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Podjetje JJ Trnovc d.o.o., zastopnik za
blagovno znamko McCormick, je v
začetku avgusta javnosti predstavilo
novosti v proizvodnem programu trak-
torjev, in sicer seriji CXL ter F.
McCormick je blagovna znamka, ki je
nastala, ko je italijanska skupina ARGO
(blagovne znamke Landini, Laverda,
Valpadana, Fella; lastnik družina Morra)
kupila bivšo tovarno in proizvodnjo
traktorjev Case IH nad 80 KM v Angliji
(Doncaster) od skupine CNH ter nadal-
jevala proizvodnjo pod novim imenom
McCormick. Novi predstavljeni seriji
prihajata iz Italije, in sicer iz skupne
proizvodnje z blagovno znamko
Landini.

CXL - standardni traktorji
V seriji lažjih standardnih traktorjev za

univerzalno uporabo so trije modeli z
maso nekaj pod tri tone, s štirivaljnimi
turbinsko polnjenimi motorji Perkins,
moči 49/66, 56/76 in 60/82 kW/KM
in servisnim intervalom na 500 ur. Na
voljo so v dveh izvedbah, in sicer
običajni in nižji (oznaka LC - Low
Clearance). Na voljo sta dva menjalni-
ka, in sicer mehanski s 15/15 in
elektrohidravlični (dve vmesni prestavi,
spreminjevalnik smeri pod obremenitvi-
jo) s 30/30 prestavami. Dodatna opcija

so plazeče prestave. Vklopi sprednjega
pogona, diferencialne zapore in
priključne gredi so elektrohidravlični.
Priključna gred je na voljo s 540/540E
ali 540/1000 vrtljaji, po naročilu pa
tudi pogon preko menjalnika. Opcija je
klimatska naprava.

F - sadjarsko vinogradniški 
traktorji 

V seriji trivaljni modeli obsegajo moči
58, 67 in 75 KM, štirivaljni pa 68, 81,
91 in 98,6 KM. Traktorji so v treh izve-
denkah, in sicer F, GE, in XL. V zadnji
so na voljo modeli s štirivaljnim motor-
jem, v ostalih dveh pa vsi. Med sabo se
ločijo predvsem po različni opremi.
Izbiramo lahko med mehanskim men-

jalnikom z 20/20 ali pa menjalnikom z
elektrohidravličnimi sklopi (vmesni
prestavi, elektrohidravlično upravljanje
sklopke in spreminjevalnika smeri
vožnje) s 40/40 prestavami. Plazeče
prestave so opcija. Priključna gred je
na voljo s 540/540E ali 540/1000 vrtl-
jaji, izbiramo pa lahko med mehanskim
(preko dvojne sklopke) ali
elektrohidravličnim vklopom. Traktorji
so na voljo s platformo in varnostnim
lokom ali pa s kabino. 

Na fotografiji, posneti na sedežu pod-
jetja, so prikazani traktorji (z leve) serij
F, CXL in GX - mali standardni traktorji.
Informacije o traktorjih McCormick so
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 
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