
Claas Axion 810 Cmatic traktor

Jobb mint az elődje!
   Ha volt is néhány probléma a Claas Axion első generációjával, a következő generációs 

traktorok már problémamentesebben működnek, amint azt a tartós tesztünk is bizonyítja

  X Az Axion 810 traktor egy állatte-
nyésztő gazdaságban végzi  
a szántóföldi munkákat.

  X Kiválóan átviszi a teljesítményt  
a talajra, és takarékos is.

  X Teljes leállást okozó meghibásodás 
nem volt.

AMIT ÉRDEMES TUDNI 1  5  8  8  , 0   h

               TARTÓS TESZT

A
z Axion 800 második generációját 
a Claas 2013-ban mutatta be.  
Az FPT motorral, ZF TMG fokozat-
mentes sebességváltóval és az új 

vezetőfülkével, valamint a kartámaszba épí-
tett vezérlőpulttal és a Cmotion menetirá-
nyító karral jelentősen különbözik a korábbi 
modelltől, melynek motorja a Deere Power 
Systemstől (DPS) származott és „Smatic” 
sebességváltóval rendelkezett.
Eljött az ideje, hogy tartós tesztet végez-
zünk. Ehhez a 151 kW/205 LE névleges és 
158 kW/215 LE maximális teljesítményű 
Axion 810 traktort vizsgáltuk meg alapo-
sabban. A tesztjelöltünk ráadásul fokozat-
mentes sebességváltóval volt felszerelve.
Az Axion 2017 nyarától dolgozik egy szán-
tóföldi gazdálkodással is foglalkozó állat-

tartó telepen. Elsősorban szántóföldi mun-
kákat végez, melyhez egy 4 m széles 
Köckerling Trio szántóföldi kultivátor, grub-
ber, valamint egy 3 m széles Agrisem Com-
biPlow mélylazítóból, Kuhn talajmaróból és 
Kverneland Accord DA S vetőgépből álló 
vetőkombináció áll rendelkezésre (keretes 
rész: „használati körkép”). Az Axion ezen 
kívül egy 24 m3-es hígtrágyaszállító tartály-
kocsi, illetve egy 18,5 m3-es Wienhoff híg-
trágya kijuttató tartálykocsit is üzemeltet. 
Feladatai közé tartozik a gabonaszállítás is 
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egy 18 tonnás kéttengelyes forgózsámo-
lyos pótkocsival.

Mindig teljes erővel

A gazdaságban dicsérik az Axion teljesít-
ményét. Végül is a motor nem rendelkezik 
Boost teljesítménynövelővel, de a 215 LE 
mindig teljes mértékben rendelkezésre áll, 
pl. a szántóföldi kultivátorral végzett talaj-
műveléskor is. A tesztelt traktor az üzem-

FAHRBERICHT

D
ie CatrosXL sieht Amazone als 
Ergänzung zu den bisherigen Kurz-
scheibeneggen-Modellen. Somit 
sind nun vier Baureihen im Pro-

gramm: die Catros (460 mm Scheiben) für 
die flache Stoppelbearbeitung, die durch die 
Catros+ (510 mm) ergänzt wird, die schon 
bekannte Certos (660 mm), die für große 
Tiefen und massereiche Erntereste gedacht 
ist. Neu sind die CatrosXL-Modelle (610 mm) 
für mittlere Tiefen.

Zur Agritechnica stellte Amazone 
zwei aufgesattelte CatrosXL-Baurei-
hen vor. Eine mit 4, 5 und 6 m Arbeits-
breite und die andere mit 7 und 8 m. Bisher 
gab es die CatrosXL lediglich als Anbauma-
schine mit 3, 3,5 oder 4 m Arbeitsbreite.

Für die Kopplung an den Schlepper bietet 
Amazone alle Varianten, sowohl für das 
Hubwerk, als auch für Zugösen sowie für 
eine Zugkugelkupplung. Für letztere ist eine 
hydraulische Deichsel erforderlich. 
Je nach Ausstattung sind bis zu fünf 
dw-Steuergeräte erforderlich (Deichsel, 
Klappen, Tiefe, Fahrwerk, Vorwerkzeug). 
Das für den 40 km/h-Betrieb zugelassene 
Fahrwerk befindet sich hinter dem Nachläu-
fer. Sollte Gewicht zum Einzug fehlen, lässt 
es sich bis über die Maschine ziehen. 
Außerdem gibt es zusätzliche Gewichts-
platten (je Satz 4 x 25 kg für 306 Euro, alle 
Preise ohne Mehrwertsteuer). Die Fahr-
werks-Maschinen haben eine zuschaltbare 
Schwingungstilgung, die ein Aufschaukeln 
während der Arbeit vermeiden soll.

Die CatrosXL eignet sich für die flache bis mitteltiefe Bodenbearbeitung. Lieferbar ist ab sofort auch eine vorlaufende Messerwalze. Fotos: Brüse

Kurzscheibenegge Amazone CatrosXL 6003-2TS:

Die Scheibe 
für die Tiefe

Amazone bietet mit der CatrosXL eine Lösung für mittlere Arbeitstiefen bis  
          rund 16 cm. Nachdem zunächst die schmalen Anbau-Modelle lieferbar waren,  
      sind nun auch aufgesattelte Maschinen mit großen Arbeitsbreiten verfügbar.  
                  Vorarbeitende Werkzeuge ergänzen die Kurzscheibenegge.

XXX Amazone ergänzt mit der Catros-
XL-Reihe das Programm der Kurz-
scheibeneggen. Gefertigt wird die 
Maschine in Leipzig. 

XXX Aufgrund der besonderen Bau-
weise der Arbeitstiefenverstellung 
bietet die Maschine viel Durch-
gang für organische Masse.

XXX Zu den Optionen gehören die 
LED-Beleuchtung (150 Euro), die 
GreenDrill 501 (11 350 Euro) und 
eine Transport-/Werkzeugbox 
(343 Euro).
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anyag-fogyasztást tekintve is jelentősen 
jobb lett, mint az első Axion sorozatba tar-
tozó elődje.
A 455 literes üzemanyagtartállyal hosszú 
munkanapon is folyamatosan dolgozhatunk 
anélkül, hogy üzemanyagot kellene tan-
kolni. A gyakorlatban mindössze a 42 lite-
res AdBlue tartály tartalma azonban nem 
elegendő a motornak két üzemanyag tan-
koláshoz (a motor az SCR technológiának 
köszönhetően, de még DPF dízel részecs-
keszűrő nélkül teljesíti a Stage IV káros-
anyag-kibocsátási szint előírásait).
A legfontosabb dolog azonban a rendszer 
megbízhatósága. A kipufogógáz-tisztítás 
területén az első több mint 1500 üzemóra 
alatt semmilyen zavar nem fordult elő — ez 
nagyon jó!
Közel 1000 órás üzemeltetés után azonban 
a Claas úgynevezett különleges ellenőrzést 

végzett. Óvintézkedés-

ként a műhelyben kicserélték a turbófel-
töltő hővédő pajzsát. Rendkívüli hőtágulás 

esetén a mérettűrések miatt előfordul-
hat, hogy az alkatrészek érintkez-
nek. Emellett 1033 óra elteltével  
a motor ékszíja is zajt keltett. Elővi-
gyázatosságból mindkettőt kicse-
rélték, amelyért csak a 87 eurós 

Az FPT motornak nemcsak a teljesítménye és a fo 
gyasztása meggyőző, hanem a megbízhatósága is

A turbófeltöltő hővédő pajzsát egy speciális 
ellenőrzés részeként kicserélték.

A hűtőventilátor meghajtó ékszíjai zajt adtak, 
és 1000 óra elteltével cserélték őket.

A maximális 215 LE teljesít-
ményű Axion 810 traktor  

a sorozat második legkisebb 
modelljeként teljes értékű 

szántóföldi traktor.
Fotók: Tovornik, Wilmer
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ADATIRÁNYTŰ

Claas Axion 810

Motor

Fiat Powertrain Technologies (FPT), Stage 
IV. besorolás, SCR-Kat és DOC rendszerrel, 
6 henger, 6,7 l hengerűrtart., 151 kW/205 
LE névl. telj., max. 158 kW/215 LE (ECE-R 
120 szerint), max. 941 Nm forgatóny., 455 
l üzemanyag- és 42 l AdBlue tartály

Sebességváltó

Fokozatmentes ZF TMG 25, 0,05–40 km/h 
(opcionálisan 50 km/h seb.), TLT: 540/1000, 
540/540E/1000 vagy 540E/1000/1000E

Hidraulika

Axiáldugattyús szivattyú 150 l/perc telj. 
(széria), max. 5 hidr. szeleppel hátul és 2 elöl, 
mind időarányos és menny. vezérléssel

Függesztőszerkezetek

Hátsó függesztőszerkezet III. Kat., 9500 
daN emelőerő, integrált frontfüggesztés 
gyárilag, opcionálisan 4600 vagy 5800 
daN emelőerővel

Futómű

Hátsó gumiabroncsok max. magassága 
2,05 m (pl. 710/70 R 38 hátul, 600/70 R 
28 elöl), az első tengely opc. rugózott és/
vagy külön fékezhető, GPS kormányzás 
különféle korrekciós jelekkel opcionális.

Méretek, tömegek

5,43 m hosszú, 3,22 m magas, 2,70 m szé-
les (650-es kerekek), 8,3 t üres tömeg,  
14 t (!) megengedett össztömeg

A gyártó adatai
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munkabért kellett kifizetni a traktor tulaj-
donosának.

Fokozatmentes, zavar nélkül

Az Axion a jól ismert hat terhelés alatt kap-
csolható fokozattal, és négy csoport foko-
zattal rendelkező „Hexashift” sebességvál-
tóval is elérhető, a mi tesztjelölt traktorunk 
azonban fokozatmentes ZF Terramatic TMF 
25 sebességváltóval rendelkezett. A jármű-
vezetők nagyon jól elboldogultak a sebes-
ségváltó használatával és a beállítási lehe-
tőségekkel is.

Kisebb sokkot okozott 700 üzemóra körül 
a sebességváltóban a „rendszernyomás” 
hiányáról szóló hibaüzenet. Ennek oka egy 
mágnesszelep volt, amelyet ezután a garan-
cia keretében ingyenesen kicseréltek.
Már csak a részleteket érintő kritika maradt: 
Amennyiben a szakemberek nagyon érté-
kelik a sebességváltó parkoló biztonsági 
zárjának kapcsolását az irányváltó kapcso-
lókarral, ugyanolyan mértékben hiányolják 
a pótkocsi fék egyidejű aktiválását (amelyet 
a Claas 2018-ban vezetett be). És meg kell 
ismételnünk azt a kritikát is, miszerint a „P” 
(parkoló) pozíció elhelyezkedése a „haladási 
irány előre” pozíció fölött nem optimális.

Függesztőszerkezet  
és hidraulika

A függesztőszerkezet és a hidraulika viszont 
sok dicséretet kapott a gyakorlati szak-
emberektől: egyrészt itt egyértelműek  
a megjelölt hidraulikacsatlakozások, teher-
mentesítő karokkal. Másrészt a szelepek 
időarányos és mennyiségi vezérlésének 
áttekinthető a programozása és működte-
tése a kartámaszon lévő billenőkapcsolók-
kal. És ne felejtsük el az „Electropilot” elekt-
romos joystickot, valamint a „Cmotion” kar 
(funkció)gombjait sem.
A kulcsszó: „Cmotion”. A 996 üzemóra eltel-
tével elvégzett különleges ellenőrzés része-
ként a menetirányító kar kábelkötegét is 
módosították, mivel néhány része nem felelt 
meg az ipari szabványoknak. A Claas szerint 
ez hosszú idő eltelte után is megakadá-
lyozza a hibalehetőséget.
Az axiáldugattyús hidraulika szivattyú tel-
jesítménye (150 l/perc), valamint az front- 

KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK

Claas Axion 810

Motor

Az olaj és az olajszűrő cseréje 600 
óránként (20,5 l) 434 €

Sebességváltó és hidraulika

Sebességváltó-/hidraulikaolaj és szűrő-
csere 1200 óránként (110 l) 763 €

Karbantartási költségek 
üzemóránként1) 1,36 €
1)bruttó, munkabér nélkül

A nagy vezetőfülke csak az apróbb részletek 
terén ad okot a kritikára. A rugózás is jól 
működik, de 1200 üzemóra után zajt adott.  
A tartórész csavarjainak meghúzása ezt  
orvosolta.

A Cebis terminállal  
felszerelt nagyméretű 
kartámaszba épített 
vezérlőpult a gyakor
latban jól megállja  
a helyét. A Cmotion 
menetirányító kar 
kábelkötegét egy  
speciális ellenőrzés 
részeként egyszer  
cserélték.

Az irányváltó kapcso
lókar parkolózárjának 
a pótkocsi fékjét is 
szabályozni kellene. 
Ezenkívül egy hibás 
mágnesszelep a sebes
ségváltóban egyszer 
hibaüzenetet okozott.

TARTÓS TESZT



és a hátsó függesztőszerkezet emelőereje 
szempontjából az Axion 810 traktornál min-
den a zöld tartományban helyezkedik el. 
Még a mélylazítóval felszerelt nagy vető-
kombináció üzemeltetése sem okoz problé-
mát. A hátsó függesztőszerkezet leengedő 
fojtószelepét, az emelési magasságát stb. a 
Cebis monitor használata helyett a B-oszlo-
pon található forgatható szabályzógombbal 
kell beállítani. Ez intuitív és könnyen elér-
hető, de nem teszi lehetővé a beállítások 
mentését és visszahívását.

Terminál és vezetőfülke

Néhány szó a Cebis monitorról. A „Cmotion” 
vezérlőkarral rendelkező kartámasz elején 
helyezkedik el a 21 cm átlójú kijelzőt tartal-
mazó terminál. Érintőképernyő akkoriban 
még nem állt rendelkezésre, így forgó nyo-
mógombbal működtethető. A jól átgondolt 
menüszerkezetnek köszönhetően a hidrau-
likus szelepek időarányos és mennyiségi 
vezérlésének beállítása sem jelent problé-
mát.
A „CSM” fordulást segítő automatikát vi -
szont alig használják a tesztgépen, ez vonat-
kozik az ISOBUS vezérlésre is, így nem élve-
zik azok előnyeit.
A gépen nincs GPS-kormányzás (amihez  
az Axion traktoron egy második kijelzőre is 
szükség lenne).

Egyébként a vezetőfülke esetében rövidre 
foghatjuk az értékelést. Az egybefüggő szél-
védővel és a kívül alacsonyan elhelyezkedő 
ajtófogantyúval ellátott négyoszlopos veze-
tőfülke pontosan megegyezik az Axion 900 
traktor fülkéjéve. Tehát itt is rendelkezésre 
áll a 25%-kal megnövelt rugóút, amely a 
vezetőüléssel és a rugózott első tengellyel 
nagyon jó vezetési komfortot biztosít. 
Ugyanakkor valamivel több mint 1200 

üzemóra eltelte után zörgő hang hallatszott, 
ezért a vezetőfülke tartóinak csavarjait meg 
kellett húzni (méltányossági alapon). A jár-
művezetők dicsérik a légkondicionáló és a 
hűtőrekesz teljesítményét, de hiányolnak 
egy nagyobb italtartót (ami opcionálisan 
kapható).

A karbantartási költségek

A már említett nagy üzemanyagtartály, de 
pl. a szerszámos láda számára kialakított, 
zárható rekesz szintén tetszik (akkor is, ha 
pl. a zsírzópisztoly számára a fellépő jobb 
oldalán egy második rekeszt is ki kellett ala-

HASZNÁLATI KÖRKÉP

Claas Axion 810

Talajművelés/vetés

4 m-es Köckerling Trio szántóföldi kulti-
vátor, 3 m-es vetőkombináció Agrisem 
CombiPlow mélylazító, Kuhn talajmaró 
és Kverneland- Accord DA S vetőgép

Trágyázás

A Wienhoff hígtrágya kijuttató 18,5 m3, 
hígtrágyaszállító 25 m3 tartálykocsi

Szállítás

18 t forgózsámolyos billenőplatós pótkocsi

SZERVIZKÖNYV

Claas Axion 810

0  1  0  7  , 0   óra

Féklámpa a pótkocsi aljzatán nem 
működik, kábel rögzítése az aljzathoz, 
biztosíték csere (garancia)

0  7  0  2  , 0   óra

Hibaüzenet sebességváltó olajnyomás, 
mágnesszelep csere (garancia) 

0  9  9  6  , 0   óra

Kábelköteg átalakítása a Cmotion 
menetirányító karban, a turbófeltöltő 
hővédő pajzsának cseréje (speciális elle-
nőrzések a termékfejlesztés részeként)

1  0  3  3  , 0   óra

Motor ékszíj cseréje zajhatás miatt 
(anyagköltség, 87 euró munkabér)

1  2  1  6  , 0   óra

A vezetőfülke függesztése zajt kelt,  
a csavarokat utána kellett húzni (méltá-
nyossági alapon)

Az emelőerő  
és a hidraulika nem 
ad okot kritikára, 
csak a pótkocsi  
csatlakozóaljzatában 
okozott problémát  
az elején egy nem 
megfelelő  
kábelrögzítés.

kítani). Bírálat érte az ülés mögött mélyen 
elrejtett biztosítékdobozt. És mintegy 100 
óra elteltével a vezetőfülke elektromos 
rendszere miatt bekerült az első bejegyzés 
a javítási naplóba: A pótkocsi csatlakozó 
aljzatában lévő meglazult kábelrögzítés 
nemcsak hibás biztosítékokat okozott, 
hanem a pótkocsi féklámpa funkciójának 
kiesését is.
A karbantartási költségek ésszerű határo-
kon belül maradnak a motorolaj csere 600 
órás, valamint a sebességváltó- és a hidra-
ulika olajcsere 1200 órás ciklusidejének 
köszönhetően („Karbantartási költségek” 
rész). Összességében csak 1,36 euró kar-
bantartási költség esik üzemóránként a szű-
rőkre és az olajokra (munkadíj nélkül).

Összegzés

Mindent összevetve a Claas Axion 810  
Cmatic traktornak a közel 1500 órás tartós 
teszt alatt jó bizonyítványt állíthatunk ki. 
Nem voltak teljes kiesést okozó hibák vagy 
drága javítások. A 200–300 lóerős kategó-
riában a Claas tehát egy olyan traktort kínál 
a programjában, amely a második generá-
ciójával nemcsak a megbízhatóság, hanem 
a teljesítmény és az üzemanyag fogyasztás 
terén is meggyőző eredményeket nyújt:  
„Jól működik!”

Hubert Wilmer
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