Trekkertest

le toerental. Als het motortoerental bij volgas
met 200 daalt, stijgt het motorvermogen met
5 kW. Deze plus geeft het overconstante
karakter van de motor aan. Het is weliswaar
niet overdreven groot, maar wel degelijk aanwezig. Het vermogen aan de aftakas is bij
nominaal toerental 78,7 kW. Het interne verlies is niet extreem. Dat verlies wordt veroorzaakt door bijschakeling van componenten en
overbrengingen in de aandrijflijnen.Tijdens
de test hebben de onderzoekers een koppelstijging vastgesteld van ruim 33 procent over
een groot traject, van 2.200 tot 1.250 toeren.
Daarbij vertoont de lijn maar een geringe
bolling, en dat geeft aan dat de grootste
interne weerstand bij de hogere toerentallen
optreedt. De ontwerpers hebben wel gekozen
voor maximale benutting van het potentieel
aanwezige vermogen, door het standaard
aftakastoerental min of meer te laten samenvallen met dat van het maximum vermogen.

• Transmissie

Claas Ares 657 ATZ:
Dorstige trekker met gezond hart

De transmissie is afkomstig van Gima, de
gemeenschappelijke transmissiefabriek van
Claas en Agco in Beauvais (Frankrijk). Het
betreft bij dit type de zestraps powershift,
waaraan Claas de naam Hexashift heeft gegeven. Deze Hexashift transmissie heeft vier
groepen van zes versnellingen. Alle groepen
en versnellingen kunnen onder belasting worden geschakeld, met een druk op de knop van
de versnellingshendel die tevens handgashendel is. Het koppelingspedaal is niet nodig. Je
maakt met een tuimelschakelaar op de B-stijl
de keuze uit veldwerk of transportwerk. Het
verschil tussen beide opties is dat je bij veldwerk de groepen schakelt door gelijktijdig de
knop vóór op de versnellingshendel en de + of

Afmetingen
A Hoogte cabine /uitlaat

De ontwikkelingen in de Ares-familie volgen elkaar in snel tempo op. Werd in 2003 de 500- en de 600-serie
gelanceerd, in 2005 volgde de tweede generatie in deze vermogensklasse, maar wel – en terecht – met een eigen
en afwijkende aanduiding van de serie. Die heten nu de Ares 507- en Ares 607-serie. Kenmerkende verschillen
met de eerste generatie zitten in de transmissie en in de hydrauliek.

Concurrerende trekkertypen in dezelfde vermogensklasse

Trekker
Type

John Deere
6420 S

New Holland
TS 125 A

Valtra
M 130

Merk motor
Aantal cilinders
Nom. toerental (omw./min)
Motorvermogen kW / pk
Bepaald volgens
Max. koppel Nm bij omw./min
Transmissie
Vmax (km/h)
Hydraulisch systeem
– max. werkdruk (bar)
– max. pompcap. (l/min)
Hefvermogen kogels (daN) *)
Spoorbreedte (mm) van/tot
Gewicht (kg)
Prijs (€), excl BTW

DPS
6 TI
2200
92 / 125
ECE R24
455 / 1495
20 / 20
50
CCLS
200
96
5.900 (M)
1612 - 1916
4.750
70.145

New Holland
6 TI
2200
92 / 125
ISO TR 14396
566 / 1500
17 / 16
50
CCLS
210
113
7.864 (M)
1.830
5.350
63.570

Sisu
4
2200
95,5 / 130
ISO TR 14396
510 / 1400
36 / 36
40
CCLS
196
91
7.200 (M)
1520 - 1980
5.290
63.500

*) M = traject in meetraam

– knop in te drukken. Dit voorkomt een onverwachte onderbreking van de aandrijving bij
zwaar trekwerk. Bij transportwerk kun je met
slechts een druk op de + of – toets zowel de
versnellingen als de groepen schakelen. Als
optie is Hexactiv leverbaar. Met die schakelautomaat kun je de versnellingen en de groepen
schakelen met het gaspedaal of met het handgas. Je kunt hier kiezen voor de eco- of powerstand, waarbij de powerstand bij ongeveer
2.100 toeren opschakelt. In de ecostand
bepaalt de stand van het gas het tijdstip van
overschakelen: geef je weinig gas dan schakelt
Hexactiv bij ongeveer 1.700 toeren, geef je

Vermogen / Koppel / Brandstof

B Totale lengte, met frontaanbouw
C Wielbasis
D Vrije ruimte
E Totale breedte, met verbreders

3.010 mm
5.160 mm
2.820 mm
400 mm
2.400 mm

F Spoorbreedte vooras
achteras
G Draaistraal buitenkant

1.947 mm
1.774 mm
4.800 mm

meer gas, dan schakelt hij later. Veranderen
van rijrichting gebeurt door de Revershift
hendel, dat links onder het stuur is geplaatst,
naar voren of naar achteren te bewegen,
zonder gebruik van het koppelingspedaal.
In het werkgebied – tussen 4 en 12 km/h bij
volgas – heeft de transmissie negen schakelingen. Doordat het (motor-)vermogen over een
groot traject gelijk blijft, zal bij enkelvoudig
trekwerk de elasticiteit van de motor de noodzaak om te schakelen beperken. Bij gecombineerde aandrijving zal handhaving van het
aftakastoerental in alle vier schakelstanden
prioriteit krijgen en dan voor de rijaandrij-

Transmissie (18.4R38 banden)

Tekst en foto’s: Jannes Hoenderken

adat de Duitse fabrikant van oogstmachines Claas in 2003 een meerderheidsbelang in de Franse trekkerfabriek Renault verwierf (nu al meer dan 80
procent), en direct daarna naam en kleur van
de trekkers veranderde, heeft de fabriek met
veel energie de ontwikkeling van nieuwe
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modellen opgestart. De Ares 607-serie is daarvan een resultaat. De Ares 657 ATZ zag in
2005 het levenslicht. Het is het middelste type
uit deze serie in zijn meest luxe uitvoering.

• Motor en vermogen
Claas maakt bij de Ares 607-serie net als in de
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voorgaande serie gebruik van John Deere
motoren die ook wel de naam DPS dragen.
Een afkorting die staat voor Deere Power
Systems. De Ares 657 heeft een zescilinder
lijnmotor met turbo en tussenkoeling. De
motor levert volgens de fabrikant 92 kW (125
pk), gemeten volgens ECE R24 bij het nominaLandbouwmechanisatie • september 2006
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ving vaak niet de hoogst mogelijke versnelling kiezen.
Voor speciale toepassingen kan de transmissie
worden uitgebreid met een kruipbak of met
een superkruipbak. In dat laatste geval is de
maximum rijsnelheid in de eerste versnelling
110 m/h en heb je de beschikking over 48
versnellingen vooruit en achteruit. De geteste
uitvoering van de Ares 657 heeft een transmissie voor 40 km/h. De trekker is ook leverbaar in een 50 km/h uitvoering.

• Brandstofverbruik

Het bedieningspaneel rechts naast de
bestuurder is compact en overzichtelijk.

Tijdens de test is het totale verbruik per
meting vastgesteld en daarna omgerekend
naar het specifieke verbruik. De lijnen in de
grafieken op pagina 43 vertonen een wat grillig karakter. De precieze oorzaak daarvan is
niet ter achterhalen, maar het idee is wel dat

verschil in het aantal overbrengingen in de
transmissie hieraan debet is. Wat direct
opvalt is de waarde van het nominale toerental. Wordt vrijwel altijd het toerental van het
knikpunt in de vermogenskromme als nominaal aangemerkt, bij deze trekker ligt het
knikpunt 100 toeren hoger. Het optimale
brandstofverbruik ligt bij de volgastest op
1.200 omwentelingen per minuut en bedraagt
250 g/kWh. Niet erg zuinig dus. Bij oplopend
motortoerental is dit getal bij 1.600 toeren
nog maar amper gestegen. Opvallend daarbij
is de lichte ‘hobbel’ die het specifieke verbruik laat zien bij 1.400 toeren. Bij meer dan
1.600 toeren loopt het specifieke verbruik op
naar 281 g/kWh bij 2.000 toeren van de aftkas,
het standaard toerental van de ‘snelle’ aftakas. Het standaardtoerental voor de ‘langzame’
aftakas wordt bereikt bij 1.975 omwentelingen

Claas Ares 657ATZ… de technische gegevens
Algemeen
Merk en type

Claas Ares 657
met vierwielaandrijving
Fabrikant
Claas, Le Mans
OECD- testnummer trekker
2/2294
Motor
Merk
DPS 6068TRT71
Aantal cilinders
6, met turbo en tussenkoeling
Inhoud
6.788 cm3
Vermogen *)
92 kW (125 pk)
*) Bij 2.000 omw./min volgens ECE-R24

Vermogen en equivalent koppel aan de aftakas
Maximum
85,0 kW 1.950 omw./min
Bij nominaal toerental
78,7 kW 2.200 omw./min
Bij 540 omw/min aftakas 84,9 kW 1.976 omw./min
Bij 1.000 omw./min aftakas 84,7 kW 2.000 omw./min
Equivalent draaimoment (koppel)
Bij nominaal toerental
341 Nm 2.200 omw./min
Maximum
475 Nm 1.250 omw./min
Koppelstijging
39,1%
Motortoerental onbelast
2.330 omw./min
Brandstofsysteem
Merk brandstofpomp
Stanadyne
Soort brandstofpomp
elektronisch geregeld
Inspuiting
direct
Inspuitdruk
1.600 bar
Merk en type verstuivers
Stanadyne
Brandstofverbruik
Bij maximum koppel
252 g/kWh
Bij maximum vermogen
271 9/kWh
Bij 2.000 omw./min *)
281 g/kWh
Bij 2.200 omw./min
302 g/kWh
*) Is het aftakastoerental bij 1.000 omw./min

Gewichten, zonder ballast en met frontaanbouw
Totaal, tijdens de test
5.825 kg
Het gewicht van de Nederlandse uitvoering, zonder
ballast en zonder bestuurder,met volle brandstoftank
– voor
3.300 kg
– achter
2.800 kg
– totaal
6.100 kg
En met ballast, bestaande uit frontgewichten:
– maximaal
7.145 kg
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Banden combinaties
Mechanische overbrengingsverhouding tussen
vooras en achteras: 1:1,3471
Banden tijdens test:
– voor: 540/65R28
– achter: 650/65R38
In ons land wordt de trekker geleverd op 14.9R28
voorop en 18.4R38. De maximale afmetingen van
alternatieve banden zijn:
540/65R28 - 540/65R28
Aftakas
Soort en type
onafhankelijk,
Toerental
(540, 540E , 1000 en 1.000E omw./min)
Aantal spiebanen
6 voor 540 toeren aftakas
Aantal groeven
6 of 21 voor 1.000-toerenaftakas
Diameter stompen
34,9 mm
Frontaftakas:
– toerental
1.000 omw./min
bij 2.000 omw./min van de motor
– diameter
34,9 mm
Hydraulische installatie *)
Merk
Bosch
Type
open center
Max capaciteit pomp **)
60 l/min
Maximale druk **)
200 bar
Hydraulisch vermogen
13,4 kW
– bij een pompcapaciteit van
49,1 l/min
– en een werkdruk van
164 bar
Olie voor extern gebruik
25 l
Aantal regelventielen
min. 2, max. 4
*) Lees ook de tekst; **) Opgave afkomstig van de fabrikant

Olie: inhoud en verversing
Motorinhoud inclusief filter
14/17 l
Verversingsinterval motor
500 uren
Inhoud transmissie en achterbrug,
incl. hydraulischsysteem, stuurinrichting
en eindaandrijving
63 l
Verversingsinterval transmissie 1.000 uren of 1 jaar
Inhoud voorasaandrijving totaal
2 x 1,5 l
Verversingsperiode
500 uren of 1 jaar
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Hefinrichting en hefvermogen
Categorie
II /III
Dansonderdrukking standaard, bij alle snelheden
Doorgaande hefkracht door hele traject:
– tussen de kogels/vanghaken
4.450 daN
– in het meetraam
3.690 daN
– over een afstand van
745 mm
Afstandsbediening
drukknoppen,
op beide spatborden
Trekhaaktest
Bij een trekker, zonder extra ballast, met een eigen
gewicht van 5.825 kg, is de maximum trekkracht
op een droge betonbaan 5.440 daN en dat bij 1,6
km/h. Het maximum trekvermogen van 75,5 kW
wordt bereikt bij 8,4 km/h. De gunstige gewichtsverdeling tussen vooras en achteras levert hieraan
zeker een bijdrage.
4WD, differentieelsloten en beremming
De Ares 657 heeft standaard een vooras met onafhankelijk geveerde voorwielen van Carraro. Om
maximaal te profiteren van de trekweerstandsregeling bij ploegwerk kan deze vering worden
uitgeschakeld. In zowel de vooras als de achteras
zitten differentieelsloten, die naar keuze handmatig of automatisch in en uitgeschakeld worden
en daarmee zorgen voor optimale krachtoverbrenging. Bij een draaihoek van 5 graden en als de hefinrichting naar de hoogste stand gaat, schakelen
de differentieelsloten automatisch uit.
Geluidsniveau
In de cabine
73 dB(A)
Omgevingsgeluid
84 dB(A)
Prijs
De bruto adviesprijs van de Claas Ares 657 ATZ
met vierwielaandrijving bedraagt 69.100 euro
excl. BTW, geleverd in de uitvoering met het
gesloten hydraulische systeem met 16.9R28 voorbanden en 20.8R38 achterbanden.

Claas Ares 657 ATZ in gebruik:
“Het rijden is super”
Een Claas Ares 657 loopt bij Mts. Boon in Zeewolde.
De maatschap van vader en drie zonen heeft een groot
gemengd bedrijf met melkvee, intensieve akkerbouw en een
bouwplan op pittige kleigrond (35 tot 45% slib) met aardappelen, uien, spruiten, bloemkool en wortelen. “Toen wij
vorig jaar een nieuwe trekker zochten, voldeed deze Claas
op papier aan onze wensen, ook de prijs.” Vertelt Erik
Boon. “De trekker heeft nu in een jaar tijd rond 1.000 uren

Erik Boon bij de uitgeklapte koelsystemen.

op de teller en is ingezet bij de grondbewerking, het poten,
ruggenfrezen en bij de oogst van groentegewassen. Door de kruipbak

Dat is ook lastig als een derde even wat met de trekker moet doen. Bij het

hebben wij altijd een geschikte versnelling. De overgang naar een andere

reguliere onderhoud kunnen de koelsystemen in de neus van de trekker stuk

versnelling, na de druk op de knop van het hendel, verloopt soepel. Voor

voor stuk worden uitgeklapt en schoongespoten. Een minpuntje bij het

transport hebben we de trekker voorzien van een pneumatisch remsysteem.

onderhoud is het grote aantal meernippels op de geveerde vooras. Dat

Zo kunnen we met onze spruitenoogstmachine op een luchtgeremde aanhan-

vraagt om een centraal smeersysteem. Het rijden op deze Ares is super.

ger veilig over de weg. De trekkerhydrauliek is voor ons bedrijf sterk genoeg

Door de combinatie voorasvering, geveerde cabine en luchtgeveerde stoel

en goed regelbaar. Wel vinden we het lastig dat je de hefinrichting altijd na

is transport over de weg echt een plezier. Heel plezierig is ook dat deze

starten van de motor iedere keer weer in de juiste stand moet opzoeken.

zescilinder een korte draaicirkel heeft.”

per minuut van de motor. Omschakelen van
1.000 naar 540 toeren geeft hoegenaamd geen
mogelijkheden voor reductie van het verbruik. Wel, indien mogelijk, het gebruik van
de spaaraftakas. De trekkermotor maakt dan
1.500 omwentelingen per minuut. Tot aan het
nominale torental blijft het specifieke verbruik toenemen tot 300 g/kWh. En dat geeft
aan het hart van de Ares 657 wel de kwalificatie ‘kerngezond’.

• Hydraulische installatie
De Ares 657 in de aangeboden testuitvoering is voorzien van een ‘open center’
hydrauliek. Het gedeelte van de oliestroom
dat niet wordt gebruikt, gaat via het overdrukventiel terug naar het reservoir. Dat

‘afblazen’ gaat gepaard met een flinke
warmteontwikkeling. Claas kan de Ares 657
ook leveren met load-sensing. Dat systeem
heeft een plunjerpomp met variabele
opbrengst, die maximaal 110 l/min levert bij
een werkdruk van 200 bar. De pompopbrengst wordt gestuurd door de vraag naar
olie van de hydraulische componenten op
het werktuig. Bij dit principe wordt geen
olie ‘afgeblazen’ en is de warmteontwikkeling veel minder groot dan bij het open
center systeem. Als de trekker veel wordt
gebruikt voor de aandrijving van hydromotoren is ‘CCLS’ aan te bevelen. In combinatie met CCLS kan de Ares worden uitgerust met Electropilot, een proportionele,
servo-gestuurde joystick in de armleuning.

• Comfort
Ondanks de grote wielbasis heeft de Ares
657 toch een vrij korte draaicirkel. Door de
zwenkbare spatborden wordt de wieluitslag
niet beperkt. De trekker heeft een ruime en
comfortabele cabine, die rondom op vier
punten mechanisch is geveerd, met spiraalveren en schokbrekers en die zorgen voor
demping zowel in lengte- als in dwarsrichting. De verende werking is op drie standen
instelbaar. In die geveerde cabine zit bovendien nog een luchtgeveerde stoel. Een airco
zorgt voor goede temperatuur, Als optie is
een automatische airco leverbaar. Alle
bedieningshendels en -knoppen zijn goed
gegroepeerd op de rechter console.•

Eindoordeel
Plus

Kortom

•Goede gewichtsverdeling voor trekkracht-

De motor van de Claas Ares 657 heeft een elastisch

ontwikkeling.

karakter, waarmee het beperkte aantal schakel-

•Gunstig standaard aftakastoerental.
•Vasthoudende, taaie motor.
•Veel rijcomfort door uitstekend geveerde cabine.

mogelijkheden goed wordt gecompenseerd.
De DPS motor heeft een gezond karakter.
De ruime cabine en goed geveerde cabine is
geluidsarm en biedt de bestuurder (en eventuele

Min

bijrijder) een aangenaam verblijf.

•Hoog specifiek brandstofverbruik.
•Relatief weinig hydraulisch vermogen.

<
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Kort draaien kan, maar de geveerde
vooras heeft wel erg veel smeernippels.
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