
Preskusili smo najmočnejši
McCormickov model iz serije CX s štiri-
valjnimi motorji. Traktorji McCormick
so novost zadnjih let na našem trgu,
zato ne bo odveč, da ponovno pove-
mo, od kje prihajajo. Ta blagovna znam-
ka je nastala, ko je italijanska skupina
ARGO (ostale blagovne znamke
Landini, Laverda, Valpadana, Fella) od
skupine CNH kupila tovarno in
proizvodnjo traktorjev Case IH v Angliji
(Doncaster) ter nadaljuje proizvodnjo
pod novim imenom McCormick. Serija
CX je bila še pod staro blagovno
znamko predstavljena pred nekaj leti, a
pod novim imenom ni dobila le nove
svetlo rdeče barve, pač pa tudi več
popravkov, nazadnje novi motor. Pri
nas je postala znana, ko je z zastop-
niškim programom McCormik na trg
stopilo podjetje JJ Trnovec.

V seriji so štirje modeli (oznake od 75
do 105) moči od 54/73 do 75/105
kW/KM, a dejansko sta za kupce zan-
imiva močnejša modela, saj imata ta
dva, ob praktično enaki masi kot šibke-
jša modela, ugodnejše razmerje med
maso in močjo. Poleg tega McCormick
do moči 82 KM ponuja lažjo serijo CXL.
Pa ostanimo pri preskušanem modelu
105. 

Perkins serije 1104C
Ko je serija CX ugledala luč sveta, še

niso veljali predpisi stopnje II za
škodljive snovi v izpuhu, in temu
primeren je bil tudi Perkinsov motor. A
stvari se tudi pri predpisih zaostrujejo,
zato so lani začeli vgrajevati motorje
novejše serije, ki imajo tudi nekoliko
večjo prostornino in boljše motorne
lastnosti (hrup, poraba goriva, vzpon
vrtilnega momenta, interval vzdrževan-
ja). Vodno hlajeni, turbinsko polnjeni
štrivaljnik prostornine 4,4 l daje 75
kW/102 KM moči, merjeno po norma-

tivu ISO (brez pomožnih naprav motor-
ja, kot sta npr. alternator in hladilni sis-
tem). Proizvajalec v svojih podatkih
sicer navaja, da je to maksimalna moč, a
iz njegovih grafikonov lahko razbere-
mo, da je ta enaka nazivni pri 2200
vrt./min. V območju cca 200 vrtljajev je
ta moč stalna. Odzivanje motorja na
obremenitve je zelo dobro, živahnost
ilustrira podatek o 29 % vzponu vrtilne-
ga momenta. Natančno in primerljivo
spremljati porabo goriva je dejansko
zahtevno opravilo, ki ga zmorejo le
resni in primerno opremljeni inštituti,
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Večina ročic in stikal je na desni strani voznikovega sedeža. Na prestavni ročici je levo
preklopno stikalo za vmesne prestave, zadaj pa gumbno stikalo za sklopko.

Rdeči britanec
Test McCormick CX 105

IZDELAVA IN POPRAVILO STROJEV IN NAPRAV
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Tel.: 01 834 11 51,
GSM: 041 752 312

Izdelava kmetijske mehanizacije:
- mešala za gnojevko
- puhalniki in teleskopi za spravilo sena
- polži za transport žita in krmil 

s.p.

Mešanje in ozračevanje gnojevke



zato lahko navedemo le, da smo pri
polni obremenitvi traktorja pri oranju s
tribrazdnim plugom (srednje težka tla,
globina cca 25 cm, hitrosti med 6,5 in
7,5 km/h) v povprečju 20-tih ur porabili
8,1 l/h. To je povsem solidna primerljiva
poraba. Poln zalogovnik goriva (155 l)
tako zadošča za n.pr. dvodnevno
primerljivo oranje brez nadur. Servisni
interval je potreben na 500 ur, kar je pri
sodobnih motorjih praktično že stan-
dard. Pokrov motorja se odpira v celoti
in motor je dobro dostopen.

XtraShift menjalnik
Nad menjalnikom se pri seriji CX ne

gre pritoževati, ne glede na to, da je že
nekaj let na trgu. McCormick ponuja
sicer dve izvedbi, a ostanimo za začetek
pri preskušani, udobnejši. Le-ta ima dve
skupini, štiri prestave, tri vmesne
prestave in spreminjevalnik (invertor)
smeri vožnje. Slednji, ki ga krmilimo z
ročico pod volanom, in vmesne
prestave so predstavljivi pod obre-
menitvijo. Tako dobimo 24/24 prestav,
največja hitrost je 40 km/h. Samodejno
izbiranje vmesnih prestav, ko zamen-
jamo prestavo, ni na voljo, tako
moramo le-to narediti ročno, če ne
želimo, da je "skok" v hitrosti prevelik.
Nudi pa menjalnik za to odličen pripo-
moček, namreč upravljanje vozne
sklopke z gumbom na prestavni ročici.
Po nekaj malega vaje lahko tako z
desno roko naenkrat stisnemo sklopko,
zamenjamo prestavo in še izberemo
ustrezno vmesno prestavo. V glavnem
delovnem območju med 4 in 12 km/h
je na voljo enajst prestav, so pa te
porazdeljene v obe skupini, tri se prekri-
vajo, a jih je na voljo še vedno devet in
dovolj. Za doplačilo 770 evrov nudijo
še dodatnih 12/12 plazečih prestav. Na
voljo je tudi enostavnejša, povsem
mehanska izvedba menjalnika s 16/8
prestavami. Prihranimo 420 evrov, zgu-
bimo pa udobje in vse prednosti izbire
vmesnih prestav in smeri vožnje pod
obremenitvijo.

Nekoliko manj radodaren je CX pri
priključni gredi, čeprav na vklop v kabi-
ni (mehansko hidravlično) nimamo
pripomb. A izbiramo lahko le med
540/540E (750) ali 540/1000
vrtljaji/min, pa tudi ni zunanjega vklopa,
kar je danes malo manj od pričakovanj.
Večina uporabnikov se bo po premis-
leku verjetno odločila za kompromis in
540/540E varianto. 

Hidravlika in podvozje
Z dvema zunanjima hidravličnima val-

jema zmore CX 105 zadaj dvigniti do
3.875 kg, kar je v povprečju

konkurence in praktično dovolj.
Hidravlično dvigalo ima elektronsko
regulacijo, krmiljenje je enostavno, za
dviganje in spuščanje sta na voljo tudi
zunanji stikali na vsaki strani. Se je pa
potrebno navaditi na aktiviranje funkci-
je hitrega spuščanja (vbadanja v tla) po
uporabi zunanjih stikal. Tu so nam v
pomoč navodila za uporabo (trenutno,
če razumemo angleško, slovenska pa so
v tisku). Nekoliko neobičajna za to kate-
gorijo traktorjev je kontrola vlečnega
odpora preko zgornjega vlečnega
droga tritočkovnega drogovja. To lahko
pride do izraza npr. pri oranju neravne
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Dobra
dostopnost do
motorja

Zapleteno
snemanje spred-
njih uteži

Sedež za
sovoznika z
dovolj prostora

Dodatno
notranje vzvrat-
no ogledalo

1. 2. 3. 4.

Ocena nekaterih
detajlov

- stikalo sklopke na prestavni
ročici

- krmilni ventili z zaporo
plavajočega položaja

- širok vstop v kabino
- pokrov motorja
- sedež za sovoznika
- notranje ogledalo
- raven hrupa v kabini
- delovne luči
- senčilo vetrobranskega
stekla

- električno stikalo za
smerokaze

- izbira vrtljajev priključne
gredi

- višina 
- prva stopnja ventilatorja v
kabini

- dostopnost baterije
- odlagalna mesta v kabini
- ročica ročnega plina
- hitre spojke enake barve

Vrata se široko odpirajo, dovolj prostora
za vstop je tudi na desni strani, kar je prej
izjema kot pravilo pri traktorjih.



njive (slabše prilagajanje pluga), sicer
pa ne. Hidravlični sistem je klasičnega,
odprtega tipa, hidravlična črpalka pa
zmore pretok do 60 l/min, kar več kot
zadošča. Za delo z zunanjimi porabniki
so na voljo do trije krmilni ventili, ki
imajo zaporo za plavajoči položaj.

Sprednji pogon vklapljamo elektro-
hidravlično s preklopnim stikalom.
Poleg stalnega vklopa je na voljo tudi
funkcija avto - ta izklopi sprednji pogon
ob pritisku na levo ali desno stopalko
zavore in dvignjeni hidravliki in ga
ponovno vklopi, ko spustimo stopalko
zavore in spustimo hidravliko.
Uporablja se pri oranju. Tudi diferen-
cialna zapora se vklaplja elektro-
hidravlično, funkcija samodejnega izk-
lopa (npr. pri dvigu hidravličnega dvi-
gala) pa ni na voljo. Zamik hidrostatsko

krmiljenih sprednjih koles znaša 550, za
obračanje pa potrebujemo prostor pre-
mera 10,8 m. To sicer ni idealno, a je pri
pnevmatikah 480/70 R34 zadaj in
380/70 R24 spredaj, dolžini 4,1 m (brez
sprednjih uteži) in širini 2,2 m boljše od
nekaterih primerljivih konkurentov.
Zaviranje je štirikolesno. Na zadnji

premi so nameščene celoploščne
zavore, upravljane hidravlično, ob pri-
tisku na stopalke pa se samodejno
vklopi sprednji pogon.

Udobna, a visoka kabina
Voznikovo delovno mesto je udobno

zasnovano, visoko postavljeno, kar

omogoča zelo dobro preglednost, tudi
izpušna cev je ob stebru kabine, a z
2,74 m do vrha kabine izvedbe Deluxe
ne moremo ravno v vsak hlev. Tudi nižja
izvedba Low Profile je z 2,54 m še
vedno visoka. Kabini se torej razlikujeta
v izvedbi strehe. Preskušani model je
imel kabino DeLuxe, ki ima v sprednjem
delu strehe integrirano mehansko krmil-
jeno klimatsko napravo. Ta deluje
dobro, a si krepak minus zasluži pre-
močno delovanje ventilatorja v 1 stopn-
ji. Upamo, da bodo to enostavno rešlji-
vo zadevo pri McCormicku spremenili,
saj nismo prvi, ki smo to opazili (obču-
tili). Pohvala velja tesnjenju kabine pred
hrupom. V zaprti kabini smo na mestu
pri polnem plinu izmerili 73 dB(A), kaj
je komaj za eno enoto razlike od
tovarniškega podatka. Se pa hrup pri
obremenitvi (vožnji) nekoliko poveča
(na 75 dB(A)), za kar ima "zasluge"
transmisija. Dejansko med delom
motorja ne slišimo, le prenosnike. Pri
odprtih stranskih in zadnjem oknu
znaša hrup 81 dB(A). 

Sedež je zračno vzmeteni Grammer,
primeren za to kategorijo traktorjev
(predhodni modeli pred serijo
Maximo). Pohvala velja sedežu za
sovoznika, zanj je dovolj prostora, tudi
če je ta povprečne velikosti in odrasel.
Če bi bil še vzmeten, bi dobil še eno
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Pregledna armaturna plošča. Pod volanom je ročica spreminjevalnika smeri vožnje, ob
njej pa ročica za (električni) vklop smerokazov in dolgih luči.

Priključno mesto zadaj: tritočkovno drogovje kategorije II z dodatnima zunanjima valje-
ma. Hitre spojke so vse enake barve.
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zvezdico več. Armaturna plošča je kom-
binirana, digitalna in analogna in zelo
dobro pregledna, volan je nastavljiv po
višini in nagibu. Večina ročic in stikal je
dobro nameščena, moti pa ročica
ročnega plina, ki je preblizu voznikove-
ga sedeža in voznik zadeva vanjo s
kolenom. Tudi to zadevo bi proizvajalec
lahko precej enostavno popravil. Bi si
pa v kabini želeli kakšno bolj konkretno
odlagalno mesto - na to so konstruktorji
skoraj pozabili. Za doplačilo so na voljo

tudi strešno okno, odpiranje vetro-
branskega stekla in teleskopski vzvratni
ogledali.

Zaključek
McCormick CX 105 je zanimiv igralec

v kategoriji traktorjev okoli 74 kW/100
KM. Je robustne izvedbe, zasnov,
značilnih za dežele ob Atlantiku, ne skri-
va. Ni med najlažjimi in ne med
najnižjimi, vsekakor pa primeren za
vsestransko uporabo, morda z nekoliko

poudarka prej za
mešane poljedel-
sko-živinorejske
kmetije kot
pretežno živinore-
jske kmetije, kjer je
potrebno pogosto
v hlev. Menjalnik
zasluži pohvale, le

pri vrtljajih priključne gredi je potrebno
vzeti kompromis v račun. Delovno
mesto voznika v kabini je dobro pre-
gledno in večinoma zelo primerno,
nekaj spremenjenih malenkosti pa bi
vtis še popravilo. Opisani model stane
okvirno 10,500.000 tolarjev oz. 43.750
evrov, z DDV. Sicer pa so informacije o
traktorjih McCormick na voljo pri
zastopniku JJ Trnovec d.o.o., Srednja
vas 16a, 1355 Polhov Gradec, tel. 01
364 01 00, Email: info@jj-trnovec.si
www.jj-trnovec.si 

mag. Marjan Dolenšek
KGZS-Zavod NM

dr. Janez Dolenšek
MF Ljubljana

KOSIL SILOS po sistemu Traunstein odlikuje:
� optimalna prilagojenost sodobni tehnologiji siliranja �

� visoka kakovost silaže �

� preprosto in varno polnjenje in odjem �

� nizki stroški gradnje �

� ekološko nesporen �
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Rok Suhodolnik s.p.
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