Trekkertest

van 76,7 kW bij volgas wordt ook bereikt bij
1.550 omw./min.

Enkele 4WD-trekkers, qua motorvermogen vergelijkbaar met Case IH MXU 110 Pro

• Brandstofverbruik
Vertonen de karakteristieken van het aftakasvermogen en het koppel al een rustig verloop,
dat is ook het geval bij de kromme voor het
totale brandstofverbruik bij volgas. Het brandstofverbruik bij volgas en maximum vermogen
bedraagt 24,3 l/h en ook dat is een normale
waarde.
Heel opvallend is het vlakke verloop van het
specifieke brandstofverbruik. Het optimum,
bij 1.400 omw./min (= het toerental bij maximum koppel) is 225 g/kWh. Dat loopt zeer
gelijkmatig op tot 252 g/kWh bij standaard
aftakastoerental en 258 g/kWh bij nominaal
toerental. Daarna treedt de regulateur in werking ter bescherming van de motor. De officiële test geeft geen cijfers over het verbruik met
powerboost. De fabriek geeft aan dat het maximumkoppel toeneemt met 37 Nm en het bijbehorende toerental 200 omw./ min hoger ligt.

Motor
Type
Inhoud (cm3)
Nom. toerental (omw./min)
Motorvermogen (kW / pk)
Bepaald volgens
Max. koppel Nm bij ...omw./min
Transmissie V/A
Vmax (km/h)
Hydraulisch systeem
• max. werkdruk (bar)
• max. pompcap. (l/min)
Hefvermogen kogels (daN) *)
Spoorbreedte (mm) van... / tot...
Gewicht (kg)
Prijs (euro) **)

Claas
Ares 577 ATX
4 cilinder
4.525
2.200
88,3 /119
ECE R24
488 / 1.500
24 / 24
40
load sensing
110
200
4.090 (M)
1.534 - 2.192
4.800
59.713 ***)

Landini
Landpower 125
6 cilinder
5.985
2.200
86,5 / 117
ISO 14396
487 / 1.400
36 / 36
40
tandwielpomp
200
62+35
7.000 (K)
1.590 - 2.092
5.800
51.850 ****)

McCormick
MTX 120
6 cilinder
6.750
2.200
87 / 118
ISO 14396
520/ 1.400
32 / 24
40
load sensing
200
109
5.871 (K)
1.530 - 2.230
5.900
60.700

*) K = traject tussen kogels, M = traject in meetraam

• Transmissie
De transmissie van de Case MXU 110 Pro heeft
16 versnellingen vooruit en 16 achteruit. Deze
zijn verdeeld in twee groepen van acht, die
alle onder belasting zijn te schakelen met een
druk op de knop. Deze knop zit aan de zijkant
van de gashendel, zodat je bij het opschakelen
indien gewenst tegelijkertijd wat gas terug
kunt nemen. Bij volgas wanneer de hendel
naar voren is geschoven zitten de knoppen te
ver weg. Bij het schakelen van de groepen is
nog het koppelingspedaal nodig. Bij de transmissie met 16 versnellingen is de maximum
snelheid volgas 40 km/h. Een 17e versnelling

Case IH MXU 110 Pro:
Veel zien, weinig horen
Case IH brengt met de MXU-serie een aantal trekkers op de markt in de middelzware tot zware klasse.

Afmetingen

De MXU 110 is de lichtste van de reeks en heeft een common rail motor om aan de emissie-eisen te voldoen.
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De stille cabine zonder B-stijlen karakteriseert de trekker.
Tekst: Jannes Hoenderken – Foto’s: Frits Huiden

D

e MXU-serie van Case IH uit het Oostenrijkse Saint Valentin valt op door
de cabine zonder B-stijlen. Gebruikers
roemen daardoor het ruime zicht. De trekker
komt in de zogenoemde Pro- en X- lijn op de
markt. De X-lijn is een uitgeklede versie met
onder andere een sobere vooras, geen common
rail en een simpele tandwielpomp in het
hydraulisch systeem. De X-lijn is te herkennen
aan het platte dak met minder werklampen.
Wij kozen toch voor luxe en ontrafelden een
test van de rijk uitgevoerde Pro-lijn.
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• Motor en vermogen
Case IH past op de MXU 110 Pro een Case IH/
Cummins motor toe die in eigen huis
gebouwd wordt met een common rail brandstofsysteem. Het vermogen van de motor
wordt elektronisch geregeld en is in staat om
maximaal 101 kW (137 pk) te leveren, gemeten
volgens ISO 14396. Dit vermogen ofwel powerboost komt pas vrij voor aandrijving van werktuigen over de aftakas of als de dertiende versnelling of hoger wordt ingeschakeld. Wordt
dat aandrijfvermogen niet afgenomen, dan
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beperkt het motormanagement het vermogen
tot 85 kW (116 pk). Het maximale vermogen
aan de aftakas bij nominaal toerental bedraagt
76,7 kW (104 pk). Het ‘verlies’ van 8,3 kW
(12 pk) is fors, maar blijft acceptabel.
Het karakter van de motor is te kwalificeren
als vasthoudend over het gehele traject tussen
1.400 en 2.200 omw./min. Dat komt goed tot
uitdrukking in de koppelkromme met een
lichte opbolling. Ook het zeer gelijkmatige
verloop van de vermogenskromme laat dat
goed zien. Het nominale aftakasvermogen

G

**) De prijs is die van de meest gangbare uitvoering. Wijzigingen en opties betekenen vaak een meerprijs.
***) Met geveerde cabine (type ATZ) 61.010 euro.
****) Prijs met 108/54-transmissie en 50 km/h is 61.925 euro.

voor 50 km/h is optie. De maximum snelheid
in de eerste versnelling bedraagt 2,27 km/h.
Er zijn zeven versnellingen in het werktraject
tussen 4 en 11 km/h. Dat is voldoende. Voor
het veranderen van rijrichting is er een
powershuttle om onder belasting van rijrichting te veranderen in een voorgeprogrammeerde versnelling. Af fabriek kan een kruip
worden ingebouwd waardoor het aantal rijsnelheden verdubbeld.

Vermogen / Koppel / Brandstof

• Hefinrichting en hydrauliek
Het hart van het loadsensingsysteem is een
pomp met variabele opbrengst, tot aan 113
l/min. In de standaarduitvoering heeft de
trekker maximaal vier ventielen. Bij gebruik
van een voorlader kan dat worden uitgebreid
tot zes. Voor de voeding van een hydraulisch
systeem op getrokken werktuigen heeft de
hydraulische unit op de achterzijde een
power-beyondaansluiting.

Transmissie

Hoogte cabine / uitlaat
2.879 mm
Totale lengte, met frontaanbouw 4.292 mm
Wielbasis
2.421 mm
Vrije ruimte
427 mm
Totale breedte
1.873 mm
Spoorbreedte vooras
1.407 - 2.108 mm
achteras
1.430 - 2.030 mm
Draaistraal
4.040 mm

Landbouwmechanisatie • juli/augustus 2006

[47

Case IH MXU 110 Pro in gebruik:
“Kort, wendbaar en veel pk’s”
De drie broers Hilko, Jelte en Jan Bos uit het Groningse
Westeremden hebben een rijke historie met het rode
trekkermerk. Op het 120 hectare grote akkerbouwbedrijf
reden al diverse Internationals rond. Geen twijfel dat er
nu dus weer een Case IH moest komen. Maar de trekker
moest wel aan bepaalde eisen voldoen. “We wilden een
model dat kort en wendbaar is maar veel pk’s heeft”,
vertelt Jelte Bos. “De trekker wordt namelijk zowel voor
rijenfrezen als kippertransport, kopeggen en zaaien en
poten ingezet. Het werd daarom een MXU 110 in Pro-uit-

Jelte Bos: “We wilden een trekker die kort en wendbaar is maar veel pk’s heeft.”

voering. Vooral voor het rijenfresen is de powerboost aan
Op de chromen gashendel zitten ook de knoppen voor de versnellingen.
Onder de armleuning zijn nog knoppen voor de hef te vinden.

De MXU is in Pro- en X-lijn te krijgen. ‘Onze’ Pro heeft al de nieuw
gevormde achterspatborden.

Case IH MXU 110 Pro… de technische gegevens
Algemeen
Merk en type

Case IH MXU 110 Pro met
vierwielaandrijving
Cabine
Case IH
Fabrikant
Case IH & Steyr, CNH Austria
OECD- testnr. trekker
2/2245
De trekker is getest door SRI, Silsoe (Groot-Brittannië).
Motor
Merk
Case IH/ Cummins
Cilinders 4, met turbocompressor en tussenkoeling
Inhoud
4.485 cm3
Turbodruk
0,8 bar
Vermogen zonder powerboost
Bij nom. toerental
85 kW (116 pk)
Maximaal
90 kW ( 122 pk)
Vermogen met powerboost:
– bij nominaal toerental
101 kW (137 pk)
– maximaal
105 kW (143 pk)
Vermogen aan aftakas
Maximum
85,5 kW 1.899 omw./min
Bij nominaal toerental
76,7 kW 2.201 omw./min
Bij 540 omw./min aftakas 84,3 kW 1.971 omw./min
Bij 1.000 omw./min aftakas 80,0 kW 2.119 omw./min
In eco spaarstand
78,1 kW 1.546 omw./min
Equivalent draaimoment (koppel) aan aftakas
Bij nominaal toerental 333 Nm 2.201 (omw./min)
Maximum
496 Nm 1.406 (omw./min)
Motortoerental onbelast
2.380 (omw./min)
Brandstofsysteem
Merk brandstofpomp
Bosch common rail
Soort brandstofpomp
elektronisch geregeld
Inspuiting
direct
Inspuitdruk
600-1.400 bar
Merk en type verstuivers
Bosch
Brandstofverbruik
Bij maximum koppel
225 g/kWh
Bij 2.119 omw./min *)
252 g/kWh
Bij 2.201 omw./min
258 g/kWh
*) betreft het aftakastoerental bij 1.000 omw./min
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Gewichten *)
Het gewicht van de Nederlandse uitvoering, zonder
ballast en zonder bestuurder, is:
– voor
2.075 kg
– achter
3.113 kg
– totaal
5.188 kg
En met ballast, bestaande uit wiel- en frontgewichten:
– maximaal
8.100 kg
*) zonder ballast en met frontaanbouw

Bandencombinaties
Mechanische overbrengingsverhouding tussen
vooras en achteras: 1:1,353
Banden tijdens test:
– voor:
480/65R28
– achter:
600/65R38
In Nederland wordt de Case IH MXU 110 Pro standaard geleverd op: 14.9R 28 voorbanden en 18.4R 38
achterbanden. Andere leverbare bandenmaten aan
voor- en achteras zijn:
– 420/70R28 met 520/70R38
– 480/65R28 met 600/65R38
– 540/60R28 met 650/60R38 Xeobib
Aftakas
Soort en type onafhankelijk, omkeerbaar met 6 of
21 spiebanen
Toerental
540, 750 en 1.000 omw./min
Spaarstand (eco)
op 1.546 omw./min
Diameter stomp:
34,9 mm ofwel 13/8”
Frontaftakas:
– toerental
1000 omw./min
– diameter
34,9 mm ofwel 13/8”
De frontaftakas loopt bij 2.120 omw./min van de
motor synchroon met de aftakas aan de achterzijde
van de trekker.
Hydraulische installatie
Merk
Rexroth
Type
closed center load sensing
Capaciteit tandwielpomp
113 l/min
Maximale werkdruk
210 bar
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Hydr. vermogen bij 90% maximale druk
28 kW
Olie voor extern gebruik
35 l
Aantal regelventielen 4, max. 6, dubbelwerkend
Olie: inhoud en verversing
Motorinhoud inclusief filter
10 l
Verversingsinterval motor
600 uren
Inhoud transmissie en achterbrug,
62 l
incl.hydraulisch systeem, stuurinrichting
en eindaandrijving
Verversingsinterval transmissie 1.200 uur of 2 jaar
Inhoud voorasaandrijving totaal
10 l
Verversingsperiode
1200 uur of 1 jaar
Hefinrichting en hefvermogen
Categorie
III
Doorgaande hefkracht door hele traject:
– tussen de vanghaken
4.210 daN
– over een afstand van
590 mm
– in het meetraam
3.480 daN
Afstandsbediening drukknoppen, op beide spatborden
Trekhaaktest
De maximum trekkracht op de betonbaan, zonder
extra ballast en met een maximale slip van 15%
bedraagt 5480 daN. Deze trekkracht wordt bereikt
bij 2,09 km/h. Het maximum trekvermogen is 72,4
kW en die prestatie wordt geleverd bij 5,34 km/h.
4WD, differentieelsloten en beremming
De voorwielaandrijving is standaard uitgerust met
een differentieelslot dat handmatig of automatisch
(Auto Diff Lock) bediend kan worden. De inschakeling van de voorwielaandrijving gebeurt elektrohydraulisch.
Geluidsniveau
In de cabine
72 dB(A)
Prijs
De bruto adviesprijs van de Case IH MXU 110 Pro
met vierwielaandrijving is 58.360 euro excl. BTW,
geleverd op 14.9 R28 voorbanden en 18.4R38 achterbanden.

de aftakas van 15 kW (21 pk) welkom.” In eerste instantie ging de interesse

om. De trekker rijdt fijn en voldoet aan de gestelde eisen. Helaas zijn er

uit naar een CVX met variabele transmissie. “Zo’n transmissie zou natuur-

weinige natuurlijke ventilatiemogelijkheden. Je zit in een glazen kas,

lijk mooi werken maar de CVX is veel langer en minder wendbaar.” De korte

naast de achteruit kan alleen het dakluik open. Airco is dus onmisbaar.

wielbasis wordt met zware werktuigen in de hef gecompenseerd met een

Ook moet je ver reiken naar de powershiftknop op de handgashendel

betonblok van 1.500 kg in de front. Inmiddels hebben de gebroeders 225 uur

wanneer deze open en dus naar voren staat. Daarnaast moesten we

met de trekker gewerkt. Hun conclusies: “Er is een overweldigend zicht rond-

overstappen naar duurdere diesel voor de common rail motor.”

De hydraulische hefinrichting heeft een doorgaande hefkracht in het meetraam van bijna
3.500 kg. Dat is omgerekend 67% van het trekkergewicht en daarmee zeker goed scorend.
De categorie III hefinrichting met categorie II
kogels is uitgerust met dansonderdrukking.
Er is een kopakkermanagmentprogramma
voor 28 handelingen.

• Aftakas
De aftakas is schakelbaar op drie toerentallen:
540, 1000 en 540E. In die laatste stand maakt
de motor 1.546 omw./min en zit dicht bij het
punt van optimaal brandstofverbruik. De
chauffeur kan het toerental van de aftakas –
en daarmee van de motor – met drukknoppen

fixeren. Voordeel hiervan is dat bij de geringste motortoerendaling de elektronica de
motor bijregelt en het werktuig op toeren
houdt.

dashboard geeft veel informatie. Voor werkzaamheden in het donker beschikt de trekker
over tien werklampen.

• Extra’s
• Comfort
De Case IH MXU 110 Pro is een trekker met
veel zicht rondom. De B-stijlen ontbreken en
de uitlaat zit verborgen voor de rechter A-stijl.
Voor voorladerwerk is er een dakraam. Het is
jammer genoeg samen met de achteruit de
enige natuurlijke ventilatiemogelijkheid. In
de ruime cabine is het geluidsniveau met 72
dB(A) behoorlijk laag. Het rechter bedieningspaneel is systematisch ingericht en overzichtelijk. Het deels analoge, deels digitale

Voor wie veel in de kleine ruimte moet werken,
kan de trekker worden voorzien van ‘Turn
Assist’. Door een extra ring in het stuurwiel
in te drukken heeft een geringe verdraaiing
van het stuurwiel al een maximale stuuruitslag tot gevolg. Ter beveiliging werkt
het alleen bij snelheden onder 10 km/h.•

Eindoordeel
Plus

Kortom

• Ruime cabine met veel zicht rondom
• Doortrekkende motor met gunstig verbruik
• Sterke hefinrichting

De Case IH MXU is een sterke trekker met ruime
mogelijkheden in de basisuitvoering. Voor extra
comfort en speciaal werk is een geveerde vooras,
een geveerde cabine, ‘Turn Assist” en een kruipbak als extra af fabriek tegen meerprijs leverbaar.

Min

• Overschrijding van het maximum toelaatbare
gewicht bij maximum

<

• Gewicht in de hefinrichting
• Weinig natuurlijke ventilatie in cabine
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De Case IH/ Cummins-motor geeft
zowel bij aftakaswerk als in transport
een vermogensboost af van 16 kW.
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