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V prejšnji številki Kmetovalca smo
vam predstavili novosti v traktorskem
programu McCormick. To so bili sad-
jarsko-vinogradniški traktorji serije F
in standardni traktorji serije CXL. V
vmesnem času smo najmočnejši
model iz te serije z oznako CX85L
tudi že preskusili in tu vam
prinašamo sveže vtise. S to serijo so
razširili ponudbo standardnih
traktorjev po moči navzdol. V seriji
so trije modeli moči 49/66, 56/76 in
60/82 kW/KM in z maso nekaj pod
tri tone. Na voljo so v dveh izvedbah,
in sicer običajni (oznaka L) in nižji
(oznaka LC - Low Clearance), namen-
jeni predvsem za nagnjene terene.
Traktorji so zasnovani na skupni plat-
formi skupine Argo in jih proizvajalo
v italijanski tovarni Landini.

Zvestoba Perkinsu
Tudi v tej seriji so pri McCormicku

ostali zvesti proizvajalcu motorjev
Perkins. Vsi trije modeli so opremljeni z
vodno hlajenimi štirivaljniki iz serije
804, stopnja II škodljivih snovi v izpuhu
in s prostornino 3,3 l. Preskušani model
ima pri nazivnem številu vrtljajev
2500/min. moč 60 kW/82 KM,

merjeno po normativu ISO (brez
pomožnih naprav motorja, kot sta npr.
alternator in hladilni sistem). Servisni
interval je potreben na 500 ur. Motor
je primerljivo zelo lahke izvedbe, zato
so ob straneh namestili nosilna
polokvirja, ki povezujeta sprednjo
nosilno ploščo nad prvo premo, in t.i.
zvon (ohišje sklopke, oz. menjalnika)
traktorja. Pokrov motorja se odpre
navzgor v enem kosu, kar zadostuje za
dnevno vzdrževanje, če pa želimo očis-
titi rebra hladilnika, pa že potrebujemo
izvijač, saj sta stranski oblogi motorja
spredaj priviti z vijaki. Verjetno bodo
pri prvi spremembi to varianto spreme-
nili v enostavnejšo. Dobro sta doseglji-
va zračni filter in baterija, ki sta
nameščena neposredno pred
hladilnikom. 

Menjalnik z nadgradnjami
Menjalnik je plod lastnega razvoja v

skupini Argo. Izdelujejo jih v njihovi
tovarni v Franciji. Na voljo je več
variant, vse pa temeljijo na osnovnih
petih prestavah in treh skupinah, torej
15/15 prestav (mehanski spreminjeval-
nik smeri, ročica levo pod volanom). Ta
varianta ima v glavnem delovnem
območju med 4 in 12 km/h le pet
prestav, zato je zelo priporočljiva vari-
anta z dvema vmesnima prestavama
(izbiramo z gumbnim stikalom na

prestavni ročici). Tako se število
prestav podvoji (30/30), predvsem pa
hitrost lažje prilagajamo delovnim
razmeram, za kar moramo doplačati
155.760 tolarjev oz. 649 evrov. S takim
menjalnikom je bil opremljen
preskušani model. Ročice so se dale
zelo dobro prestavljati, večji "napor",
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Test McCormick CX85L

Na krmilni konzoli desno in C stebru je
nameščena večina ročic in stikal.
Standardna je mehanska regulacija hidrav-
like, kot opcija pa tudi elektronska 
(manjša slika).

Zgornji del pokrova motorja se odpre v
enem kosu, stranski oblogi pa moramo
odviti.



kot smo včasih vajeni pri povsem novih
in še ne utečenih traktorjih, ni bil
potreben. Končna hitrost je znašala 37
km/h, prikazuje jo digitalni prikazoval-
nik. Namesto prikaza hitrosti lahko
izberemo prikaz prevožene poti ali pa
obdelane površine. Slednje je seveda le
močno približno, saj sistem ne odšteva
poti na ozarah. Pohvaliti velja kar dvoj-
ni prikaz izbrane smeri vožnje (na digi-
talnem prikazovalniku in še s kontrolno
lučko) ter izbiro vmesne prestave s
številkama 1 in 2. Namesto
mehanskega spreminjevalnika smeri pa
se lahko odločimo za
elektrohidravličnega, kar nas stane
nadaljnjih 336.000 tolarjev oz. 1.400
evrov in smer menjamo pod
obremenitvijo. Pridobimo na udobju,
pa tudi končna hitrost vožnje znaša 40
km/h. Pri vseh variantah so na voljo
tudi plazeče prestave. Pri zaviranju s
CXL ni kompromisov, traktor se ustavi
kot vkopan. Zaviranje je štirikolesno
("IBS-Integral Brake Sistem"), kar
pomeni, da so celoploščne zavore

nameščene na sprednjih (po dve
plošči) in na zadnjih polgredeh (po štiri
plošče). Na zavore delujemo
hidravlično. Sicer pa se mora pri izbiri
menjalnika vsak sam odločiti, do kje
sežejo njegove potrebe (in globina
žepa), vsekakor pa priporočamo
najmanj izbiro vmesnih prestav.

Standardno mehanska, po želji
EHR regulacija

McCormick pri seriji CXL nudi mehan-
sko regulacijo hidravlike, dva dvosmer-
no delujoča krmilna ventila za zunanje
porabnike in pripravljen priklop za
prostotečni povratni vod. Od ventilov
ima eden plavajoči položaj. Hidravliko
oskrbuje zobniška hidravlična črpalka
57 l/min. pretoka, hidravlično dvigalo
zadaj pa zmore po tovarniških podatk-
ih dvigniti zavidljivih 3400 kg. Hitrost
spuščanja dvigala lahko krmilimo. Z
mehansko regulacijo je bil opremljen
preskušani model. Pogrešali smo vzvod
za zunanje krmiljenje dviganje/
spuščanje, kar pa je očitno pri mehans-
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Priključno mesto zadaj v (skoraj) popolni opremi.
Zapenjalni kljuki, hidravlična desna spojnica. Priklop za
vleko prikolice je nastavljiv po višini z enim potegom,
sornik je enostavne izvedbe.

Celotna bočna stran kot vrata. Namestitev
stopalke za plin ni optimalna (manjša
slika), pohvaliti pa velja vrtečo se rumeno
opozorilno luč, ki se umakne oviri.
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ki regulaciji pogosto "prehud"
konstrukcijski zalogaj, saj na ta
problem pogosto naletimo. Sicer pa je
na voljo tudi elektronska hidravlična
regulacija, kar nas stane dodatnih
273.840,00 tolarjev oz. 1.141 evrov,
pridobimo pa tudi zunanje krmiljenje
dviganja/spuščanja. Naročiti je moč do
pet krmilnih ventilov, pri čemer je eden
rezerviran za hidravlično desno spojni-
co tritočkovnega drogovja. Slednje
smo lahko praktično preskusili, pride
zelo prav.

Pri priključni gredi lahko izbiramo
med 540/540E ali 540/1000 vrtljaji, po
naročilu pa tudi pogon preko menjalni-
ka. Preskušani model je bil opremljen s
prvo varianto, ki je pri tej moči motor-
ja, razen v posebnih primerih, smiselna
izbira. Vklop poteka elektrohidravlično,
za izklop zadošča kratek udarec po
vrtljivem stikalo. Zelo dobro. Zelo
dobro deluje tudi "zavora" priključne
gredi, saj se leta takoj ustavi, ko jo izk-
lopimo.

Svetla kabina brez B stebra
Da je kabina v "trendu", opazimo že

na prvi pogled. Nima namreč B stebra
in vrata zajamejo celotno bočno stran.
Za vstop je tako zelo veliko prostora,
pa tudi pogled iz kabine je na vse strani
odličen. Seveda si je potrebno kar takoj
dopovedati, da z odprtimi vrati traktor-
ja niti ne premikamo, kaj šele delamo z
odprtimi vrati - zdrobljena vrata niso
poceni. K več svetlobe v kabini pripo-
more tudi strešno okno (se ne odpira),
le-to pa pride prav tudi pri delu s spred-
njim nakladalnikom. Izpušna cev je ob
desnem A stebru, tako da je niti ne
vidimo. McCormick sicer nudi za
doplačilo izpušno cev, speljano pod
kabino, česar pa ne priporočamo.
Sprednja šipa se da odpreti, kar pride
prav npr. pri krmljenju v hlevu, sicer pa
se pri odprti sprednji šipi hrup poveča,
kot da kabine ni. Izolacija kabine je
solidna, hrup pri nazivnih vrtljajih
motorja znaša 81 dB(A). Želeli bi si še
nekaj dB(A) manj, a očitno pri tovrstni
kompaktni kabini ni bilo mogoče.
Kompaktnost pomeni tudi, da je v kabi-
ni dovolj prostora za voznika, sovoznik
pa se mora že bolj stiskati. Zanj je
namenjen sedež na blatniku, a do stre-
he je dovolj prostora za osebe, visoke
do cca 170 cm. V celoti si kabina
zasluži pohvalo, tudi razpored ročic in
stikal ter po višini in nagibu nastavljiv
volan, (krepak) minus pa si zaslužita
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Klobasa Marjan, s.p.
Radgonska 5, 2235 Sv. Trojica
tel.: 02/729 02 70, fax.: 02/729 02 71
GSM: 041/706-087
http: www.km-sp.si

Prodaja traktorjev in
kmetijske mehanizacije

SERVIS IN 
NADOMESTNI DELI

Pogled iz kabine je v vseh smereh zelo dober. Levo pod volanom je ročica mehanskega
spreminjevalnika smeri vožnje.

Sprednji blatniki se pri popolnem zamiku
koles premaknejo in tako ne zadenejo ob
blok motorja.
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položaj stopalke za plin in sedež.
Stopalka za plin je nameščena preveč
proti sredini kabine, pa še pod zavorni
stopalki. Ergonomski položaj stopala je
pri sedenju namreč navzven, tu pa ga
je potrebno (prisilno) držati naravnost,
pri zaviranju pa lahko kar precej časa,
dokler se na to ne navadimo,
zadenemo od spodaj zavorni pedal.
Prav zanima nas, če bo McCormick pri
prvih spremembah to popravil. Druga
kritika velja mehansko vzmetenemu
sedežu brez vzdolžnega vzmetenja, ki
za ta traktor nikakor ni ustrezen, pose-
bej pri hitrostih nad 30 km/h. Res da v
kabini ni pretirano prostora za zračno
vzmeteni sedež večjih dimenzij (npr.
Grammer Maximo), čeprav je tudi to
mogoče, a najmanj, kar se da, je kom-
paktni zračno vzmeteni sedež (npr.
Grammer Compacto). Ali bo to opcijo
ponudil proizvajalec ali pa zahteve
kupcev reševal zastopnik, pa bomo še
videli. Kot opcija je na voljo klimatska
naprava, ki stane 163.200,00 tolarjev
oz. 680 evrov, vsekakor pa jo
priporočamo.

Mere, cene in informacije
Že po videzu ima McCormick dimen-

zije, ki jih danes pričakujemo od
univerzalnega traktorja moči do 80
KM, po masi pa spada med najlažje v
tej kategoriji.. Preskušani model s pnev-
matikami 420/70 R30 zadaj in 360/70
R20 spredaj meri v višino 2,4 m, širino
1,94 m in dolžino (z utežmi) 3,9 m.
Tudi ob navedeni višini ima kabina
ravno dno, prav tako pa višine ne
poveča klimatska naprava. Traktor se
obrne na 9,6 m, ob vklopljenem spred-
njem pogonu pa 10,4 m. Krmiljenje
sprednjih koles je hidrostatsko, pretok
olja črpalke je zadosten tudi ob nizkih
vrtljajih motorja, tako da se volan
obrača zelo lahko. Opisani model

stane okvirno 7.900.000 tolarjev oz.
32.916 evrov. Cena je z DDV, pri tem
pa ne gre pozabiti, da so v tej ceni že
nekatere opcije, ki so v tekstu
navedene za doplačilo (npr. vmesni
prestavi). Informacije o traktorjih
McCormick so na voljo pri zastopniku
JJ Trnovec d.o.o., Srednja vas 16 a,
1355 Polhov Gradec, tel. 01 364 01
00, Email: info@jj-trnovec.si www.jj-
trnovec.si 

Marjan Dolenšek
KGZS - Zavod NM

Janez Dolenšek
MF Ljubljana

Dva filtra v strehi kabine skrbita, da v kabino prihaja prečiščen zrak.

Gorjupova 11, Ljubljana, tel. 01 423 68 20, 01 423 68 25

- majhna poraba goriva
- primeren za vse terene
- zavore 4x4, 40 km/h
- vodno hlajen
- sodoben ECO II motor
- ugodne cene
- menjava staro za novo

Traktor tretjega tisočletja Balirke in ovijalke
Variabilne ali 
fiksne komore, 
evropska kvaliteta

Gorske in 
traktorske kosilnice

Rezervni deli:

- Velika izbira potrošnega materiala

Prodajni program:

- pajki in zgrabljalniki OOLLIIVVII

- traktorski kopači MMaazzzzoottttii

- kosilnice BBCCSS

- motokultivatorji PPaassqqaallii

- gorski traktorji PPaassqqaallii

Gorski 
traktorji

LIZALNI KAMNI

MINERALNO VITAMINSKI
DODATKI

MINERALNO VITAMINSKE
MEŠANICE

MINERALNO VITAMINSKO
BELJAKOVINSKI KONCEN-

TRATI

PREMIKSI MINERALOV IN
VITAMINOV

DA BOSTE Z VESELJEM
STOPILI V VAŠ HLEV


