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De Axion Cmatic biedt elektronisch en via de cvt veel mogelijkheden om de trekker optimaal af te stemmen op
het werk. Dat vraagt wel creativiteit van de chauffeur. De cabine van deze 177 kW (240 pk) sterke Claas is superstil
en de cvt voelt als hij koud is soms aan als een powershift.

Trekkertest Claas Axion 840 Cmatic
High-tech met leertraject

D

e Axion Cmatic kent drie typen,
de 840 is daarvan de sterkste. De
andere twee heten 810 en 820 en
hebben een maximumvermogen (volgens
de norm ECE R-24) van 153 kW en 166 kW
(209 en 227 pk). Die waarden zijn inclusief
de ‘boost’. Zonder dat extra vermogen, dat
beschikbaar komt vanaf 13 km/h en bij
gebruik van aftakas, hef en/of hydrauliek,
moet u rekenen met zo’n 30 pk minder.
De Axion is naast de Cmatic zoals wij hem
hadden met cvt, ook leverbaar als Hexashift.
In dat laatste geval schakelt de bak automatisch zes trappen in vier groepen.
De Hexashift-serie bestaat uit vijf typen en
kent ook een 850 en een 830. De traploze
bak van de Cmatic is afkomstig van ZF en
heeft de S-matic als basis. Claas ontwikkelde
zelf de aansturingssoftware. Tussen de denkwijze van Claas en die van de chauffeur
zitten wat drempels. Maar eerst stappen
we de cabine in.

Superstil
De Axion Cmatic noteerde bij onze meting
in de gesloten cabine met volgas 69 dB(A).
Dat is een ongehoord laag niveau. Ook met
de ventilator op maximaal komt de geluidsdruk niet boven die 69 uit. Rijdt u rond
maximumvermogen (bij 2.000 toeren), dan
is het zelfs nog een decibel minder. In de
buurt van maximumkoppel (bij 1.400 toeren) is het slechts 66 dB. Prima waarden. In
onze test kwamen we nog niet lager tegen.
In het omgevingsgeluid valt vooral de koelventilator op. Als die begint te blazen, komt
er 3 dB(a) bij. Dat is een verdubbeling van de
geluidsdruk. De in- en uitstap lopen bij de
Axion via vier treden. Daarvan zit de eerste
op de sympathieke hoogte van 51 cm.
De volgende stappen zijn gemiddeld 28 cm
groot en dat is veel. De klim eindigt op
een cabinevloer die op 162 cm hoogte zit.
De handgreep van het portier zit nog hoger
en is voor de gemiddelde chauffeur slecht
bereikbaar vanaf de grond. Het scheelt dat
de Axion praktische geleidebeugels voor de
handen heeft en dat die geen onderbrekingen
kennen. Voor dat laatste verdient Claas
echt een compliment. De cabine ervaar je
als ruim en metingen bevestigen dat.
Ook een bijrijd(st)er kan plezierig zitten.
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Cabine & Comfort
De geveerde cabine is onder alle omstandigheden
opvallend stil. Het comfortgevoel is samen met
de vering rondom en de goede regeling van het
klimaat opvallend hoog. Een sterk punt bij de
instap is de goede geleiding (zonder onderbreking)
voor de handen.

Rijcomfort
De zit in de pneumatisch geveerde stoel
is goed en de rechterarmleuning is ruim
verstelbaar. Minpunten zijn de brede stuurconsole en de dikke neus. Die hinderen het
zicht op de binnenzijde van de voorwielen
en dus ook op de fronthef. Gewenning (en
dus alertheid) vragen ook de brede B-stijlen,
want die veroorzaken een dode hoek. Naar
achteren is het zicht goed, ook op de hef. Op
de trekhaken valt het tegen; daarvoor zit je
als chauffeur te ver naar voren. Het feit dat
Claas standaard een spiegel aan de onderrand van de achterruit monteert, zegt wat
dat betreft genoeg. Jammer is dat die achterruit maar beperkt open kan. Zit er stof op of
reflecteert het licht, dan heb je alleen maar
zicht op de paar meter direct achter de trekker. Gelukkig is dat enigszins te compenseren
via de elektrisch instelbare buitenspiegels.

De motor verhoogt bij aanraken van drivestick
of rijpedaal zelf het toerental naar 1.200.
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LM-trekkertest
Claas Axion 840 Cmatic: technische gegevens en meetresultaten
rechterbuitenspiegel (glas): € 38,49
voorspatbord (rubber): € 64,20
achterlichtunit: € 22,89; koplampunit: € 34,30
achterruit (alleen glas): € 219,77
linkerportier (compleet): € 226,70
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Specifiek brandstofverbruik Be, g/kWh

Aftakasvermogen:
• nominaal: 147,8 kW bij 2200 omw./min
met specifiek verbruik: 257 gr/kWh
• maximum: 154,1 kW bij 2000 omw./min
met specifiek verbruik: 254 gr/kWh
Maximumkoppel: 865 Nm bij 1.350 omw./min
met specifiek verbruik: 249 gr/kWh
Olieopbrengst hydrauliek: 188 l/min via één ventiel
Maximumdruk: 200 bar
Maximumhefkracht: 12.900 daN
Draaicirkel 2wd/4wd: 13,45 m / 14,25 m
Geluidsniveau: • stationair: 61,0 dB(a)
• volgas: 69,0 dB(a)
Afmetingen:
• hoogte 325 cm, breedte 277 cm
• lengte 530 cm*
Bodemvrijheid: 46 cm
Gewicht: 10.000 kg**
Gewichtsverdeling v/a: 3940/6060 kg
Banden v/a: 600/70R28, 710/70R42 Trelleborg TM900
*met opgeklapte fronthef, ** incl. 1400 kg wielgewicht

Vermogen P, kW

100

Koppel M, Nm

Brutoprijs excl. btw standaard: € 127.403
getest: € 177.184
Onderdelenprijzen excl. btw
• tankdop: € 39,57

•
•
•
•
•

Brandstofverbruik B, l/h

Opgave fabrikant
Motor: DPS 6068 HRT turbo-intercooler
Cilinders en inhoud: zes, 6,8 cm3
Nom. vermogen* 151 kW/205 pk bij 2.200 omw./min
Max. vermogen* 154 kW/210 pk bij 2.000 omw./min
Max. verm.* met boost 177 kW/240 pk
* volgens de norm ECE R24
Maximumdraaimoment: 950 Nm bij 1.500 omw./min
Inhoud dieseltank: 377 / 503 liter
Transmissie: traploos van 0,05–50 km/h
Koppeling: meerplaats nat
Aftakas: 34,9 mm met zes spiebanen
Aftakastoeren: 540 bij 1.890, 1.000 bij 1.930 omw./min
Oliepomp: axiaal plunjer
Opbrengst en druk: 150 l/min en 200 bar
Aantal ventielen standaard: vier dubbelwerkend
Maximumhefkracht: 9.490 daN
Wielbasis: 2.985 mm
Motorolie: 25 liter (verversingstermijn 500 uren)
Transmissie-olie: 45 liter (termijn 1.000 uren)
Achterbrug- en hydr. olie: 104 liter (1.000 uren)
Vooras totaal: 19 liter (termijn 1.000 uren)
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Motortoerental, omw./min

het hendeltje op de rechterarmleuning. Ook
de chauffeur die de trekker beter kent en de
voorkeur geeft aan de rijhendel (Claas noemt
hem drivestick), moet na iedere keer starten
omschakelen via de Cebis-terminal. Dat
moet sneller kunnen. Handig in deze automodus is het bijregelen van de snelheid via
de drivestick als je rijdt op cruisecontrol.
Wennen is het dat de motor vanuit stationair bij ieder contact met de rijhendel of
met het rijpedaal (hoe licht ook) zelf zijn
toerental verhoogt naar 1.200 toeren.
In de auto-modus (via het rijpedaal) regelt
de motor ook verder zijn toerental helemaal
zelf. Dat doet hij ook bij het regelen van de
snelheid via de drivestick. De chauffeur kan
die snelheid (de stand van de bak) dan met
het rijpedaal overrulen; handig. In de derde
modus regelt de chauffeur redelijk traditioneel de stand van de transmissie met de
hand en het toerental met de voet. Een
gewenningspunt zit nog in het feit dat versnellen (rijhendel naar voren) of vertragen
(rijhendel naar achteren) ook zo gaat als je
achteruitrijdt. Je verwacht dan intuïtief,
omdat je vooraf de FR-hendel in die richting

hebt bewogen, het omgekeerde. Dat went
echter gauw.

Hefinrichting & hydrauliek

Trapsgewijs traploos

De hef tilt veel (ruim 13 ton, eigen meting) en
heeft zowel voor als achter transportdemping. De
hydrauliek levert voldoende opbrengst (naar keuze
110 of 150 l/min) en er is keuze uit mechanisch of
elektrisch bediende ventielen met CIS of Cebis.
Via Cebis zijn ze instelbaar op tijd en opbrengst.

Het traploze bereik van de Cmatic van 50 m/
h tot 50 km/h is opgebouwd uit vier trajecten. Die schakelen via klauwkoppelingen. De
ruimte daartussen wordt traploos overbrugd
via een axiale plunjerpomp en planetaire
stelsels. Tussen de trajecten één en twee en
in mindere mate tussen twee en drie merk
je als je vlot weg wilt rijden die ‘schakeling’.
De bak voelt op dat moment aan als een
powershift. Bedien je de bak wat rustiger of
verricht de trekker werk, dan is hij wel optimaal soepel. Ook kan de chauffeur via Cebis
de reactiesnelheid beïnvloeden waarmee de
cvt inspeelt op een verhoging van het toerental. Dat verzacht. Handig is ook de cruisecontrol; die is makkelijk te activeren bovenop
de rijhendel. Enigszins verwarrend is de keuze van Claas voor drie bereiken waarin je de
cruisecontrolsnelheid in kunt stellen. Dat
heb je zonder instructieboek niet zomaar
onder de knie. Bij het kiezen van de andere
rijrichting rolt de trekker langer door dan

dat je gewend bent. De Cmatic heeft een
actieve stilstandsregeling en is leverbaar met
een top van 40 of 50 km/h. Die haalt hij beide
bij 1.900 toeren en dat spaart diesel. Bij accelereren schiet de trekker de 50 eerst ruim voorbij en regelt vervolgens terug. Snelheden
onder de 0,8 km/h geeft het display niet aan.

Wendakkermanagement
Een ‘elektronische trekker’ als de Axion
heeft uiteraard een wendakkermanagement.

Details onder de loep

Snelheidsopbouw transmissie Claas Axion 840 Cmatic op 710/70R42 bij 2.200
200 toeren
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Transmissie & aftakas
De traploze Cmatic biedt veel instelmogelijkheden
en rijstrategieën, maar werpt voor ‘verse’ chauffeurs drempels op. Het bereik van de bak loopt
van 0,05 tot 40 of 50 km/h bij 1.900 toeren; dat
spaart brandstof. De aftakas biedt een variatie van
drie toerentallen op één as, maar niet alle vier.
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Transport

De traploze transmissie is naar keuze te regelen
met de drivestick (links) of het rijpedaal.
Rechts de joystick voor de hydrauliek.

Achteruit

Die bieden ook veiligheid in het verkeer. In
de rubriek genotsmiddelen vallen het koelvak voor de fles in de stuurkolom en de automatische klimaatsregeling. Die Climatronic
zoals Claas hem noemt, voldoet aan hoge
eisen. Het grote dakluik en de zijruiten
hoeven dus eigenlijk nooit open. Daardoor
en door de geveerde vooras, door de rondom
geveerde cabine en het lage geluidsniveau
is het werkcomfort in de Axion simpelweg
top. We kennen geen andere trekker die
daar tegenop kan. De demping is instelbaar,
maar af-fabriek wat aan de zachte kant,

waardoor de cabine bij transport neigt tot
deinen.

Wegrijden met de voet
De aansturingselektronica van de traploze
transmissie is door Claas ‘gründlich’ doordacht. Dat leidt geen twijfel, maar neemt
niet weg dat de Cmatic wat drempels
opwerpt. De eerste daarvan is de rijpedaalbediening, waarin de bak steeds begint.
Een verse chauffeur komt met deze ‘automodus’, zoals Claas hem noemt, lastig op
gang, omdat je intuïtief weg wilt rijden via

De cabine van de Axion is rondom geveerd en
biedt een hoge mate van werk- en rijcomfort.

De hefkracht van de Axion 840 zit dik boven de 10 ton. Ook de hydrauliek (met Johan Dijkstra hier tijdens
de meting) beschikt over ruim voldoende capaciteit.
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LM-trekkertest
Motor & brandstofverbruik
Moderne DPS commonrailmotor met powerboost
voor transport en aftakaswerk. De zescilinder benut
zijn potentie bijna maximaal en valt met z’n karakter
en verbruik onder de noemer gemiddeld.
Het omgevingsgeluid is door de krachtige koelventilator aanzienlijk.

Claas heeft dat goed voor elkaar en noemt
het CSM: Claas Sequence Management. Het
registreert op basis van de afgelegde afstand.
Met de jongste software kan dat ook op tijd
en zijn de ingevoerde ‘sequenties’ ook nog
aan te passen. Op de stuurbeweging en de
keuze tussen voor- en achteruit na, is er
redelijk ongecompliceerd alles in te stoppen
wat met het toerental, het veranderen van
snelheid, de aftakas, het heffen, de hydrauliek en de assen te maken heeft. Wat betreft
die assen beschikt de Axion over een 4wd

die op de stand ‘automatisch’ reageert op de
rijsnelheid; dat doen ook de differentieelsloten. Dit ‘speed-related’ werkt goed. De Axion
met 50 km/h heeft standaard voorasvering.
Dat is een uitermate solide systeem volgens
het parallelprincipe. In schril contrast met
dat robuuste staan een aantal stekerverbindingen achter de vooras; die zitten daar knap
kwetsbaar. Wat betreft de draaicirkel steekt
de Axion gunstig af bij zijn klassegenoten:
op een spoorbreedte van 1,95 meter noteerden we op 2wd 13,45 meter over de buitenkant van het wielspoor; op 4wd was die
cirkel 14,25 meter in doorsnede. Gezien de
grootte (600/70R28) van de voorbanden valt
dat alleszins mee. Bovendien zat er bij ons
tussen de scharnierende voorspatborden en
de motor nog wat ruimte. Het stuurwiel is
verticaal verstelbaar (dat gaat naar boven toe
zwaar) en te kantelen. De benodigde stuurkracht is gering, maar het handhaven van
de rechtuitlijn vraagt bij transport alertheid.
Behalve de gewone handrem linksonder zit
er voor de snelbediening een schakelaar
links naast het dashboard. Een van beide
moet je activeren voordat je stilstaand over
kunt schakelen van rijpedaal- op rijhendelbediening of vice versa.

Enorm hefkrachtig
Het getal 12.900 verscheen tijdens de hefkrachtmeting op de daN-schaal van mechanisatiebedrijf Van Arendonk in Zeewolde. Dit
indrukwekkende tonnage (ruim 13 ton) tussen de kogels tilde de hef van de Axion op
30 cm hoogte. Op 50 cm hoogte was dat nog
bijna 11 ton en op 70 cm hoogte nog 9,7 ton.
Verder naar boven neemt de hefkracht sterk
af, maar dat is voor de praktijk nauwelijks
nog van belang. De waarden die er toe doen
zijn simpelweg goed. Zowel de fronthef
(die tot 5,4 ton tilt) als de hef achter zijn
voorzien van transportdemping. Ook de
bediening, inclusief buiten, heeft de Axion
goed voor elkaar. Dat geldt ook voor de
hydrauliek via het pientere pookje met de
naam Electropilot. De instelling op tijd en/of
opbrengst loopt via Cebis. De axiale plunjerpomp heeft een opbrengst van 110 of
150 l/min. Via één ventiel is de maximumopbrengst 88 l/min en die is al beschikbaar
bij 1.500 motortoeren. De snelkoppelingen
hebben een kleurcodering. Via Cebis is
instelbaar welk ventiel u kunt bedienen vanaf het spatbord. Als de Axion is voorzien van
mechanische hydrauliekventielen, dan heeft
hij geen Cebis monitor, maar in plaats daar-

Gebruikerservaringen Ceel Rooseboom: ‘Een dijk van een trekker’
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Ervaringen PTC+

Ceel Rooseboom (46) werkt bij loonbedrijf Van Omme in het Gelderse
Wekerom. Ceel is door en door ‘lichtgroen’ en onderbouwt dat met goede
argumenten. Als eerste noemt hij de
fluisterstille cabine die met vering
rondom plus de geveerde vooras,
een ongeëvenaard rijcomfort biedt.
Meteen daar achteraan komt in zijn rijtje van pluspunten de traploze trans-

De hoogte van de cabine is het eerste
dat opvalt bij de Axion; het is een hele
klim via de vier treden. Gelukkig bieden de geleidebeugels goede steun.
Door de vering en het geringe aantal
decibellen voel je je prima in de cabine
thuis. De Xenon werkverlichting geeft
in het donker goed zicht; ook de armleuning en de rechterconsole leveren
in nachtelijke uren weinig problemen

missie Cmatic. Ceel kan zich weliswaar
voorstellen dat een nieuwe chauffeur
daar wat aanloopproblemen mee
heeft, maar vindt dat in het totaalplaatje ‘peanuts’. Hij regelt de rijsnelheid altijd via de voet en bij vaste
toeren op de aftakas via de hand.
Tijdens het werk merk je naar zijn
mening weinig van de overgang
tussen de snelheidstrajecten. Het
‘doorrollen’ mag ten opzichte van de
manier waarop dat ging bij de Case IH
CVX (z’n vorige trekker die technisch
dezelfde bak heeft) geen naam
hebben. Dat je de reactie van de bak
op de verhoging van het toerental

op. De klimaatregeling is comfortabel,
maar de achterruit moet verder open
kunnen. De meeste cursisten grijpen
naar het ‘pientere pookje’. Dat wordt
versterkt doordat aantikken van het rijpedaal eerst leidt tot een verhoging
van het toerental, waardoor je denkt
dat dat het gaspedaal is. De trekker
draait voor zijn grootte voldoende kort
en het dagelijks onderhoud is goed
uitvoerbaar. Opvallend zijn de wielgewichten op de achteras die volgens
de importeur standaard bij de 840
horen. Voor het doorgronden van
alle elektronische mogelijkheden
moet je wel even gaan zitten.
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Ceel Rooseboom: “De betrokkenheid van importeur Kamps de Wild bij de
trekkers die het bedrijf uitzet is groot. Dat mag wel eens gezegd worden.”
kunt beïnvloeden, vindt hij plezierig bij
kans op slip. Rooseboom heeft de trekker sedert augustus en er staan nu ruim
1.100 uren op de teller. Achteraf had hij
graag een eco-stand op de 540 aftakas
gehad. De draaicirkel is volgens Ceel
kleiner dan die van menig concurrent.
De bovenste vetnippel op de vooras
heeft hij zelf vervangen door een haakse.
Het stuurwiel mag voor zijn postuur

voor de in- en uitstap wel wat verder
naar voren kantelen en optillen van
het stuurwiel gaat inderdaad zwaar.
De telescoop van de buitenspiegels
heeft hij af-dealer (De Kruyff in Nijkerk)
laten voorzien van een vierkante buis;
dat is een stuk stabieler dan rond.
De enige keer dat de dealer in actie
kwam was bij een lekke manchet van
de veercilinder van de vooras.

Kosten per draaiuur
Kosten per draaiuur over een periode van 8 jaar
bij gemiddeld 500 draaiuren per jaar
Aanschafwaarde excl. btw
Restwaarde na 8 jaar 35%
Afschrijving totaal
Afschrijving per jaar
Afschrijving per draaiuur

€ 154.500
€ 54.075
€ 100.425
€ 12.553
€ 25,11

Renteverlies: 5% van gemiddeld
geïnvesteerd vermogen
(154.500 + 54.075) : 2 = 104.288 x 5% = € 5.214
Per draaiuur
€ 10,43
Gemiddeld verbruik/uur: 60%
van gemiddeld verbruik in l/h bij
max. vermogen en max. koppel
(46,3 + 35,1) : 2 = 40,7 x 0,6 à € 1,00
Per draaiuur
Stalling en verzekering
2% van nieuwwaarde = € 3.090
Per draaiuur

€ 24,42

€ 6,18

Reparaties 2,5% van nieuwwaarde = € 3862,50
Per draaiuur
€ 7,73
Periodieke onderhoudskosten volgens schema
fabrikant (vooral filters en olie)
Per draaiuur
€ 1,42
Totale kosten per draaiuur

€ 75,29

+

van het Claas Informatie Systeem (CIS). Dan
vervalt ook het CSM wendakkermanagement.

Onderhoud & kosten

Motorisch high-tec

In grote lijnen is er weinig op de onderhoudsvriendelijkheid van de Axion aan te merken; enkel
de koelers vragen iets meer inspanning dan strikt
noodzakelijk. Bruto in geteste uitvoering is de
Axion vrij duur. De trekker weegt 10 ton en is door
de wielgewichten achter relatief licht op vooras.

De 6,8 liter Stage 3 commonrail zescilinder
is van DPS. Aan de vermogensrem noteerden
we via de aftakas maximaal 154 kW bij
2.000 motortoeren. Ten opzichte van het
maximum van 177 kW dat Claas opgeeft
voor de motor (inclusief boost) is dat een
verlies van 13 procent. Dat heet normaal.
De motor heeft slechts 44 cm3 nodig om
1 aftakas-kW te genereren. Dat is weinig:
Claas haalt bij deze motor het onderste uit
de kan en gaat bij de 850 nog een stapje
verder. Wat betreft kengetallen als koppelstijging en constant vermogen scoort de
motor gemiddeld, en dat geldt ook voor
het verbruik. Het extra vermogen van de
powerboost komt in zes stappen vrij.
Met de optionele grote tank (503 liter in
plaats van 377) kun je lange dagen maken.
De aftakas is naar wens leverbaar met
540/1000, 540 E/540/1000 of 540 E/1000
E/1000. Alle vier mogelijkheden bij elkaar
kan niet. In- en uitschakelen van de aftakas
via de hef is standaard. De bediening van
de Cebis computer levert over het algemeen
weinig problemen op, maar is niet zo zelfverklarend als de werkverlichting.
Het onderhoudsschema meldt een serviceinterval voor de motorolie van 500 uur en
voor de overige reservoirs van 1.000 uur.
Voor het reinigen van de koelers moet je
even wat moeite doen en voor het overige
is er qua onderhoud weinig op de Axion aan

te merken. De geveerde vooras heeft slechts
drie vetnippels.

Gewichtig
Onze 840 had twee keer 700 kg aan wielgewichten op de achteras en woog daarmee
precies 10 ton. Zonder die 1.400 kg zit de
840 op 56 kg per kW aftakasvermogen en
dat is aan de lichte kant van gemiddeld. De
Axion combineert dat met een comfortabele
cabine, traploze transmissie, goede wendbaarheid, indrukwekkende hefkracht en
veel bedieningsgemak. Dat laatste vraagt
echter wel wat inlevingsvermogen.
Een ‘verse’ bestuurder rijdt niet maar zo
met de Cmatic weg. Claas werkt daaraan via
zoveel mogelijk eenheid in de bediening van
de verschillende typen. In de versie zoals wij
deze ‘traploze Axion’ reden, komt hij bruto
met fronthef en –aftakas op 177.184 euro
exclusief btw. Dat is 1.150 euro per kW
aftakasvermogen en dat is, ook voor DuitsFranse Gründlichkeit, pittig geld. Standaard
en zonder fronthef zit de 840 met zestraps
powershift op 127.403 euro.

Voor en tegen
Plus
+
+
+
+
+
+
+

traploze transmissie van 0,05-50 km/h
zeer laag geluidsniveau in cabine
cabine rondom geveerd
hoge mate van rij- en werkcomfort
zeer hoge hefkracht
goede opbrengst hydrauliek
moderne motor

Min

Het koelpakket is uitklapbaar, maar de toegankelijkheid houdt desondanks niet over.

– transmissie met beginnersdrempel
– vrij zware trekker (1.400 kg wielgewicht)
– pittige prijs
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