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Proefrit

Claas Axion 850 …in actie

“Alles aan de Axion is nieuw behalve het cabineframe”, zegt Claas over de
nieuwe telg. Je kunt er dus voor gaan zitten om kennis te nemen van alle
nieuwtjes. Tegelijk benadrukt het ook wat beter kan: het cabineframe.
Wie weet wat de cvt-uitvoering van volgend jaar brengt.
Tekst en foto’s: Frits Huiden

et zijn roerige tijden bij Claas. Er is
een machtsoverdracht gaande van
vader Helmut naar zijn dochter
Catherina Claas en het bedrijf verandert van
oogstmachinefabrikant naar trekkerbouwer.
Maar het lukt. Na een kleine dip in de verkopen
van 2005 slaat Claas nu een veelbelovende slag
met haar nieuwe Axion. Dat wordt wel duidelijk na een proefrit in het Duitse WeißandtGölzau met de Axion 850. De zwaarste uit een
serie van vijf met maximum vermogens van
128 kW (174 pk) tot 191 kW (260 pk). Deze
overlapt de Ares- en de Atles-serie en past met
naam en uiterlijk in de Claas-familie. Alleen
het cabineframe is nog dezelfde gebleven als
de Atles-serie die Claas van Renault overnam.
De nieuwe trekkers beschikken over de
6,8 liter common-rail DPS-motoren van
John Deere met variabele turbolader en
uitlaatgasrecirculatie. De twee grootste 840en 850-modellen hebben een 22 kW (30 pk)
vermogensboost in huis. En die boost is er
niet zomaar een. Hij komt niet alleen vrij met
transport, trekwerk boven 8 km/h of aftakaswerk. Ook bij hydraulische vermogensbehoefte kun je er over beschikken. Niet in een keer
of variabel maar in zes stappen van vijf paardenkrachten, zegt Claas.

H

• 50 kilometer per uur
Hart van de aandrijflijn is de Hexashift transmissie, bekend uit de Ares-serie en MF Dyna-6
trekkers. De aansturing heeft Claas prima
voor elkaar met het kleine vierkante pookje
(Drivestick) op de armleuning. Een kleine tik
tegen de hendel en de bak schakelt een
powershifttrap. Bij duwen door de aanslag
schakelt een van de vier groepen. Gele knopje
induwen en je activeert de kopakkerversnelling. De bak heeft natuurlijk ook een ‘auto’stand die schakelt op een instelbaar toerental
voor zowel op- als terugschakelen. Zowel MF
als Claas gebruiken optioneel de geveerde
vooras van fabrikant Dana. MF noemt hem
Quad Link en Claas Proactiv. Het mooie van
de bekende techniek is dat de trekker er nu
50 km/h mee kan rijden en nog wel op een
lager toerental (2.000 omw./min). Iets wat de
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Atles niet kon. Om de te verwachten roep om
een cvt te pareren, lieten de Duisters vast
doorschemeren dat zij op de Agritechnica van
2007 een variant met ZF-bak zullen introduceren. De bediening en lay-out zullen veel lijken
op wat nu in de Axion te zien is.

• ‘Cebis inside’
Een sticker op de deur kondigt het al aan en
ook in de cabine valt het gelijk op. Het kleine
Cebis schermpje dat mooi is weggewerkt in de
ovaal gebogen zijconsole. We kennen het uit
de Lexion maaidorser en Xerion trekker en is
zo dus een van de eerste symbioses tussen
trekkers en maaidorsers. Als voorbeeld diende
onder andere het iDrive infotainmentsysteem
van BMW. Na het starten krijgen we eerst een
plaatje van de trekker te zien. Via een handige
draaiknop kunnen we scrollen tussen de vijf
hoofdmenu’s voor hef, hydrauliek, trekkergegevens, en het 30 stappen tellende kopakkerprogramma. Met een druk op de scrollknop ga
je naar een submenu en met de ‘direct access’
knop naar het scherm van de laatst geselecteerde functie. In de terminal kan alleen een
geheugenkaart worden gestoken, geen USBstick. Gemiste kans van Claas is dat je met de
terminal alleen gegevens van de trekker krijgt
en niet via isobus een machine kan bedienen.
Iets wat steeds meer andere merken wel hebben.

Claas Axion 850
Motor

DPS 6,8 l common-rail

Max. vermogen

169 kW (230 pk)

Met boost

193 kW (260 pk)

Max. koppel

985 Nm bij 1.500 toeren

Met boost

1.020 Nm

Koppelstijging

43%

Hefvermogen op ‘610 mm’ 6.251 kg
Hydrauliekcapaciteit

110 l/min

Werkdruk

200 bar

Prijs *)

134.150 euro

*) inclusief: 50 km/h à 1.250 euro , geveerde vooras 3.400 euro
en 5 dw-ventielen 1.500 euro.
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Spuiten is kicken met de spuitmachines van HARDI! Ongeacht of u de veldspuit

4

inzet voor (blad)bemesting, onkruid- of ziektebestrijding: met HARDI bent u
optimaal in staat uw teelten te sturen. Dit leidt bij de oogst in een (financieel)
resultaat waar u een kick van krijgt!
Precisie, veiligheid, capaciteit en gebruiksvriendelijk zijn basiskenmerken van
HARDI veldspuiten. Met de Master, Commander Classic en New Commander
biedt HARDI drie topmachines die naadloos aansluiten op de Nederlandse markt.

Overzicht van een aantal bedieningsknoppen en -hendels in de cabine van de Claas Axion 850.
1 Drivestick
5 joystick voor twee functies
2 kopakkermanagment en snelhef
6 Cebis-terminal
3 handgas
7 aftakas
4 hydrauliek
8 hefinrichting

Behalve de bediening van de versnellingsbak
zijn op de rechter armleuning de knoppen en
hendels voor hef, motortoerental, kopakkermanagement, handgas en hydrauliek te vinden.
Naast de standaard drie flippers voor de elektrische hydrauliekventielen is er optioneel
ook een klein joystickje waarmee twee extra
ventielen proportioneel zijn te bedienen.
Makkelijk voor een voorlader. Ook achterop
het spatbord is de hydrauliek te bedienen met
twee knoppen waar een ventiel aan toegewezen
kan worden.

• Zelfde cabineframe
Gebleven is de comfortabel op vier punten
geveerde cabine. Het zicht rondom is door het
frame en de dikke motorkap niet het beste op
de markt. De zes stijlen zijn ieder behoorlijk
dik en er zijn dwarsstijlen in de vooruit.

Opvallend is de met de cabine meebewegende
zwarte airco die buiten de cabine voor het dashboard zit. Het breekt de motorkap als het ware
in tweeën. Het forse dashboard is grotendeels
gelijk gebleven maar heeft een andere lay-out.
Links ervan zit een aparte schakelaar voor
parkeerstand. Dus niet geïntegreerd in de Revershift omkeerhendel onder het stuur. Deze is
nu programmeerbaar voor felheid van aangrijpen en wegrijversnelling in beide richtingen.
De cabine is met 74 dB(A) niet de meest stille.
Onderaan de nieuwe trap hangt een trede die
met rubber aan het geheel is bevestigd. Het
voorkomt dat je de trap krom rijdt, maar bij
het opstappen zwalk je heen en weer voor je
naar de volgende trede kan. Een vaste en opklapbare trede is verkrijgbaar. Andere opties
zijn elektrische spiegels, een dakluik voorop
de cabine en automatische klimaatregeling.

Volg het spoor naar succes, volg het spoor van HARDI.

De fronthef is geïntegreerd in het
frame boven de geveerde vooras waarmee de trekker comfortabel 50 km/h
rijdt. De DPS-motor heeft flinke koelpakketten nodig voor recirculatie van
de uitlaatgassen.

• Hydrauliek
De hef presteert op papier bijzonder goed.
Vastgesnoerd aan de grond zou de zwaarste
Axion 850 ruim 10 ton tillen. Die waarde past
goed bij trekkers van 300 pk. Op 610 mm achter de kogels is het echter nog maar 6.251 kg.
Dat is realistischer en nog steeds in orde.
De hydrauliekpomp kan op 200 bar 110 liter
per minuut rond pompen. De fronthef is
voortaan geïntegreerd in het frame. Standaard
tilt deze 3,3 ton en optioneel zelfs 5,4 ton. Tot
slot is de Axion ook op wat grotere voet gaan
leven. In tegenstelling tot de Atles kunnen er
nu 85-serie banden onder.•

Spuiten

en Kicken!

Kijk op www.landbouwmechanisatie.nl om de Axion live in actie

Profiteer vòòr 15 november 2006 van de speciale
aankoopcondities van
de Commander Classic!

te zien.

Master

Commander Classic

New Commander

• Tankinhoud 800 - 1.200 liter

• Tankinhoud 2.800 - 4.200 liter

• Tankinhoud 3.200 - 4.400 liter

• Spuitboombreedte 10 - 24 meter

• Spuitboombreedte 18 - 33 meter

• Spuitboom 18 - 40 meter

• Chassis van hoogwaardig staal

• Hydraulische remmen + handrem

• DELTA-, FORCE- en TWIN-

• Polyethyleen tank: slagvast en

• Steering drawbar besturing

laag zwaartepunt
De Cebis terminal is bekend van de
Xerion en Lexion. De terminal laat in
vijf hoofdmenu’s de gegevens van de
trekker zien. Een machine bedienen via
isobus kan met deze terminal niet.

Wielgewichten kunnen de trekker met
700 kg verzwaren. Achter op het spatbord kan de hydrauliek bediend worden.

De rubberen traptrede voorkomt dat
je hem krom rijdt, maar het is lastig
opstappen.

• RVS leidingset, 3 sets spleetdoppen

• NIEUW: TWIN FORCE 36 meter

• Snel koppelen dankzij Quick Hitch

• Fustreiniger trechtermodel

• Functioneel ontwerp: Safe Track,

• Manifold vloeistofsysteem

• Vulinrichting met 8 mtr slang

AutoSlant, PrimeFlow, AutoSection

• Chemicaliënvulinrichting

• Tankreinigingsnozzles

Control, EasyClean, CycloonFilter,

• Eenvoudige en nauwkeurige spuit-

• HARDI Controller 2500 computer

ChemFiller, LookAhead,

regeling door Monitor of Controller

• Autom. besturing + middenstand

• HARDI spuittechnologie
34]
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(luchtonderst.) spuitbomen

• Schoonwatertank 280 liter

SmartValve, HC 6500 Controller
• In 11 landen bekroond!
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