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Пазар за четирицилиндрови трактори
Преди 10 години наймощният четирицилиндров
трактор, който можеше да
се купи, беше около 140 к.с.
Днес вече се доближава до
170 к.с., след като инженерите успяха да “напъхат”
повече мускули в 4-те цилиндра. Това не е проблем,
ако единственото, за което
се тревожите, е маневреността и здравето на почвата, но остава и въпрросът как се търсят тези машини на вторичния пазар.
По-малките кубици означават, че няма да получите
същия въртящ момент както при 6-цилиндровите
двигатели, което понякога
е проблем при теглителните работи. Но популярността на тракторите с 4 цилиндъра расте, често поради
това, че те могат да работят по-евтино отколкото 6цилиндров трактор със същата мощност. Вследствие
на това има някои много
примамливи сделки на вторичния пазар.

Claas Arion 540 CIS

Флагманът на четирицилиндровата серия на Claas
500 през 2010 година - Arion
има мощност от 135 к.с., но
тя може да бъде увеличена
до 155 к.с. на пътя. Тракторът е задвижван от 4,5-литров двигател Deere с
EGR-система и турбо система с варираща геометрия. Тракторите Arion найчесто се произвеждат в
две нива на оборудване CIS и CEBUIS. Първият отначало е с механично управление, а по-късно - с електронни клапани и компютър. При трансмисията няма избор - тя е полуавтоматична Hexashift, същата
както при Massey Ferguson
(позната като Dyna-6). Помпата
Load-sensing
с
производителност 110 л/
мин е стандарт, правейки
тези компактни трактори,
атрактивни за работа с челен товарач. Двигателят
Deere е много стабилен и
едва ли нещо сериозно би
могло да му се случи.
Покарайте трактора на-

горе-надолу по пътя, за да
загрее скоростната кутия и
преминете през всяка предавка. Ако скоростите не
се сменят съвсем плавно,
нямате повод за паника просто дилърът ще трябва
да калибрира трансмисията. Що се отнася до спирачките, то слушайте за скърцащи звуци или светлини
на таблото за проблеми с
филтрите. Това са просто
единични дискове от двете
страни, така че проблеми с
тях се решават лесно и бързо.
Във
Великобритания
трактор Arion 540 CIS,
произведен през 2010 година, на 2800 моточаса и 60
% износване на гумите се
предлага за 40 000 британскки лири. В зависимост от спецификацията и
състоянието на машината
подобен трактор може да
се намери от 34 000 лири.
Машина на 5000 моточаса
пада на около 25 000 паунда.

фермерите, които работят
с челен товарач. През 2012
г. бе представено третото
поколение на серия N с топмодела N163, който още
веднъж подаде заявка за
най-мощния четирицилиндров трактор на пазара. На
разположение на фермерите са 4 различни варианта на трансмисията HiTech, HiTech5, Versu и напълно безстепенната Direct
CVT.
Във
Великобритания
N163, произведен през
2014 г. с трансмисия CVT,
на 3500 моточаса и 50 %
живот на гумите може да се
намери за 38 500 лири. Същият във версия Versu на
2500 моточаса, 70 % живот
на гумите и челен товарач
Quicke струва 45 000 британски лири. Моделите с
трансмисия HiTech не са
по-евтини, тъй като те са
много търсени от оператори, които предпочитат простиилеснизаработамашини.

Valtra е компанията, която е лидер на пазара на четирицилиндрови трактори
с някои много сериозни машини. През 2003 година
финландският производител пусна на пазара наймощния четирицилиндров
трактор - М150 със 147 к.с.
М-сериите се произвеждаха за кратко, след което бяха заменени от N-серията.
Тази серия, включваща модели в диапазона на мощност 90-150 к.с., стана много популярна особено сред

Тракторът на John Deere
6534 e необичаен и нещо
като добре пазена тайна на
компанията. Номерът на
модела също не е стандартен - "4" е не случайно тук,
тъй като показва, че тракторът е четирицилиндрова
версия на стандартните
шестцилиндрови модели
от серия 6530. Мощността,
която се посочва за трактора е 125 к.с., но те могат да
се увеличат до 131. Освен

Valtra N 163 Direct

John Deere 6534

това тракторът има шасито
на по-големите си събратя
и така е по-силен от нормалните четирицилиндрови модели.
Идеята на производите-

ля е за по-лек и евтин вариант със същите размери
като шестцилиндровите
трактори, което добавя
стабилност и сцепление.
Този трактор намери своята ниша при работи, където
е особено важно да се следи налягането върху почвата, например с прикачна пръскачка.
Както и останалите трактори на John Dere, 6534 се
произвежда в две нива на
оборудване - Standart и
Premium.
Наскоро във Великобритания
трактор
6534
Premium, произведен през
2010 г на 3000 моточаса и
скоростна кутия до 50 км/
час, бе продаден с шестмесечна гаранция за 36 000
британски лири. А машина

във версия Standart с механична скоростна кутия
Power Reverser и само на
1900 моточаса намери своя
нов собственик за 26 000
лири.
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