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ATL har bland annat 
provkört kinesiska 
Lovol som förra året tog 
sig in på traktorernas 
tio-i-topplista. 
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Med Axion Terra Trac hakar även Claas på trenden 
med bandgående traktorer. Men band är inget nytt 
hos Claas. Redan 1987 lanserades de första band-
tröskorna genom ett samarbete med Caterpillar och 
1997 serieproducerades det första egna bandstället.

Axion 960 Terra Trac är en bjässe med en maximal effekt 
på 445 hästkrafter.

Under motorhuven huserar en sex cylindrig motor från 
Fiat Powertrain (FPT) på 8,7 liter. Avgaskraven enligt steg 
V klaras med dieseloxidationsfilter kombinerat med 
SCR-katalystator. En speciell egenskap är två tomgångs-
varvtal där motorn går ner till 600 varv per minut i stället 
för 800 när traktorn står stilla.

Den steglösa transmissionen, en ZF Terramatic TMG 45, 
styrs med tre hastighetsområden på 15, 30 respektive 46 
kilometer i timmen. Vart och ett av dessa hastighetsområ-
den styrs också med en farthållarhastighet. 

Transmissionen reglerar lugnt och säkert under de väl-
digt varierande förhållanden som traktorn utsätts under 
provkörningen. Det är inga tendenser till ryck eller tvek-
samheter när traktorn tvingas dra ner hastigheten på den 
tidvis mycket styva leran. Bandstället gör också sitt för 
att överföra motorkraften till backen. 

Lugnt och stabilt
Driv- och stödhjul är separat avfjädrade och traktorn rull-
lar mycket lugnt och stabilt. Inga tendenser till vibrationer 
eller genomslag från bandaggregatet. Detta kan också hö-
jas och sänkas 120 millimeter. 

För att motverka att traktorn drar rakt fram då man 
svänger har traktorn en aktiv manövrering av styrbrom-
sarna, som påverkas av framaxelns styrvinkel. Det är inget 

Med Axion Terra Trac tar Claas klivet upp i klassen av banddrivna traktorer med ett eget vidareutvecklat bandaggregat 
för traktorer. FOTO: HANS DAHLGREN

Band tar Axion 960 till en ny nivå

➜

ATL TV
Se Claas Axion  

Terra Trac i arbete!

Klicka här eller  
scanna QR-koden.
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man lägger märke till under körning, men vid urkoppling 
av automatiken är tendensen tydlig att traktorn vill dra 
rakt fram. 

Banden kan fås med bredderna 635 eller 735 millimeter.

Stor eloge för små spakar
Lyftkraften ligger på 10,5 ton vilket är 750 kilo lägre än 
den hjuldrivna varianten. Detta genom att lyftarmarna har 
behövts göras längre på grund av bandställen. 

Det lastkännande hydraulsystemet förfogar över ett hy-
draulflöde på 220 liter per minut som fördelas på maximalt 
sex hydrauluttag bak och två frontmonterade. Fyra uttag 
manövreras med paddelreglage och övriga via joystick. Bå-
da reglagen är tydligt märkta och en stor eloge för de små 
spakarna på hydrauluttagen som trycker ur snabbkopp-
lingarna då dessa skall kopplas loss.

Förarhytten, med ett fjäderelement i varje hörn, är ett 
arv hela vägen tillbaka från Renaulttiden. Detta i en tid då 
de flesta andra traktorer fortfarande bara fjädrade av hyt-
tens bakre del. Konstigt bara att man nöjer sig med spiral-
fjädrar, då luftfjädring hade kunnat höja komforten ytter-
ligare. Sikten från förarplatsen är god, inte minst sikten 
bakåt genom den välvda bakrutan med de bakre hyttstol-
parna placerade långt fram. 

Extraskärm onödigt
Cebis, som är Claas manöver- och informationssystem, har 
en föredömligt enkel och tydlig grafik med en silhuett av 
traktorn som utgångspunkt för att välja den funktion som 
skall ställas in. Vill man ha autostyrning krävs dock alltid 
en extraskärm. Det är en extrakostnad och i mitt tycke 
onödigt för den som bara är ute efter en enkel styrning av 
traktorn.

Med sin långa erfarenhet av bandställ har Claas verkli-
gen lyckats bygga en traktor med samma körkomfort som 
en med hjul, men med den stora dragförmåga som band-
drivning innebär.

Anders Nilsson

 

Claas har tillverkat bandaggregat sedan 1997. Bandaggregatet har samma grundkonstruktion som Claas-tröskornas 
men är modifierat för större dragkrafter.  FOTO: HANS DAHLGREN

Banden drivs från den bakre differentialen via en utvändig 
drivaxel. 

Bandbredden är antingen 635 eller 735 millimeter.

➜
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FAKTA Claas 960 Terratrac
Grundpris: 4 259 700 kr.  
Pris provkört ex: 4 704 000 kr

Teknik (standardutförande) 
Motor: FPT (Steg 5) 
Antal cylindrar/volym: 6/8,7 l 
Maxeffekt (enl. ECE R120): 327 kW/445 hk 
Max vridmoment: 1 860 Nm/1 400  rpm 
Transmission: Steglös 
Kraftuttag: 1 000 
Hydraulik: 220 liter per minut 
Vikt: 16 200 kg 
Tillåten totalvikt: 22 000 kg 
Längd: 6 278 mm 
Höjd: 2 427 mm (bakaxels mitt) 
Hjulbas: 2 960 mm 
Framdäck: 710/60 R34 
Bandbredd: 735 mm 
Volym bränsletank: 860 liter 
Volym Adblue tank: 90 liter

Pris tillbehör 
Band 735 mm (istället för 635): 38 980 kr 
Frontlyft: 41 470 kr 
Viktpaket 1 500 kg: 45 500 kr 
S10 terminal: 52 370 kr 
Navigationsstyrenhet: 44 740 kr

Garanti & service 
Ett års fabriksgaranti. 5 års Maxicare garanti. 
Oljebyte motor: 600 timmar 
Oljebyte hydraulik: 1 200 timmar 
Oljebyte transmission: 1 200 timmar

Nyckeltal 
Kilo per hästkraft: 36,4 
Kronor per hästkraft: 9 572 
Kronor per kilo traktor: 263 
(Beräknat på maxeffekt och pris i grundutförande)

Äkta hyttfjädring med en fjäder i varje hörn på hytten. 
Hade spiralfjädern bytts ut mot luftfjädring hade  
komforten varit ännu högre.  FOTO: HANS DAHLGREN

Autostyrning kräver en extern terminal,  
i det här fallet en Claas S10 skärm.

Plus 
Fyrpunkts hyttfjädring 
Enkla, tydliga manöver- och inställningsmenyer 
Mycket god sikt bakåt 
Avfjädring för bandaggregat

Minus  
Ingen integrerad autostyrning 
Ingen autostyrning i display 
Fladdrande vänsterspegel

Joysticket på Claas har 
en speciell form men ef-
ter ett tag ligger den väl  
i handen. Det finns 10 
funktionsknappar.

Föredömligt. Hydraulslang-
arna trycks ur enkelt och be-
kvämt med hjälp av små ut-
lösningsspakar.

Stora rutor ger god sikt i alla riktningar vilket är ett 
plus. Insteget till hytten är brett och bekvämt.  
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Uppdaterad 
Challenger 

När Fendt hakar på trenden med bandmaskiner 
blandar man komponenter inom moderkoncernen 

och presenterar en nygammal maskin. ATL har 
provkört en Fendt 943 MT med en maximal  

effekt på 431 hästkrafter.
➜
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Fendt 943 är en vidareutveckling av Caterpillars Challeng-
er traktorer som såg dagens ljus redan 1986. 2002 köpte 
Agco Caterpillars traktortillverkning och 2017 var det 
dags för den första bandaren i Fendts färger.

Under huven härskar en 7-cylindrig Agco Power-motor 
med en cylindervolym på 9,8 liter försedd med dubbla fasta 
turboaggregat. Den första turbon matar via mellankylare 
turbo nummer 2, som via en efterkylare 
förser motorn med kyld luft. Det är 
en enkel och driftsäker teknik. 

Motorn är en utpräglad låg-
varvsmotor med nominell ef-
fekt vid ett så lågt varvtal 
som 1 700 varv per minut. 
Maximalt vridmoment på 
1 921 newtonmeter erhålles 
däremot vid relativt höga 
1 450 varv per minut. Med fas-
ta turboaggregat och relativt li-
tet konstanteffektområde mellan 
1 600 och 1 700 varv per minut låter 
man i stället den steglösa transmissionen få göra det jobb 
som den är avsedd för. Avgaserna renas med kyld avgasre-
cirkulation och SCR-teknik. 

Steglös transmission
Den steglösa transmissionen, en TA300T, är en variant på 
den transmission som sitter i Fendts 1000 serie. Den klarar 
med dubbla hydrostatmotorer hela hastighetsområdet från 
stillastående till 40 kilometer i timmen utan efterföljande 
mekaniska växlar. 

Vid hastigheter över 20 kilometer i timmen kopplas den 
ena motorn bort och transmissionen fortsätter att driva 
med bara en hydrostatmotor. Transmissionen har också 
differentialstyrning som får ett av banden att antingen ro-
tera snabbare eller långsammare. 

De två banden som kan erhållas i tre bredder och hjul-
basen är 2,56 meter. Bandställens främre del är avfjädrad 
via en pendlande tväraxel försedd med spiralfjädrar. 

Bandaggregatet är ett arv från Challenger traktorerna men med en hjulbas som är 13 centimeter längre.

FOTO: HANS DAHLGREN

Banden finns i bredder på 25, 30 och 34 tum.

ATL TV
Kolla in  

Fendt 943 MT!

Klicka här eller  
scanna QR-koden.

Kylpaket med tryckande  
fläkt från Fendts 1000 serie. 
Tas sidokåpan bort är det  
enkelt att blåsa rent.

För att blåsa rent kylpaketet  
sitter ett tryckluftsuttag  
strategiskt placerat på den  
vänstra motorbalken.➜
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Standard är lastkännande hydraulsystem med ett pump-
flöde på 220 liter per minut. Sex bakre hydraulventiler är 
standard. Fyra manövreras med paddelreglage och två via 
joystick. Som tillval finns dubbla hydraulpumpar uppdela-
de i två kretsar med ett flöde på sammanlagt 440 liter per 
minut. Trepunktslyften har en lyftkraft på 11,5 ton. Draft-
regleringen styrs av transmissionens belastning i stället för 
att mäta den kraft som påverkar trepunktens dragarmar. 
Precis som för övriga Fendt arbetar hydraulsystemet med 
separat olja.

Stolen en klassiker
Trots att förarhytten har sitt ursprung från Challenger så 
andas den Fendt-känsla. På höger armstöd sitter den stora 
Varioterminalen, en klassiker vid det här laget. Skärmen 
som kan delas in i fyra hälfter innefattar också autostyr-
ningen. På armstödet sitter joystick för manövrering av 
transmission, motorvarvtalsminne och farthållare. Förar-
hytten är gummiupphängd fram med mekanisk fjädring 
bak. Det går att förnimma bandaggregatets rörelser i förar-
hytten, och en hyttfjädring av samma snitt som de större 
hjulmodellerna hade varit önskvärt. Traktorns ljudnivå är 
också högre än den man normalt är van vid.

Fendt 943 MT sticker inte ut med en massa funktioner 
som många gånger inte kommer till användning utan er-
bjuder en komfortabel dragare som med enkel och beprö-
vad teknik är byggd för de stora tunga jobben.

Anders Nilsson

FAKTA Fendt 943 MT
Grundpris: 4 695 500 kr 
Pris provkört ex: 5 188 900 kr

Teknik (standardutförande) 
Motor: Agco Power (steg 4) 
Antal cylindrar/volym: 7/9,8 l 
Maxeffekt (enl. ECE R120): 317 kW/431 hk 
Max vridmoment: 1921 Nm/1450 rpm 
Transmission: Steglös 
Kraftuttag (extra): 1000/1000E 
Hydraulik: 220 (extra 440) liter per minut 
Vikt: 15 170 kg 
Tillåten totalvikt: 20 900 kg 
Längd: 5 993 mm 
Höjd: 3 515 mm 
Hjulbas: 2 565 mm 
Bandbredd: 635 mm 
Volym bränsletank: 681 liter 
Volym Adblue tank: 71 liter

Pris tillbehör 
Vario-Guide standard: 19 900 kr 
Brett framhjul: 16 600 kr 
34 tums band: 77 400 kr 
Motvikter 1690 kg: 72 400 kr 
Hjulvikt fram: 123 900 kr 
Hyttfjädring deluxe: 12 200 kr 
Dubbla hydraulpumpar (430 liter): 43 500 kr

Garanti & service 
Två års garanti. 5 års maskinskadeförsäkring. 
Oljebyte motor: 400 timmar 
Oljebyte hydraulik: 2000 timmar 
Oljebyte transmission: 2000 timmar

Nyckeltal 
Kilo per hästkraft: 35,2 
Kronor per hästkraft: 10 893 
Kronor per kilo traktor: 309 
(Beräknat på maxeffekt och pris i grundutförande)

Plus 
Mycket god sikt 
Siktglas för oljekontroller 
Servicevänligt kylpaket 
Rymlig förarhytt

Minus  
Ljudnivå 
Hyttfjädring 
”En-bandsdrift vid svängar

Brett bra insteg till förarhytten. Att förarhytten är 
rymlig är också ett plus. Stora glasytor ger bra sikt. 
Ett minus för hyttfjädringen som kunde varit bättre. 

Batterierna enkelt åtkomliga under kylfläkten.
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Små asiatiska traktorer, framförallt från Kina, har 
varit bubblare i den svenska registreringsstatistiken 
ett tag. Förra året tog sig kinesiska Lovol in på trak-
torernas tio-i-topplista med en hedrande åttondepla-
cering och 57 registrerade traktorer.

Lovols intåg på listan skedde dessutom i motvind, eftersom 
marknaden för mindre traktorer generellt sett har minskat 
i Sverige. ATL bestämde sig därför för att testa en 
Lovol 50 för att ta reda på vad det är som gör 
den så populär.Att kika under motorhuven 
ger en svag nostalgikänsla. Det är så 
långt från commonrailteknik och 
styrenheter man kan komma. Den låga 
motoreffekten gör att Lovol M 504 
med sin egentillverkade fyrcylindriga 
motor duckar under kostnadsdrivande 
avgasreningsteknik och det mest avan-
cerade som står att finna under huven är 
stoppmagneten för insprutningspumpen.

Tre stegväxlar
Växellådan är helt igenom mekanisk, och består av tre 
stegväxlar; hög-, mellan- och lågväxel. Detta kompletterat 
med frambackväxel där manöverspaken är placerad till 
vänster om ratten. Alltså en traktor väl lämpad för front-
lastare. 

Trots traktorns lite enklare tekniska nivå hittar man vå-
ta skivbromsar och ett kraftuttag med både 540 och 1 000 
varv per minut och elhydraulisk inkoppling. Fyrhjulsdrif-
tens utformning är lite speciell. Ute vid hjulnaven saknas 
drivknutar och här finns ett slags portalaxellösning som 
dessutom fungerar som navreduktion.

Med bland annat modellen MT 504 knep Lovol en åttondeplats i registreringsstatistiken. Det är en traktor som  
utmärker sig med en trevlig förarplats men också med enkel robust teknik. FOTO: HANS DAHLGREN

En populär, enkel och robust kines

ATL TV
Se populära 

Lovol M 504!

Klicka här eller  
scanna QR-koden.

➜
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Lovol har en mycket tilltalande hytt med brett insteg och 
plant golv. Synd bara att ljudnivån är besvärande hög.

Hydrauliken har en helt igenom mekanisk manövrering. 
Trepunktslyften bak, mekaniskt reglerad med en lyftkraft 
på 910 kilo och dragkraftsavkänning via toppstången. Hy-
draulpumpen, kompletterad av en separat styrpump, har 
ett flöde på 42 liter per minut för trepunkt och yttre hy-
draulik, tillräckligt för de arbetsuppgifter den skall utföra. 
Standard är två dubbelverkande hydrauluttag bak som 
kompletteras av ett mittmonterat ventilpaket med tre 
funktioner när frontlastare är monterad.

Känns modern
Motorhuv som öppnas i ett stycke och en rymlig hytt med 
stora glasytor gör att traktorn känns modern. Plant golv 
och hängande pedaler lyfter också upplevelsen. Ett brett 
insteg och rejäl öppningsvinkel för dörrarna gör att det är 
enkelt att kliva i och ur. Väl på plats är sikten utmärkt i alla 
riktningar. Det som drar ner intrycket en hel del är en be-
svärande hög ljudnivå, så hörselskydd känns som ett nöd-
vändigt tillbehör.

Köp av kinesiska produkter innebar tidigare ett riskta-
gande vad gäller tillgången på reservdelar. Därför är det 
glädjande att se att det med traktorn medföljer en heltäck-
ande reservdelskatalog, den första förutsättningen för att 
kunna beställa delar om något går snett. Med total avsak-
nad av elektronik är traktorn mest troligt också enkel att 
serva.

Enkel och tilltalande
Lovol har nischat sig med en enkel och tilltalande produkt 
för kunder som bara vill ha en enkel och lättkörd traktor, 
utan en massa finesser som inte används. Perfekt som 
gårdstraktor på hästgården eller inomgårds till uppgifter 
som inte kräver allt för mycket muskelstyrka. Eller dragare 
i skogen som ett alternativ till ATV. Hydraulik får man på 
köpet.Med enkel försäljningsorganisation och webbförsälj-
ning har den ett pris väl under 200 000. Inte konstigt att 
försäljningen rusar.

Anders Nilsson 

 ➜

Trepunktlyften bak med en lyftkraft på 910 kilo räcker till 
för att hantera betesputsen.  FOTO: HANS DAHLGREN

Lovol har nischat sig med en enkel och tilltalande produkt 
utan en massa finesser som inte används.
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FAKTA Lovol MT 504
Grundpris: 181 400 kr 
Pris provkört ex: 219 900 kr

Teknik (standardutförande) 
Motor: Lovol 
Antal cylindrar/volym: 4/3,2 l 
Max. effekt: 36,8 kW/49,4 hk 
Max. vridmoment: 186 Nm vid 1 600 rpm 
Transmission: Mekanisk 12 växlar plus fram/back 
Kraftuttag: 540/1000 
Hydraulflöde: 42 liter per minut 
Antal hydraulventiler: 2 (+3) 
Vikt: 2 525 kg 
Totalvikt: 3 750 kg 
Längd: 4 136 mm 
Höjd: 2 822 mm 
Hjulbas: 1 990 mm 
Standarddäck bak: 380/85R24 
Standarddäck fram: 280/70R20 
Volym bränsletank: 65 liter

Pris tillbehör 
Frontlastare: 38 500 kr 
Hitchkrok*: cirka 15 000 kr 
* Tillgänglig hösten 2020

Garanti & service 
1 års fabriksgaranti 
Oljebyte motor: 200 timmar 
Oljebyte transmission / hydraulik: 800 timmar

Nyckeltal 
Kilo per hästkraft: 51 
Kronor per hästkraft: 3 672 
Kronor per kilo traktor: 71 
(Beräknat på maxeffekt och pris i grundutförande)

Plus 
Enkel teknik 
Rymlig förarhytt 
Plant golv och hängande pedaler

Minus 
Besvärande hög ljudnivå i förarhytt 
Liten bränsletank 
Utsatt placering för hydraulkomponenter

En motoreffekt under 50 hästkrafter gör att Lovol MT 
504 duckar under kostsamma krav för avgasrening.

FOTO: HANS DAHLGREN

En heltäckande reservdelskatalog följer med traktorn om 
olyckan skulle vara framme.

Sikten framåt är bra genom den stora framrutan.
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170-hästare nära toppbetyg
Med sin M 7000 serie, byggd  
i Europa, har Kubota etablerat  
sig i 150 hästarsklassen. ATL har 
testat den största modellen i serien, 
en M7152 KVT med en motoreffekt 
på 175 hästkrafter och steglös  
transmission. Det finns många plus 
men även några besvärande minus.

➜
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Kraftkällan är en egentillverkad fyrcylindrig motor på 
hela 6,1 liter. Fyra cylindrar ger positiv effekt så som 
en kort nerdragen motorhuv med mycket god 
sikt framåt. 

Den testade traktorn uppfyller avgaskrav 
enligt steg fyra med en blandning av avga-
såterföring (EGR), dieselpartikelfilter och 
SCR teknik. För att öppna motorhuven 
krävs ett långsmalt specialverktyg som 
verkar väldigt lätt att bli av med. Att göra 
rent kylpaketet är besvärligt där nederdelen 
av laddluftkylaren endast går att vika undan 
några centimeter.

Mjukt men bestämt
Den steglösa ZF-transmissionen är en positiv upplevelse. 
Kubotas konstruktörer har lyckats väl med utformningen 
av manövreringen och den arbetar mjukt men bestämt. 
Hastigheten regleras med multifunktionshandtag eller 
körpedal och två hastigheter i vardera riktningen kan spa-
ras. 

Armstödet har en väl genomtänkt utformning med alla 
reglage inom bekvämt räckhåll. Dock uppstår frågetecken 
kring vissa reflexer från skärmen. FOTO: HANS DAHLGREN

Hyttens bakruta är långt framdragen som tillsammans 
med neddragna skärmar gör att sikten bakåt är bra.

En stor öppningsvinkel 
gör det enkelt att kliva 

in i förarhytten.

 FOTO: HANS DAHLGREN

Den provade traktorn har tryckluftsutrustning och då  
är luftfjädrad hytt en extrakostnad på 7 400 kronor.

ATL TV
Se Kubota M7152 KVT  

i arbete!

Klicka här eller  
scanna QR-koden.

➜



SIDA 14/17

SPECIALUTGÅVA FRÅN ATL – LANTBRUKETS AFFÄRSTIDNING  #29 TEMA: TRAKTORTESTER 2020

Det är enkelt att ställa in transmissionen via gränssnittet 
på displayen. 540 och 1000 varvs kraftuttag bak finns med 
ekonomiläge för båda.

En lyftkraft i den bakre trepunkten på 9,4 ton räcker 
mer än väl och det är definitivt inga svårigheter att få upp 
den femskäriga burna plog vi provar traktorn med ur 
backen. Hydraulflödet på 110 liter per minut från den last-
kännande hydraulpumpen är i mina ögon på tok för lite för 
en traktor av den här storleken. Att en separat kugghjuls-
pump förser styrningen är en klen tröst. 

Standard bak är fyra hydraulventiler med möjlighet till 
ytterligare två. Två ventiler manövreras via reglage på 
multifunktionshandtaget, två med paddelreglage på arm-
stödet och två via joystick.

Det breda uppsteget och dörr med stor öppningsvinkel 
gör att det är enkelt att ta plats. En eloge för ratten där 
spärren för rattlutning och teleskop frigörs med samma 
pedal i golvet. Sikten framåt är mycket bra, men däremot 
är det tveksamt vilken nytta det lilla takfönstret gör. Arm-
stödet är inte stort men placeringen av reglagen är väldigt 
bra och bekväm. 

Tydlig skärm
Den testade traktorn har den stora 12-tumspekskärmen. 
Den känns väldigt stor när man tar plats i förarhytten för-
sta gången och det känns som om den kommer att skym-
ma. Men man vänjer sig fort ,och trots storleken går det att 
svänga förarstolen också åt vänster. 

Skärmen har ett föredömligt enkelt och tydligt gräns-
snitt. Fyra inställnings- eller visningsfönster är öppna 
samtidigt. Man väljer vilket fönster man ska ha aktivt och 
detta blir samtidigt det största fönstret. Symbolerna är fö-
redömligt tydliga och enkla att förstå. Dock ger ljus utifrån 
en del ljusreflexer på skärmen.

Sammanfattningsvis: En smidig 170-hästare att köra och 
den fyrcylindriga motorn bidrar till detta. Med lite utveck-
lingsarbete kring kylarpaketet och en större hydraulpump 
hade det blivit toppbetyg. 

Anders Nilsson

FAKTA Kubota M7152 KVT
Grundpris: 1 267 000 kr
Pris provkört ex: 1 486 900 kr

Teknik (standardutförande) 
Motor: V6108-CR-TIEF4 (steg 4) 
Antal cylindrar/volym: 4/6,1 l 
Max. effekt (enl. 97/68 EC): 130 kW/175 hk 
Max. vridmoment: 711 Nm/1500 rpm 
Transmission: Steglös (ZF), två hastighetsområden 
Kraftuttag: 540/540E/1000/1000E 
Hydraulflöde: 110 liter per minut 
Antal hydraulventiler: 4 (+2) 
Vikt: 7 300 kg 
Tillåten totalvikt: 11 500 kg 
Längd: 4 768 mm 
Höjd: 3 030 mm 
Hjulbas: 2 720 mm 
Standarddäck bak: 650/65R38 
Standarddäck fram: 540/65R28 
Volym bränsletank: 330 liter 
Volym Adblue tank: 38 liter

Pris tillbehör 
Frontlyft: 48 000 kr 
Frontkraftuttag: 42 000 kr 
Framaxelfjädring: 34 000 kr 
Tryckluftsutrustning: 35 000 kr 
Hyttfjädring med luft: 7 400 kr 
Terminal, 12 tum: 20 000 kr

Garanti & service 
2 års fabriksgaranti 
Maskinskadeförsäkring 5 år eller Kubota Care 5 år 
efter avtal. 
Oljebyte motor: 500 timmar 
Oljebyte transmission / hydraulik: 1000 timmar

Nyckeltal 
Kilo per hästkraft: 41 
Kronor per hästkraft: 7 240 
Kronor per kilo traktor: 173 
(Beräknat på maxeffekt och pris i grundutförande)

Plus 
God sikt 
Lättöverskådlig skärm 
Rejäl lyftkraft

Minus 
Serviceåtkomlighet för kylarpaket 
Lågt hydrauloljeflöde 
Takfönster med dålig sikt

Detta är inte bra. Kylpaketet kan endast dras isär 
några centimeter nedtill för rengöring.
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Multimaskin 
med stjärnglans
Sveriges första traktorregistrerade Unimog 

➜



SIDA 16/17

SPECIALUTGÅVA FRÅN ATL – LANTBRUKETS AFFÄRSTIDNING  #29 TEMA: TRAKTORTESTER 2020

Det nya traktordirektivet med klass B-traktorer och 
ingen konstruktiv hastighetsbegränsning har gjort 
att Mercedes har tagit steget och byggt sin Unimog  
i en traktor B-version. ATL har testat den första 
traktorregistrerade Unimogen i Sverige.

Vi testar traktorn framför en vagn lastad med drygt 
20 ton grus. Körning på väg är ett element som 
Unimogen behärskar. Att dra igång är inga pro-
blem och den automatväxlade mekaniska växellå-
dan växlar mjukt och provkörningen längs smala 
slingrande vägar går utan problem. Förarhytten 
långt fram och att man sitter på vänster sida ger 
lastbilskänsla. Avfjädrad fram- och bakaxel bidrar till 
den lugna och komfortabla gången. Samtidigt gäller att 
hålla ett öga på hastighetsmätaren för att inte överskrida 
tillåten hastighet. Unimogen inbjuder verkligen till hastig-
heter högre än lagliga 50 kilometer i timmen.

Positivt serviceintervall
Den frambyggda hytten täcker effektivt den 6-cylindriga 
Mercedesmotorn. Serviceåtkomligheten inskränker sig till 
luftfilterrengöring och oljekontroll. Serviceintervall på he-
la 1 400 timmar är positivt och vid behov kan förarhytten ➜

ATL TV
Se den Sverige-unika 

Mercedes Unimog UGE 530!

Klicka här eller  
scanna QR-koden.

Portalaxlar ökar frigångshöjden med de små hjulen.  
Öppna torra skivbromsar minskar förlusterna vid högre 
hastigheter och ligger hyfsat skyddade inne i fälgarna.

Oljekylaren för traktorns krafthydraulik har en något  
utsatt placering på traktorns vänstra bakskärm.

Under motorhuven hittar vi bara ventilationsanläggning 
och styrenheter. För att komma åt motorn behöver  
förarhytten tippas.

Mercedes Unimos finns nu i en variant som är registrerad som traktor B och alltså får köras i 50 kilometer i timmen.
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FAKTA Mercedes Unimog UGE 530
Grundpris: 2 600 000 kr 
Pris provkört ex: 2 800 000 kr

Teknik (standardutförande) 
Motor: Mercedes OM 936 Euro 6 
Antal cylindrar/volym: 6/7,7 l 
Max. effekt (enl. DIN): 220 kW/299 hk 
Max. vridmoment: 1200 Nm / 1200 - 1600 rpm 
Transmission: mekanisk, automatisk växling, två 
hastighetsområden 16+14 med fram/back hydrosta-
tisk med 6 hastighetsområden 
Kraftuttag: 1000 varv/min 
Hydraulflöde: 110 liter per minut, lastkännande 
Krafthydraulik: 2 x 125 liter per minut(280 bar) 
Vikt: 8950 kg provad traktor 
Tillåten totalvikt: 16 500 kg 
Längd: 5 440 mm 
Höjd: 2 900 mm 
Hjulbas: 3 350 mm 
Standarddäck bak: 495/70 R24 
Standarddäck fram: 495/70 R24 
Volym bränsletank: 250 liter 
Volym Adblue tank: 25 liter

Pris tillbehör 
På begäran. Provad traktor hade följande  
utrustning:  
Mekaniskt kraftuttag fram 
Däcktrycksreglering 
Hydrostat 
Krafthydraulik 
Frontlyft med stora BM 
Flak med trevägstipp

Nyckeltal 
Kilo per hästkraft: 30 
Kronor per hästkraft: 9 364 
Kronor per kilo traktor: 312 
(Beräknat på maxeffekt och pris och vikt för provad 
traktor)

tippas framåt. Kylaren har en något utsatt placering på 
vänster sida bakom förarhytten, så ett smart drag är att den 
är reversibel.

Den mittmonterade växellådan driver fram- och bakaxel 
via en längsgående låsbar differential. Växellådan är i 
grunden en mekanisk åttaväxlad låda med lågväxel. Det 
ger totalt 16 växlar fram och 14 bak via en kopplingsfri 
fram/back växel. Växlingen kan ske både manuellt och au-
tomatiskt och vid växling bryts kraftflödet. Växellådan har 
också en hydrostatisk drivenhet som kopplas in med en 
knapptryckning. Istället för att drivas från motorn över en 
torrlamellkoppling drivs nu växellådan steglöst med sex 
hastighetsområden. 

Enkel trepunktslyft fram och bak
Basutrustning är lastkännande hydraulik med ett flöde på 
110 liter per minut. Fyra dubbelverkande hydraulventiler 
finns med anslutningar dragna både fram och bak. Det 
finns uttagspunkter fram och på traktorns mitt där utrust-
ning med permanent flöde kan anslutas. Enkel trepunkts-
lyft fram och bak hittas på utrustningslistan. Behöver man 
mer hydraulisk effekt kan traktorn utrustas med en eller 
två krafthydraulikpumpar med vardera 125 liter per mi-
nut.

Hyttens placering långt fram erbjuder en fantastisk sikt 
framåt samtidigt som sikten bakåt av naturliga skäl är be-
gränsad. Inne i hytten känns mycket av interiör och regla-
ge igen från lastbilskusinerna i Mercedes familjen. Vill du 
köra högerstyrt finns utrustningsalternativ att flytta ratt 
och instrumentering till högersidan.

Att Unimog knappast kommer till sin rätt som dragare 
för fältarbeten råder det ingen tvekan om. Men som red-
skapsbärare och dragfordon får den anses närmast fullän-
dad med sin kombination av steglös drivning och för-
lustsnål mekanisk framdrivning för körning på väg. För 
lantbruk och maskinstationer med allt mer diversifierad 
verksamhet kan den absolut vara ett alternativ, även om 
priset säkerligen kan avskräcka en del spekulanter.

Anders Nilsson 

Artiklarna i den här specialutgåvan har tidigare 
publicerats i ATL och på www.atl.nu under 2020.

Garanti & service 
3 års garanti 
Serviceintervall motor: 1 400 timmar 
Serviceintervall transmission: 2 800 timmar

Plus 
Ytterst god sikt framåt 
Däcktryckregleranläggning 
Kombination av mekanisk och hydrostatisk drivning

Minus 
Serviceåtkomlighet för kylarpaket 
Stor vändradie 
Användbarhet som dragare i fält

Unimog är troligtvis den enda traktorn med plats  
för två bältade passagerare.


