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EVEN VOORSTELLEN 
Karel Kosmeier (41) met zoon Berend
Woonplaats: Roodeschool (GR)
Beroep: eigenaar loonbedrijf Arbedo
Huidige trekker: Case IH Farmall 85C

„Ik had de trekker in Hardenberg op
de beurs gezien en toen dacht ik: dat
is een goed concept. Van het negatieve weggedrag van een smalspoor
is bij deze trekker geen sprake.”
Arjan van de Water (36)

Woonplaats: Gellicum (GD)
Beroep: zzp-er agrarische dienstverlening
Huidige trekker: New Holland TCE 45

„De sterke punten vind ik het lage
zwaartepunt en het royale zicht op
het werk. Voor deze luxe uitvoering
is hij zijn geld waard. Ik zou hem wel
overwegen voor mijn bedrijf.”
Frans Schimmel (48)

Woonplaats: Vaassen (GD)
Beroep: eigenaar loonbedrijf Frans Schimmel
Huidige trekkers: Antonio Carraro, McCormick,
Claas, Iseki

„Misschien ben ik wel te snel geweest door het voorgaande model
aan te schaffen. Het concept met de
hydrostaat voldoet prima.”

Lezers testen Antonio Carraro Tony 9800 SR

Stabiel, stil en veelzijdig
Het oordeel: een doordachte trekker
Vlak voor Groen Techniek Holland hebben we de Antonio Carraro Tony
9800 SR in de test. Een kniktrekker met vier even grote wielen en met
87 pk motorvermogen. Door zijn omkeerinrichting is hij veelzijdig
inzetbaar, wat zeker in het groenonderhoud van pas komt.

Het contrast met de trekker uit onze vorige test
kan niet groter zijn. De Case IH QuadTrac 620
had bijna 700 pk, de Antonio Carraro Tony 9800
SR heeft er 87. Maar een overeenkomst is er
ook: het zijn beide kniktrekkers.
De Italiaanse Antonio Carraro heeft enkele bijzondere kenmerken. In de eerste plaats is het
een smalspoor. Op 320/70R20 banden is hij 124
centimeter breed. In de tweede plaats heeft hij
vier even grote wielen. En in de derde plaats
heeft hij een gemakkelijk te draaien stoel en be-

diening, waardoor hij een echte tweerichtingstrekker is.
Dat maakt hem geschikt voor specifiek gebruik
en daar zijn onze testers dan ook op geselecteerd. Zij hebben werk voor dit soort trekkers.
Karel Kosmeier is eigenaar van Arbedo Groenvoorziening en Agrarische Werkzaamheden. Arjan van de Water is als zzp-er werkzaam in de
agrarische dienstverlening, de fruitteelt en de
groenvoorziening.
Frans Schimmel heeft een bedrijf in groen-

Gezocht: testers voor trekkers

Trekkerweb test iedere maand een bijzondere trekker. Dat doen
we niet zelf, maar laten we doen; door u. Alle lezers van Trekkerweb, vakblad en online, kunnen zich hiervoor aanmelden. De
redactie selecteert uit de aanmeldingen drie personen die deze
eer te beurt valt. Op www.trekkerweb.nl maakt de redactie bekend
welke trekker er getest gaat worden.
Interesse? Mail naar redactie@trekkerweb.nl
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Omdat het knikpunt horizontaal en verticaal scharniert, blijven alle wielen (bijna) altijd aan de grond.

Frans en Arjan luisteren naar de buiten beeld staande Artur de Nies van importeur Hissink.

De stoel en bedieningselementen zijn snel om te draaien. De trekker rijdt ook dan logisch en stabiel.

ANTONIO CARRARO TONY 9800 SR 

De Antonio Carraro Tony 9800 SR heeft in de uitvoering waar we mee reden
een 3,3 liter Yanmar motor van 87 pk en 288 Nm. Vanwege de emissie-eisen
wordt deze in het najaar vervangen door een Kubota van bijna 100 pk. De
aandrijving is hydrostatisch, maar wel met vier mechanische groepen, die al rijdend geschakeld kunnen worden. De trekker heeft knikbesturing, waarbij het
knikpunt kan oscilleren, zodat alle wielen altijd contact houden met de grond.
Volledige sper is mogelijk. De hydrauliek levert in twee afzonderlijke circuits
25 en 50 liter en de hef tilt maximaal 2.400 kilogram. De trekker weegt 2.470
kilogram.

De grote kracht van de trekker ligt in zijn beperkte afmetingen, gecombineerd met een hoog vermogen.

en grondwerk. Als enige van de drie heeft hij
ervaring met Antonio Carraro. „Ik heb sinds dit
jaar het voorgaande model van deze trekker en
ik ben benieuwd wat er veranderd en verbeterd
is ten opzichte van mijn trekker. De Tony is net
iets luxer en doordachter dan mijn trekker. Hij
is wat stiller en ergonomischer en heeft meer
hydraulische mogelijkheden. Terwijl mijn trekker
toch ook niet verkeerd is. Zeker ten opzichte van
andere merken in deze grootte heeft de Antonio
Carraro meer vermogen en hefkracht en meer
opties. Ook verwacht ik dat hij wat degelijker is.”
Karel en Arjan hebben geen noemenswaardige
ervaring met het merk. Karel vermoedt dat het
een handige trekker is. „Breed inzetbaar in kleine groene ruimtes.” Arjan verwacht een nette
trekker. „Met goed zicht en veel hydraulische
mogelijkheden.”

Doordachte cabine
Karel is de eerste die de trekker probeert. „Je
moet hem even aantrekken”, waarschuwt Frans
hem voor de instap, die wat gewenning vraagt.
Eenmaal op zijn plek valt Karel de cabine bepaald niet tegen. „Voor een smalle trekker een

ruime, doordachte cabine, netjes afgewerkt,
licht en stil”, constateert hij.
Arjan is dat met hem eens. „Met een goede stoel
en een goede plaatsing van de bedieningsfuncties”, voegt hij er aan toe. Na het rijden is hij
nog steeds onder de indruk. „De trekker is heel
stabiel, ook bij 40 km/u. Je vergeet dat je op een
kniktrekker rijdt. Ik kwam hier vrolijk de bocht
om, maar toen dacht ik: ho effe. Toch begint hij
niet te hobbelen of te stuiteren, wat bij andere
trekkers nog wel eens gebeurt in snel genomen
bochten.”
Karel merkt op: „Hij is fel en wendbaar, maar
toch stabiel, ook bij 40 km/u. Natuurlijk is de cabine smal, maar dat is niet storend. En je hebt
veel ruimte voor je, zodat je toch een ruimtelijk
gevoel hebt.” Frans vult aan: „Die ruimte voor
je kun je goed gebruiken om een koelbox neer
te zetten. Bij grote trekkers is dat nog wel eens
een probleem.”

Snelle omkeerinrichting
Je moet bij het starten en wegrijden wel even
een paar zaken weten, want de trekker heeft een
aantal ingebouwde veiligheden. En het duurt

even voordat hij op het commando van de sleutel reageert. „Als je vertrouwd bent met een cvt,
ben je aan de meeste veiligheidjes wel gewend”,
aldus Karel.
Het woord is zeker ook van toepassing op de omkeerinrichting. Met slechts enkele handgrepen is
de stoel te draaien. De pedalen, de stuurconsole
en de armleuning met joystick draaien dan mee.
Door de software van de trekker is vooruit ook
weer de richting waarin je kijkt en draait ook de
stuurrichting om. Doordacht, inderdaad.
Na het achteruitrijden, wat dus eigenlijk gewoon
vooruit rijden is met de stoel omgekeerd, zijn de
testers nog steeds enthousiast. „Dat is wel apart
rijden zo, je hebt niks meer voor je”, zegt Arjan.
„Je kunt ook gewoon 40 rijden. Maar je hebt wel
meer achter je, zo ontdekte ik toen ik even achteruit een oprit indraaide.”
Karel vindt de instap zo wel gemakkelijker.
„Maar je voelt de knik dan wel wat meer. Met
een werktuig in de hef is dat waarschijnlijk wel
beter. Wat ik wel miste, waren de spiegels. Maar
ik begrijp dat je die als optie bij kunt bestellen.
Ik was nu het contact een beetje kwijt met het
overige verkeer.”
Het is allemaal oerdegelijk, is de mening van

Vader Karel onderwerpt de cabine aan een grondige inspectie; in beeld gebracht door zoon Berend.

Arjan als we achter de trekker staan. „Ik hoor
net dat er geen snelverstel op de trekhaak kan,
maar die gebruiken we toch heel weinig.” Frans
constateert dat de aansluitingen allemaal op de
goede plek zitten. „De oliecontrole van de achterbrug is niet optimaal, maar er is wel een beter
vulpunt gekomen.” Karel vindt de hefinrichting
robuust. „De achterkant is netjes afgewerkt en
er zitten geen uitstekende scherpe randen aan.”

Zijn geld waard
Dan de conclusies. Eerst die van Karel. „Het is
een goed en doordacht concept, met name ook
door het omdraaien van stoel en stuur. Dat gaat
vlot en eenvoudig. Hij heeft een sterke motor.
Het is een stabiele trekker, die uitnodigt om mee
te gaan werken.”
Het woord doordacht komt ook terug in de conclusie van Arjan. „Het is een fijne, doordachte en
wendbare trekker, met een mooie cabine. Hij is
robuust en degelijk uitgevoerd en alles is netjes
afgewerkt.” Toch heeft Arjan ook een nadeel gevonden: „Hij staat niet bij mij op de dam... Kleinigheidjes zijn verder dat de ruitenwisser op de
achterruit te laag zit en dat de hef en hydrauliek

Bekijk de video

Trekkerweb maakte van deze test ook een video.
Bekijk de video op onze site
wwww.trekkerweb.nl.
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niet tegelijk op de kruishendel kunnen.”
Frans is vrij kort in zijn conclusie: “Een ideale machine. Hij is misschien wat prijzig, maar hij levert
daarvoor wel goede prestaties.”
Als bruto prijs noemt importeur Hissink in Oeken een bedrag van 84.000 euro in de uitvoering
waar we mee reden. Ook Arjan en Karel zijn het
er over eens dat de prijs-prestatieverhouding
goed is. „Het is misschien geen voordeelpakker,
maar gelet op de mogelijkheden is hij zijn geld
zeker waard”, stelt Karel.
Tekst en beeld: Arend Jan Blomsma

Heeft u vragen en/of opmerkingen
neem dan contact op met onze redactie
via redactie@trekkerweb.nl of
tel. 0314 - 62 64 38

