vakbeurs

Tekst en foto’s: Patrick Medema

Nieuwe trekkerlooks op
Eima in Bologna
Grote trekkers trekken de aandacht. Maar wie op de Eima in Bologna oog had voor de kleine trekkers, kwam tijd
te kort. De vele Italiaanse trekkerfabrikanten introduceerden hier voor het eerst hun nieuwe modellen aan het
thuispubliek.

W

as er vorig jaar september nog
een, niet zo geslaagde, tuin- en
parkeditie van de Eima, de
Expogreen, dit jaar was er in november
gelukkig weer een echte Eima in Bologna.
Deze landbouwtentoonstelling is altijd een
leuke beurs. De vele Italiaanse fabrikanten
presenteren namelijk hier meestal voor het
eerst hun nieuwe machines aan het thuis
publiek. Alhoewel het eigenlijk een landbouwbeurs is, vind je er een hoop machines
die in het groen hun werk kunnen doen.
Tussen de grote landbouwtrekkers, maaidorsers en grote veldspuiten staan bijvoorbeeld

CSF verraste met twee nieuwe series van
Multione minishovels. De 99 cm brede M is
er met een 20 of 28 pk B&S diesel en 23 pk
benzinemotor. Deze kleine versie weegt zo’n
700 kg en kan 500 kg in de arm tillen. De
kruishendel heeft vier functies. De pomp
levert 31 l/min. Hij kan 10 km/h en kost circa
16.000 euro. De grote SL800 met dichte
cabine kan zo’n 1.250 kg tillen. Deze is er
met een Yanmar diesel van 33 pk en 40 pk
B&S diesel. De joystick heeft elf functies met
floatingstand en hydraulische vergrendeling
van de diverse aanbouwwerktuigen. De
hydrauliekpomp levert 62 l/min. De SL800
weegt zo’n 1.430 kg en is er vanaf 28.000
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veel compact- en smalspoortrekkers, klepelmaaiers, hydraulische armen en kleine
grondbewerkingsmachines die in de Italiaanse
land- en tuinbouw hun weg vinden.

Recordjaar
Het gaat goed met de agrarische machine
industrie in Italië, 2008 wordt zelfs een
recordjaar. De omzet komt uit op ongeveer
8,3 miljard euro, meldt de Italiaanse fabrikantenclub Unacoma. Dit is een stijging van
9,7 procent ten opzichte van 2007. Zo zijn er
95.400 trekkers in Italië gemaakt (omzet 2,8
miljard euro), waarvan 76.250 het land verla-

Naast klepelmaaiers en maaidekken heeft de
Italiaanse Maschio nu ook kleine hydraulische
armen. De fabrikant heeft twee modellen: de
Palma 500 en 600 met een 170 liter olietank.
De kleinste heeft een reikwijdte van 505 cm
en weegt 1.060 kg. De grootste reikt maximaal 610 cm ver en weegt 1.130 kg. Voor de
Palma 500 is tenminste een trekker nodig
van 60 pk en 2.300 kg. De Palma 600 vraagt
een trekker van 70 pk en 2.800 kg. Standaard
is een 120 cm brede klepelbak. Een propor
tionele joystickbediening is een optie.

ten (stijging van 24 procent). Deze blijven
voornamelijk in Europa (75 procent).
Opvallend dit jaar waren de vele nieuwe
trekkerlooks. Dit komt mede door de
strengere eisen voor schadelijke uitstoot.
Hierdoor moeten de trekkerfabrikanten een
schonere dieselmotor op een nieuwe trekker
monteren. Door onder meer een grotere
benodigde koeling, passen de ontwikkelaars
dan meteen het uiterlijk aan. Zo lanceerde
Antonio Carraro een volledig nieuwe lijn,
deed BCS dit met twee trekkers, verraste
New Holland met een postmoderne Fiat en
Goldoni met een kleine compacttrekker.

Een grote verrassing stond op de stand van
New Holland, namelijk een moderne Fiat.
Zo werd het 90-jarig bestaan van Fiat gevierd. De designstudie ‘nostre d’oro’ (gouden
lijn) dient in de eerste plaats om dat feit te
memoreren. De lijnen zijn onmiskenbaar die
van de succesvolle 640, het best verkochte
model aller tijden. Fiat vestigde vooral met
die trekker de naam van ‘betrouwbare techniek voor een betaalbare prijs’. De naam Fiat
komt niet terug, maar dochter New Holland
test misschien zo wel de behoefte aan een
tweede lijn trekkers in een lagere prijsklasse.

De eerste paar uur van de beurs hield Antonio Carraro de bezoekers in spanning door zijn nieuwe Ergit Line 100 trekkers onder witte lakens verborgen te houden. Onder een ervan schuilde zelfs een zwarte versie op rupsen, de SRX Allblack. Opvallend aan de nieuwe Ergit-lijn is de iets aflopende ronde motorkap en de
zwarte grill die voorheen grijs was. Onder de motorkap liggen nieuwe Stage 3 motoren en een vernieuwde, stillere transmissie. De topmodellen van 90 en 100
pk hebben een VM die hun maximumkoppel al bij 1.000 toeren halen. In de 70 en 85 pk versies ligt een schone en stille Yanmar. Ook is er een nieuwe 5500 met
hydrostaat. Deze is er met 48 pk Perkins Stage 3 motor, cabine en echte cruisecontrol. Opvallend zijn de kleinere voorwielen. Zonder cabine kost hij 37.500
euro, met luxe cabine 45.000 euro.

Italië is het land van de kleine grondbewerkingsmachines. Op de stand van Celli stonden
diverse nieuwe smalle freesjes en mulchers.
De Mira is een zware mulcher met klepelas.
Opvallend bij deze machine is een soort
pick-uprotor die platliggende opslag en
onkruid omhooghaalt voordat de klepelas
het maait. De Mira is er in een werkbreedte
van 125 tot 175 cm en vraagt een trekker van
55 tot 100 pk. Verder introduceerde Celli de
Taurus. Deze klepelmaaier in verstek is er
met een werkbreedte van 150 tot 250 cm
en vraagt een trekker van 50 tot 120 pk.

Een wereldprimeur stond bij Rapid op de
stand. De Rex moet de lichtste hydrostatische eenasser ter wereld zijn, weet de Zwitserse fabrikant. Hij weegt slechts 89 kg en is
daardoor goed handelbaar op steile taluds
en hellingen. Op de beurs stond nog een
prototype van het kleine broertje van de
Swiss zonder de Rapidgroene motorkap.
Nieuw zijn open aluminium puntwielen voor
extra grip op steile hellingen. Een eencilinder
Subaru Robin van 5,1 kW (7 pk) drijft de
machine aan. Sturen gaat door de stuurboom naar links of rechts te duwen.

Nobili kreeg een onderscheiding voor zijn
innoverende techniek. De fabrikant lanceerde een klepelmaaier met afvoervijzel voor in
de driepunt. Het SDS (Side Delivery System)
is gemaakt om gras en onkruid te maaien
tussen twee bomenrijen. Het maaisel valt op
een hydraulische aangedreven vijzel die achterop de klepelmaaier zit. Die voert het naar
twee kanten af en deponeert een 30 à 40 cm
breed zwad in de rij. Dit voorkomt onkruidgroei in de bomenrij waardoor er minder
hoeft te worden gespoten. Tevens is het
een soort bemesting. Het bespaart dus ook
meststof. Ook is er een enkelvoudige vijzel
leverbaar.
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Bij Goldoni pronkte de nieuwe Boxter. Deze kleine vierwielaangedreven compacttrekker heeft een speciale constructie. De driecilinder Yanmar dieselmotor zit 180
graden omgedraaid onder de motorkap met de koppeling voorin de neus. Van daaruit gaat een as naar de transmissie die onder de stoel zit. Dit geeft een vlakke
vloer en een hoge doorrijhoogte van 31 cm. Er zijn twee versies. De Boxter 20 met een 12,8 kW (18 pk) kost in Italië 11.589 euro. De Boxter 25 met 17,5 kW (24 pk)
motor staat in de Italiaanse prijslijst voor 12.869 euro. Schakelen van de 8/8 transmissie met omkeer gaat via vier versnellingen met twee groepen. De rijsnelheid
loopt van 0,8 tot 21 km/h. De trekker weegt 840 kg en kan 600 kg tussen de kogels tillen. Standaard is een aftakas van 540 en 1.000 toeren. De externe hydrauliek
heeft een opbrengst van 14 l/min met een enkelwerkend of dubbelwerkend ventiel. In de tank past 29 liter diesel. De minimumbreedte is 103 cm.

BCS verraste met twee nieuwe Valiant trekkers. Was er al een Valiant 50, nu is er ook een van 49 en 57 pk. Meest opvallend aan de 550 en 650 is de nieuwe ronde
look. Ook is een nieuwe eigen cabine leverbaar. Onder de motorkap ligt een VM driecilinder Stage 3 dieselmotor. Schakelen gaat via een 12/12 gesynchroniseerde
bak met omkeer. Je kunt kiezen uit een fusee, knikstuur en omkeerstoel. De koeling SC (Self Cleaning) is zelfdenkend. Aan beide kanten van de radiator zit een
ventilator. Raakt het rooster verstopt, dan stopt de ene ventilator en blaast de andere het vuil van de radiator. Ook is er een maaitrekkerversie. Deze is iets
breder en heeft een dual-floatingsysteem, de hef heeft dan dubbele cilinders en is terreinvolgend. Beschikbaar is onder meer een eigen 210 tot 285 cm brede
schijvenmaaier. Dezelfde trekker toonde BSC ook als Ferrari Cobram en Pasquali EOS. De productie start in mei 2009.

New Holland introduceerde een nieuwe
rups op de TK4000-serie. De stalen rups
zou minder geluid en trillingen maken. Dit
moet komen door trekwielen die met rubber
omzoomd zijn, een polyurethaan wiel naast
het getande aandrijfwiel en twee rubberen
rollers. Oftewel, het rubber voorkomt staalstaalcontact wat dus geluid en trillingen
reduceert. De rups heeft een visgraatprofiel
voor voldoende grip op de grond. De TKrupstrekker is er van 74 tot 94 pk en met een
hefvermogen tot maximaal 3.720 kg. De eerste TK4020 met zo’n 65 pk kost circa 45.000
euro en heeft importeur Voets Hazerswoude
al in Nederland verkocht.

Tussen de grote landbouwtrekkers presenteerde McCormick een vernieuwde GM 50
compacttrekker. Dit is een van de vier
modellen uit de GM serie die loopt van de
GM 40 van 35 pk tot de GM 55 met 54 pk
vermogen. Naast een nieuwe look is de
cabine vanbinnen en -buiten vernieuwd.
Het vermogen komt van Yanmar drie- en
viercilinders die voldoen aan de Stage 3
emissienormen. De trekkers hebben een
mechanische, gesynchroniseerde transmissie met 12/12 of 16/16 versnellingen en
omkeer. De hef tilt maximaal 1.200 kg.
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Tussen alle nieuwe rode trekkers van Antonio Carraro stond aan de zijkant op de Italiaanse stand een nieuwe Club Car transporter verscholen. Op het eerste gezicht lijkt er
niets nieuw aan deze Club Car Carryall 252.
Hij is namelijk al een tijd te koop. Het
nieuws zit dan ook onder de motorkap. De
transporter is er namelijk nu ook met een
elektrische aandrijving. Met de tractieaccu’s
kun je ongeveer 35 kilometer ver rijden.
De laadbak heeft zo’n 385 kg laadvermogen.
De prijs is 9.000 euro exclusief btw.

Same introduceerde samen met de zustermerken Deutz-Fahr en Lamborghini een
traploze transmissie, cvt, in smalspoor
trekkers. De Same Frutteto 110 continuo
heet bij Deutz-Fahr de Agroplus F/S 110 TTV.
Bij Lamborghini is dit de RF 110 VRT Target.
Een Deutz viercilinder van 110 pk drijft de
trekkers aan. Ze kunnen 40 km/h en halen
dit bij 1.800 toeren. In de hef, met zweefstand, kan maximaal 3.100 kg. Naast een
smalspoor is er ook een normale variant;
de trekkers heten dan Same Explorer 110
Continuo, Deutz-Fahr Agrofarm 430 TTV
en Lamborghini R3 Evo 110 VRT. De levering
is overigens pas eind 2009.

Grote braakterreinen snel maaien kan met
een brede Nobili klepelmaaier. Nieuw is de
RM 450. Dit is een klepelmaaier van 4,5 meter
breed. Voor transport zit er een wielstel aan
één kant waardoor hij in de lengterichting
wordt getrokken. Deze maaier vraagt een
trekker van 95 kW (130 pk) en weegt 2.343
kg. Voor wie deze nog te klein vindt, heeft
Nobili ook een 8,2 meter brede versie.
Deze klepelmaaier vraagt om een trekker
van 240 pk en weegt 5.690 kg.

Ook Valpadana introduceerde een nieuwe
trekker met vier even grote wielen. In de VP
6475 ligt een John Deere diesel van 49 kW
(66 pk) die voldoet aan de Stage 3 emissienormen. De mechanische transmissie heeft
standaard twaalf versnellingen voor- en
achteruit. De getoonde versie heeft een
powershuttle transmissie van 16/16 met
omkeer. Hiermee haalt de trekker 40 km/h.
De hydrauliek voor werktuigen heeft een
capaciteit van 40 l/min. Het gewicht is
1.820 kg.
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