keuze in rijstijl krijgt. Door het
fixeren van het standaard aftakastoerental kun je de rijsnelheid optimaal aanpassen aan de gewassituaties.

G

Tekst en foto’s: Jannes Hoenderken
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lk zichzelf respecterend trekkerfabrikant wil zijn programma completeren
met een type met een continu variabele
transmissie. Zo ook Deutz-Fahr. Gelijktijdig
met de perikelen rond de oprichting van de
SDF-groep en de verplaatsing van de trekkerfabriek naar Lauingen heeft Deutz-Fahr de
Agrotron TTV-serie ontwikkeld en in het jaar
2000 gelanceerd.
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• Transmissie
De Deutz Fahr Agrotron 1160 TTV, het topmodel
uit de TTV-serie, heeft een traploze transmissie
met vier achter elkaar liggende planetaire
stelsels. Net als bij de andere merken wordt
het vermogen over een mechanische en een
hydraulische tak doorgegeven. De hydraulische
tak, de hydrostaat, regelt daarbij de rijsnelheid
door de draairichting en de draaisnelheid van
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Hoogte cabine/uitlaat
Totale lengte met frontgewichten
Wielbasis
Vrije ruimte
Totale breedte
Spoorbreedte vooras
Spoorbreedte achteras
Draaistraal buitenkant

Enkele 4WD-trekkers, qua motorvermogen vergelijkbaar met de Deutz-Fahr 1160 TTV

Merk
Type

Fendt
815 Vario

Massey Ferguson
7485 Dyna VT

Steyr
6155 CVT

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

Deutz
6 cilinder TI
5.700
110
ECE R24
730
Vario/2
50
closed center
110
200
9.080 M
1.920
6.650
117.088

Sisu
6 cilinder TI
6.600
116
ISO 14.396
650 / 1.400
Vario/4
50
closed center
110
200
9.300 M
1.690-2.020
6.553
98.200

Sisu
6 cilinder TI
6.600
116
ISO 14.396
660 / 1.400
Vario/3
50
closed center
105
205
9.900 M
1.870
6.490
88.700

*) Betreft de maximale hefkracht in het meetraam van de hefinrichting. De doorgaande hefkracht in het meetraam,
waarbij de vooras aan de grond blijft, is aanzienlijk minder dan de vermelde waarde.
1) T = turbo, I = intercooling.

omw./min), volgens ECE-R24. Voor optimalisatie van het brandstofverbruik heeft de motor
een viscofan, een ventilator die pas bij hogere
bedrijfstemperatuur in werking komt en een
inspuitsysteem met een maximale druk van
1.400 bar en per cilinder een aparte brandstofpomp. Bij de beproeving van de aftakas blijkt
een inwendig ‘verlies’ van 15 procent (bijna 17
kW) Dat is fors, maar niet extreem. De vermo-

Vermogen / Koppel / Brandstof

gensmeting aan de aftakas laat zien dat het
maximum vermogen slechts 1,2 kW hoger is
dan bij nominaal toerental. Het constante
karakter komt tot uiting tussen 1.800 en 2.100
omw./min. Wat enigszins tegenvalt is de koppelstijging van slechts 21 r. Weliswaar over een
traject van slechts 500 omw./min, maar toch.
De koppelkromme in bijgaande grafiek geeft
overigens een afvlakking aan tussen 1.300 en

Transmissie

2.975 mm
5.049 mm
2.767 mm
570 mm
2.480 mm
1.900 mm
1.900 mm
5.125 mm

de satellieten te wijzigen van de ingeschakelde
planetaire stelsel. Welk stelsel is ingeschakeld,
wordt geregeld door de procescomputer.
Tussen 0 en 50 km/h wordt dus vier keer overgeschakeld. En dat betekent ook vier keer een
nulstand van de hydrostaat. In die situatie
wordt al het vermogen over de mechanische
tak overgebracht.
Bij de rijstrategie heb je keuze uit drie principes.
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1.600 omw./min. Dat is gerealiseerd door de
brandstofpomp op een speciale wijze te regelen. Dit voorkomt dat de achterbrug bij lage
toerentallen door de turbodruk te grote klappen krijgt en daardoor kan verbuigen of torderen.

Deutz-Fahr Agrotron 1160 TTV in gebruik:
“Altijd in de eco-stand”
“Onze trekker verdient een dikke plus”, stelt Richard Ekelmans van loonbedrijf
Ekelmans in Middenmeer nog voordat de eerste vraag over de Deutz Fahr 1160 TTV is
gesteld. “In 2004 hebben we de 1160 TTV op huurbasis uitgeprobeerd tijdens het rooien

• Brandstofverbruik

Naast de vier hydraulische ventielen is
er ook een aansluiting voor de luchtdrukremmen voor een aanhangwagen
(rechtsboven).

Zoals bij alle motoren ligt het laagste specifieke
verbruik dicht bij het toerental, waarbij het
maximum koppel wordt bereikt. De ingreep
bij de brandstofpomp heeft dit enigszins diffuus gemaakt. Het optimale specifieke verbruik is 242 g/kWh en wordt bereikt bij 1.200
tot 1.400 omw./min. Boven dat toerental neemt
het specifieke verbruik snel toe, tot 282 g/kWh.
Omdat het maximum vermogen aan de aftakas slechts met 20 kW zakt tot aan 1.650

met onze vierrijige Grimme wagenrooier. Dat beviel zo goed dat we die trekker alsnog
hebben gekocht. Bij het rooien wordt de aftakas gefixeerd op het standaard toerental
van 540. In deze stand kun je de rijsnelheid met het voetpedaal aanpassen aan de situatie. We hadden al snel door dat de motor ook bij 1.600 toeren veel vermogen levert.
Een stuk schuimplastic op de harde
leuning bevordert een gemakkelijke
en prettige houding van de rechter
onderarm voor de bediening van de
rijhendel.

Wij rijden daarom vrijwel altijd in die eco-stand. Dat scheelt diesel en lawaai. Met de
voet regelen van de rijsnelheid betekent dat je de rechterhand vrij hebt voor de bediening van de machine. En dat is een groot voordeel. Het comfort is goed. De airco zorgt
voor een goed klimaat. Ik heb prima zicht rondom. Hefinrichting en hydrauliek kan ik
vanuit de cabine nauwkeurig aansturen. Door de luchtgeveerde cabine en stoel, en een
geveerde vooras, is het rijden een groot plezier. Door de geveerde vooras gaan werktuigen

Deutz-Fahr Agrotron 1160 TTV de technische gegevens
Algemeen
Merk en type

Claas Ares 577
met vierwielaandrijving
Fabrikant
Claas, Le Mans
OECD- testnummer trekker
2/2287
Algemeen
Merk en type Deutz Fahr Agrotron 1160 TTV met
vierwielaandrijving
Fabrikant
Deutz Fahr
FAT trekkertestnr.
1901/05
Motor
Merk
Deutz BF6M1013 E
Aantal cilinders
6, met turbo en intercooling
Inhoud
7146 cm3
Turbodruk
1,6 bar overdruk
Nominaal vermogen
113 kW (154 pk),
bij 2.100 omw./min
Volgens methode
ECE-R24
Vermogen aan aftakas
Maximum
103,4 kW1.900 omw./min
Bij nominaal toerental 102,2 kW2.100 omw./min
Bij 540 omw./min aftakas 103,0 kW 2.024 omw./min
Bij 1.000 omw./min aftakas 103,4 kW 2.036 omw./min
Bij 1.000E omw./min aftakasca. 96 kW 1.650 omw./min
Equivalent draaimoment (koppel) aan aftakas
Bij nominaal toerental 464 Nm 2.100 omw./min
Maximum
561 Nm 1.600 omw./min
Koppelstijging
21%
Motortoerental onbelast
2.200 omw./min
Brandstofsysteem
Merk brandstofpomp
Bosch
Soort brandstofpomp
elektronisch geregeld
Inspuiting
direct
Inspuitdruk
1600 bar
Merk en type verstuivers
Bosch
Brandstofverbruik
Bij maximum koppel
248g/kWh
Bij 1.900 omw./min *)
260 g/kWh
Bij 1.650 omw./min **)
250 g/kWh
Bij 2.100 omw./min
282 g/kWh
*) is het aftakastoerental bij 1.000 omw./min.
**) is aftakastoerental ca. 5 omw./min bij spaarstand van
beide aftakassen
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Gewichten, zonder ballast en met frontaanbouw
Voor
3.020 kg
Achter
3.810 kg
Totaal
6.830 kg
En met ballast, bestaande uit
wiel- en frontgewichten:
max. 10.000 kg
Bandencombinaties
Mechanische overbrengingsverhouding tussen
vooras en achteras: 1:1,3156
Banden tijdens test:
Voor: 540/65R28
Achter: 650/65R38
In ons land wordt de trekker geleverd op 16.9R28
voorop en 20.8R38. Andere bandenmaten voor
vooras en achteras zijn:
480/70R28 met 580/70R38
540/65R28 met 650/65R38
Aftakas
Soort en type
onafhankelijk,
Toerental
540 en 1.000 omw./min
Aantal spiebanen *)
6
Spaarstand (eco)
op beide toerentallen
Diameter stompen
34,9 mm
*) op wens is de 1.000 toerenaftakas leverbaar met
21 groeven
Frontaftakas
Toerental
1.000 omw./min
bij 2.000 omw./min van de motor
Diameter
34,9 mm
Hydraulische installatie
Merk
Bosch
Type
closed center, load sensing
Max. capaciteit pomp
118 l/min
Maximale druk
202 bar
Hydraulisch vermogen *)
32 kW
Olie voor extern gebruik
40 l
Aantal regelventielen
4
*) bij een pompcapaciteit van 111,5 l/min en een werkdruk
van 172 bar
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bij transport in de fronthef niet schokken. Wij zijn dik tevreden. Wat een beetje tegenOlie: inhoud en verversing
Motorinhoud inclusief filter
17,5 l
Verversingsinterval motor
500 uren
Inhoud transmissie en achterbrug,
104 l
(incl. hydraulisch systeem, stuurinrichting en
eindaandrijving)
Verversingsinterval transmissie
1.200 uren
Inhoud voorasaandrijving totaal
7,4 l
Verversingsperiode
1.200 uren
Hefinrichting en hefvermogen
Categorie
III
Dansonderdrukking
standaard
Doorgaande hefkracht door hele traject:
– tussen de kogels/vanghaken
7.505 daN
– over een afstand van
735 mm
– afstandsbediening
drukknoppen
op beide spatborden
Trekhaaktest
De trekkracht op de droge betoonbaan is niet
vastgesteld. Met een eigen gewicht van 6.830 kg
(opgave importeur), waarvan 44% op de vooras,
blijven de voorbanden altijd trekkracht leveren.
Ballastgewichten in de fronthef kunnen dit effect
nog verhogen.
Vierwielaandrijving, differentieelsloten en
beremming
De Agrotron TTV 1160 heeft standaard vierwielaandrijving. De starre SDF-vooras hangt in het
Deutz-Fahr veersysteem. Zowel in de vooras als in
de achteras zit een differentieelslot. Bij een stuuruitslag van 15 graden wordt het differentieelslot
automatisch ontgrendeld. Bij hogere rijsnelheden
schakelt de aandrijving van de vooras uit.
Geluidsniveau
In de cabine
73,5 dB(A)
Omgevingsgeluid
83 dB(A)
Prijs
De bruto adviesprijs van de Agrotron 1160 TTV met
vierwielaandrijving bedraagt 97.039 euro excl.
BTW, geleverd, in de uitvoering met het gesloten
hydraulische systeem, met 16.9R28 voorbanden en
20.8R38 achterbanden.

valt zijn de harde stoelleuningen, maar een stukje schuimplastic doet wonderen.”

omw./min is het gebruik van de spaaraftakas,
indien mogelijk, sterk aan te bevelen. Ten
opzichte van het standaard aftakastoerental
daalt het specifieke brandstofverbruik met
30 g/kWh.

• Hydraulische installatie
De Agrotron TTV 1160 heeft een hydraulisch
load-sensing installatie met standaard vier
ventielen voor externe componenten. De
doorstroomsnelheid kan elektrisch worden
geregeld. Bij twee ventielen is deze regeling
tijdgestuurd. Voor externe cilinders mag
maximaal 40 l olie aan het systeem worden
onttrokken. De maximale pompcapaciteit
is 118 l/min. Bij het maximum hydraulisch
vermogen van 32 kW is de pompcapaciteit

Richard Ekelmans op de speciale onderste tree van
de trap, het contragewicht voor de hydraulische arm.
De houder van de accu is omhoog geplaatst.

111,5 l/min en de druk 172 bar. De hydrauliek
beschikt over een power-beyondaansluiting.
De maximaal doorgaande hefkracht tussen
de kogels – zonder gebruik van de topstang –
is 7.500 daN, over een weg van 735 mm. Dat
is meer dan het eigen gewicht van de trekker
en komt vooral door de korte afstand tussen
kogels en achteras, de lange wielbasis en de
gewichtsverdeling.
In het hydraulische systeem zit een aansluiting voor een hydraulische aanhangwagenrem. Dit remventiel krijgt in het systeem een
prioriteitschakeling.

• Comfort
De cabine op de Agrotron 1160 TTV heeft gebogen lijnen om geluidsresonantie te verhinde-

ren. De glasoppervlakte is groot en door de
licht aflopende motorkap en de volledig verglaasde deuren heb je goed zicht op het werk.
Het dakluik verhoogt het zicht naar boven bij
voorladerwerk. Met een zonwerende schuif
kun je de instraling buiten houden. Naast de
rijhendel zijn in de rechterarmleuning een
groot aantal bedieningsknoppen aangebracht.
Heel slim is de benutting van de ruimte onder
de opklapbare leuning voor in totaal 15 knoppen en schakelaars, die niet elke minuut worden gebruikt. Daaronder ook de keuze voor
de rijmodus en de schakelaar voor de voorasvering. De schakelaars die wel à la minuut
bediend moeten kunnen worden, hebben een
plekje gekregen op het rechter spatbord. •

Eindoordeel
Plus

Kortom

Ruime en stille cabine.

De Deutz Fahr Agrotron 1160 TTV is een

Gunstige toerentallen voor spaaraftakas.

sterke trekker met veel bedieningsmogelijk-

Overzichtelijk dasboard met veel informatie.

heden, heeft een comfortabele cabine en
een karakteristiek die uitnodigt om in de

Min

economische modus te gebruiken.

Specifiek verbruik bij hoge motortoerentallen.

<
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Met het omhoog trekken van de strop om
het linker deel van de vooras blokkeert
Ekelmans de vering van de geveerde vooras bij het slootreinigen met maaikorf.
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