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technische gegevens

Merk en Type Trelleborg Pneutrac Bandrups
Maten 280/70 T18, 480/65 T28 en 650/65 T38 (prototype)
Velg past op standaard velgen 
Gewicht 280/70 T18: 70 kilo incl. velg. 480/65 T28: 230 kilo incl. velg 
Leverbaar 18 en 28 inch beperkt leverbaar in 2019
Richtprijzen niet vrijgegeven, verwacht tussen moderne VF-band en een rups-onderstel

Test: bandrups vs radiaalband

TRACTIE EN 
STABILITEIT

TREKKER kreeg de unieke gelegen-
heid om als eerste ter wereld twee 
setjes Pneutrac-bandrupsen te testen 
in Nederland en in Italië. Resultaat: 
de Pneutrac lijkt onverslaanbaar qua 
trekkracht, blijft stabiel ongeacht de 
spanning en lijkt vanuit dat oogpunt 
de eerste compromisloze trekker-
band. Echter: de versnelde ontwikke-
ling van moderne, flexibele trek-
kerbanden zou de Pneutrac wel 
eens in de weg kunnen staan.
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De verwachtingen van de Pneutrac-bandrups zijn 
hoog. Het is een band die, naarmate de banden-
spanning afneemt, zich omvormt tot een rups-
band. Een band die in Nederland – waar capaci-
teit, gewicht, water, bodemverdichting en 
kostprijs altijd met elkaar in gevecht zijn – goed 
zou passen. Na lang aandringen, kregen we de 
kans om een setje Pneutrac’s te testen. Een kans 
die we met beide handen aangrepen.
Na dagen van testen, onderzoeken en vergelij-
ken, is de conclusie dat de Pneutrac ons op drie 
punten verrast: tractie, stabiliteit en comfort. Wat 
betreft voetprint en dus evenzo bodemdruk (ge-
wicht per vierkante centimeter), presteert de 
Pneutrac niet beter dan een moderne radiaal-
band. Al zit daar wel een duidelijke kanttekening 
bij. Overigens: Pneutrac betekent letterlijk ‘band-
rups’, vandaar dat we beide namen door elkaar 
heen gebruiken in dit artikel. Én: de Pneutrac-

band rupsen worden aangeduid als een ‘T’-band 
(van track) en geen ‘R’ (van radiaal). Vandaar dat je 
spreekt van een 480/65 T28, en geen 480/65 R28.

17% meer tractie
Tractie is het meest zuiver te meten door al rij-
dend de trekkracht te meten tussen een trekkend 
en remmend voertuig. De onafhankelijke onder-
zoeksinstelling CREA heeft een meetvoertuig 
waar dat mee kan (zie foto). Tijdens een dergelijke 
test wordt de trekkracht gemeten bij diverse slip-
percentages. Dat is gedaan voor zowel de Pneut-
rac-banden (650/65 T38, en voorop 480/65 T28) 
als voor de vergelijkbare radiaalbanden, type 
Trelleborg TM800.  
De metingen bewijzen dat de trekkracht 12 tot 
24% hoger ligt in het voordeel van de bandrup-
sen; gemiddeld 17,6%. Volgens CREA-onderzoe-
ker Maurizio Cutini mag je zo’n voordeel ook zien 

als directe brandstof- en/of tijdswinst. In alle ge-
vallen zal het zo zijn dat naarmate de trekkracht-
behoefte toeneemt, het tractievoordeel groter 
is.Dus bij ploegen zal het Pneutrac-voordeel er 
nog sterker uitkomen, en bij grasmaaien nauwe-
lijks. Ter indicatie: stel dat een trekker in 10.000 
draaiuren zo’n 3.000 uur zwaar trekwerk verricht 
met een gemiddeld uurverbruik van 22 liter, dan 
zou het brandstofvoordeel van de Pneutrac neer-
komen op een slordige 11.000 liter. Gerekend 
met de huidige dieselprijs, levert dat een voor-
deel op van circa € 14.000. Een hoop geld.
De vraag is: hoe kan een Pneutrac nu meer tractie 
leveren als de voetprint (zie grafieken) nauwelijks 
groter is? De enige verklaring die wij kunnen be-
denken, is dat de Pneutrac altijd een supervlakke 
en egale voetprint heeft, ongeacht de banden-
spanning. Daar kan geen radiaalband tegenop. 
Overigens houdt Trelleborg het erop dat er meer-

Uit het trillingsvergelijk volgt dat er nauwelijks verschil is tussen Pneutracs en radiaal-

banden. Het verschil met iets hardere, smallere banden is enorm (zie ook grafiek).

Van alle testbanden is met kalk het contactoppervlak gemeten in losse grond. Stu-

denten van Aeres hogeschool in Dronten voerde deze test uit.

Opvallend: het Pneutrac-profiel zet zich perfect, ook op oneffen terrein. De perfecte, 

vlakke voetprint, ongeacht bandenspanning, is een uniek eigenschap.

De Italiaanse CREA-onderzoeksinstelling testte voor ons de tractie van een set Pneu-

tracs en een vergelijkbare set radiaalbanden. De Pneutrac wint. Fors.

Test: bandrups vs radiaalband
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Wat opvalt is dat tussen de 20 en 30% slip, het verschil in trekkracht tussen 
de normale band (gele lijn) en de Pneutrac (blauwe lijn) het grootst is. Ge-
middeld over al deze metingen is het trekkrachtverschil 17,6%, in het 
voordeel van de Pneutrac. Volgens de onderzoekers van het CREA-testin-
stituut mag je dat voordeel van 17,6% direct omzetten naar een brandstof-
voordeel en/of tijdsvoordeel. Een mogelijke oorzaak voor het tractievoor-
deel, is het egale, vlakke contactoppervlak dat de Pneutrac heeft met de 
bodem, ongeacht de bandenspanning. 
De test is uitgevoerd op steenachtige bodem, bestaande uit klei (6,4%) en 
zand (47,1%). Onafhankelijke onderzoeksinstelling CREA voerde de metin-
gen uit. De testmetingen zijn al rijdend gedaan met een 8,2 ton zware 
John Deere 7530. Het remmende voertuig is een Same Galaxy 170 met 
meetapparatuur.

dere testen zijn gedaan waarbij het brandstof-
voordeel nog groter was. De bezochte wijnboer 
(zie kader: ‘Pneutrac verslaat stalen rups’) spreekt 
ook over een groter brandstofvoordeel.

Geen grotere voetprint
Als de spanning afneemt, plat de Pneutrac af tot 
rups. Als je dat ziet, dan kan je niet anders ver-
wachten dan dat de Pneutrac een veel grotere 
voetprint heeft dan een standaard band. Echter, 
als we kijken naar de voetprintmetingen van de 

kleine 480/65 T28, dan is dat niet het geval (zie 
staafgrafieken). En dus is er ook geen sprake van 
een lagere druk op de bodem. 
De oorzaak is in eerste instantie dat de moderne 
radiaalband in twee richtingen kan afplatten: in 
de lengte én in de breedte. Maar er is een onder-
grens: bij een te lage druk gaat een radiaalband 
op de ‘schouders’lopen. Je kunt dus niet onbe-
perkt zakken qua luchtdruk.
Een Pneutrac daarentegen plat niet af in de 
breedte, alleen in de lengte. Hoe deze meting uit-

17% meer tractie met Pneutrac-banden
Trekkrachtvergelijk tussen bandrupsen en radiaalbanden

Hier een foto vanuit de 

cabine van de CREA 

meet- en remtrekker, 

een oude, aangepaste 

Same Galaxy 170. De 

cabine, die wel plaats 

biedt aan acht perso-

nen, hangt vol met 

meetapparatuur voor 

wel tien mensen. Zo-

wel trekkracht, snel-

heid als slip worden 

heel exact vastgelegd.

valt met toekomstige grotere bandrupsen, is nu 
nog niet te zeggen.

Comfort: gelijk aan moderne band 
Een belofte die al vaak gedaan is op persconferen-
ties van Trelleborg, is het rijcomfort van de band-
rups. De bandrups kan theoretisch – en volgens de 
Israëlische bedenkers ook praktisch – op een hele 
lage bandenspanning rijden. En zelfs zonder lucht-
druk in de band. Een knap staaltje denkwerk van 
uitvinder Avishay Novoplanski (zie kader: ‘Geschie-
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We staan in het Italiaanse Montespertoli, Toscane. 
Hier draait sinds april 2018 een setje Pneutrac-
bandrupsen onder een New Holland T4.110N 
smalspoortrekker. In deze mooie wijngaard is het 
een uitdaging om tractie te hebben in de glibbe-
rige klei, met name als de diepwoeler door de 
grond gaat of als je een getrokken spuit (1.000 li-
ter) de glibberige berghelling op moet trekken. 
Glibberig, omdat spuiten vooral gebeurt in voch-
tige periodes met als doel om schimmelvorming 
op de druiven tegen te gaan.
De Pneutracs draaiden er nu een kleine 500 uur. 
Zichtbaar zijn de beschadigingen op de hoeken 
van de nokken van de Pneutracs. Inmiddels staat 
een tweede setje in bestelling. Vaste chauffeur 
Salvini Lorenzo (24) legt uit hoe hij de Pneutracs 
ervaart. “We ervaren vooral meer grip en meer 
stabiliteit. Met name als we keren op de kopak-
kers op een schuine helling. Met standaard ban-
den durven we het soms niet meer aan, maar met 
de Pneutracs eronder, kan je veel langer door en 
sta je stabieler. Het geeft echt een veilig gevoel”.

Tijdens ons bezoek demonstreert Salvini het diep-
woelen tussen de boomrijen in, nodig om lucht 
en vocht naar de boomwortels te brengen. De 
demo start met een New Holland rupstrekker met 
stalen rupsen eronder. Deze 5,7 ton wegende 
New Holland TK4050 heeft moeite zich recht te 
houden. Ook is te zien dat de rupsen dichtslibben 
met de vette klei. En bij stuurcorrecties, staat 
soms 1 rups volledig stil, wat de tractie weer be-
perkt. En terwijl Salvini met een kleine spade de 
klei tussen de rupsen en de spatborden probeert 
los te steken, wordt de woeler achter de gewone 
smalspoortrekker (4,1 ton) gehangen met de 
Pneutracs. Tijdens de Pneutrac-demo vallen drie 
zaken op. Ten eerste dat de chauffeur veel com-
fortabeler zit en minder schokken ervaart. Ten 
tweede dat de tractie altijd intact blijft, ook bij 
stuurcorrecties en ten derde dat de Pneutracs bij-
na schoon blijven. Salvini voegt eraan toe; “Dit 
werk was in het verleden onmogelijk te doen op 
gewone banden. We moesten wel met de stalen 
rupsen te veld. Maar dit is veel handiger. En daar-

bij: ik hoef geen extra trekker met aanhanger mee 
te nemen om de rupstrekkers op te vervoeren. Ik 
ben daardoor sneller ter plaatse en ben sneller 
klaar met werken.” Salvini’s chef benoemt ook het 
dieselvoordeel met de Pneutracs en uiteraard dat 
een trekker op Pneutracs veel goedkoper is qua 
aanschaf. Op een volle werkdag (vier tankbespui-
tingen) verbruikt de trekker met Pneutracs 29 liter 
diesel, en een andere identieke combinatie 40 li-
ter. Das een besparing van 33%. Salvini wijdt het 
verschil toe aan het feit dat de Pneutracs minder 
slip vertonen. 
Met zes grote wijngaarden in Toscane is de familie 
Frescobaldi één van de grootste wijnboeren in 
Italië. Elke wijngaard heeft zijn eigen mechanisa-
tie. Zo heeft de ene wel 30 Landini-trekkers, ter-
wijl waar wij waren – Tenuta Castiglioni, Mon-
tespertoli (It) – ze rijden met tien New Holland 
smalspoortrekkers, vier rups-smalspoor, drie grote 
rupstrekkers, drie grote standaardtrekkers (o.a. 
john Deere 7810 en 4455) en tot slot twee zelfrij-
dende New Holland druivenplukmachines.

Pneutrac verslaat stalen rups

Salvini Lorenzo (24): “Met de Pneutracs sparen we tot 

33% diesel, met name als de klei vochtig is. Bergop-

waarts spuiten gaat nu makkelijk en geeft vertrouwen. 

En nu we kunnen diepwoelen met de Pneutracs, mag 

de trekker met stalen rupsen thuis blijven. Net als de 

dieplader. Soms is het een strijd wie met de Pneutrac-

trekker mag rijden.”

denis: van Cupwheel naar Pneutrac’). 
Om te testen in hoeverre een Pneutrac-bandrups 
werkelijk comfortabeler is, is een trekker met 
bandrupsen uitgerust en daarna met vergelijkba-
re radiaalbanden. Per bandenset is er een uitge-
breide trillingstest uitgevoerd. Deze trillingsme-
tingen wijzen uit dat de Pneutrac niet beter 
presteert dan een standaard band (zie grafiek). 
Het bijzondere is dat de testchauffeurs meer lo-

vend waren dan de metingen bewijzen. De chauf-
feurs ervaren een prettig deinend effect en de 
Pneutrac haalt de grootste schokken weg. De 
Pneutrac moet daarvoor wel op een relatief lage 
spanning staan van 0,6 bar of lager. Ondanks die 
lage spanning, blijft de Pneutrac superstabiel. Het 
loopvlak blijft in lijn met de velg.
Toch doet zich bij deze trillingstest iets bijzonders 
voor. Als we de testuitslagen van de Pneutrac en 

de radiaalband afzetten tegen alle eerdere tril-
lingsmetingen van de smalspoortest (zie TREKKER 
362), dan stuitten we daar op een enorm verschil. 
Anders gesteld: de hoogtetrillingen worden veel 
beter geabsorbeerd door de moderne TM 800 en 
Pneutrac-banden.
Zelfs tot meer dan de helft ten opzichte van de 
kleinere en hardere standaard banden van de 
smalspoortest. Op hoge snelheid zelfs tot 60%. 

Test: bandrups vs radiaalband
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Volgens trillings-expert Huub Oude Vrielink van 
Ergolab-Research, het bedrijf dat de trillingstest 
uitvoerde, maakt dit enorme verschil dat een 
chauffeur juist wél of géén rugklachten krijgt op 
een langere termijn. Met deze informatie in het 
achterhoofd, is het eigenlijk jammer dat een 
band nog te vaak als een sluitpost wordt gezien 
bij de aanschaf van een trekker. Iets meer geld 
uitgeven voor een goede band, blijkt niet alleen 
mooi voor de bodem, maar levert veel comfort- 

en gezondheidswinst op voor de chauffeur, zo 
bewijst deze test.

Misvatting over draagkracht 
De oude vuistregel dat de grootte van de luchtka-
mer in een standaard band rechtstreeks correleert 
met het draagvermogen, klopt. Daarbij geldt: hoe 
hoger de rijsnelheid en hoe hoger de belasting, 
hoe hoger de luchtdruk in de band moet zijn. De 
lucht in de band zorgt dan voor zowel de horizon-

tale (zijdelingse) als de verticale (hoog-laag) stabi-
liteit. De lucht drukt immers de band naar bene-
den (van de velg af ) én drukt de band in de rand 
van de velg.
Deze vuistregel kan je niet toepassen op (mecha-
nische) rupsen, ook wel rupsbanden genoemd. 
Om de hele simpele reden dat een rups geen 
luchtkamer heeft. Een rupsonderstel haalt zijn sta-
biliteit simpelweg uit de constructie van het rij-
werk. Hoe zwaarder en groter dat is (zoals steun-

Trekker onderzocht en testte in de praktijk of de Pneutrac in staat is 
om trillingen daadwerkelijk beter te absorberen dan een standaard 
band. Immers: dat is wel de belofte die gedaan wordt vanuit de fabri-
kant. Er zijn twee setjes met elkaar vergeleken. Set 1: standaard Trelle-
borg banden, type TM 800 (achter maat 480/65 R28 op 0,6 bar, voor 
een Mitas 280/70 R18 op 0,8 bar). Set 2: Trelleborg Pneutrac-bandrup-
sen (achter maat 480/65 T28 op 0,6 bar, voor 280/70 T18 op 0,6 bar).
Zichtbaar is dat de Pneutracs nauwelijks beter presteren dan de mo-
derne radiaalbanden (Trelleborg TM800). De test is uitgevoerd op de 
adviesspanningen van Trelleborg waarbij opgemerkt mag worden dat 
de Pneutracs naar ons gevoel nog best wat slapper hadden gemogen. 
Trelleborg durfde voor deze test de banden niet op een lagere span-
ning te zetten omdat het nog altijd banden zijn in een prototype-sta-
dium. 
Toch is er iets opmerkelijks te melden. In deze grafiek zie je ook de tril-
lingen van ‘standaard radiaalband’. De waarde daar is de gemiddelde 

waarde die volgde uit de smalspoortrekkertest (zie TREKKER 361). Ten opzichte 
van die test, blijkt dat de hoogtetrillingen (donkerblauwe balkjes) van zowel de 
Pneutrac- als de TM800-banden fors lager liggen dan van de ‘standaard radiaal-
band’. Het verschil is zelfs zo groot dat hier sprake is van wél of geen rugklach-
ten voor de chauffeur. Oftewel: deze test bewijst dat bezuinigen op banden hét 
verschil kan maken in rijcomfort en -plezier.

Het was september 2012 dat TREKKER-redacteur Nico Rodenburg stuitte 
op een wel heel bijzonder filmpje op Youtube. Een amateuristisch filmpje 
van de Israëlische ingenieurs. Ze toonden een 18 inch band met vreemde 
ingekeepte, scharnierende wang. Enkele telefoontjes en e-mails verder, 
kon elke TREKKER-abonnee in uitgave 289 lezen wat dit was: het ‘Gallileo 
Cupwheel’. 
Een jaar later kocht de firma Mitas een licentie van het Cupwheel-concept 
en toonde een interessante demo tijdens de Agritechnica eind 2013, toen 
enkel nog met de kleine 18 inch Pneutracs (zie TREKKER 303). Twee jaar la-
ter, weer tijdens de Agritechnica, wilde Mitas bewijzen dat ze gelooft in 
het concept en toonde voor het eerst de 65 centimeter brede Pneutrac op 
38 inch velgen (zie TREKKER 326) . Praktisch op hetzelfde moment werd 
bekend dat Trelleborg de CGS-Group inlijfde. Ook Mitas behoorde tot die 
groep. En zo kwam het dat de Pneutracs op de Agritechnica in 2017 niet 
meer onder het label Mitas, maar onder de naam Trelleborg werd ge-
toond. 
Sindsdien en nu nog steeds wordt er door mensen van Trelleborg getest, 
doorontwikkeld en nagedacht over het juiste marketingconcept. Want 
ondanks dat er al veel is beloofd, in volle productie zijn de Pneutracs van-
af 2019. En er komen zelfs nog meerdere kleine maten bij.

Geschiedenis: van Cupwheel naar Pneutrac

Pneutrac dempt goed, maar niet beter
Resultaat trillings-onderzoek tussen standaard banden en Pneutracs
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BJ 2014, 3530 h, € 79.500 (excl. BTW) Zeer nette 
en complete trekker met 3530 dr uren. AP met 
command-arm, 40km, (kan op 50 gezet worden, loopt 
nu 43 bij 1600 toeren), TLS, geveerde cabine, 3dw en 
remventiel, airco, glazen dakluikje, i-tec, originele JD 
fronthef en front-pto. Achterbanden 650/85x38 40%, 
voorbanden 600/70x28 50%.

John Deere 6170R AP FH+FA
BJ 2015, 2575 h, € 89.500 (excl. BTW) Zeer nette trekker, 
Direct-Drive met command-arm,  40-eco (kan op 50 
gezet worden, loopt nu 43 bij 1600 toeren), TLS, 4dw 
en remventiel, La Forge 5,5 tons fronthef met 1dw 
voorop, AUTOTRAC-READY, versteltrekhaak en kipper-
knobbel, Achterbanden 620/70x42 50%, voorbanden 
540/65x30 50%.

John Deere 6175R DD-eco4035559

BJ 2013, 2845 h, € 77.500 (excl. BTW) Zeer nette 
trekker met maar 2845 dr uren. CQ, 40-eco (kan 
op 50 gezet worden, loopt nu 44 bij 1450 toeren), 
TLS, 4dw en remventiel, AUTOTRAC-READY, 
i-tec, originele JD fronthef en front-pto met 2 
dw voorop, elektrische spiegels. Achterbanden 
650/85x38 70%, voorbanden 600/70x30 60%.

John Deere 7215R FH+FA!!!4192588

BJ 2013, 2700 h, € 59.500 (excl. BTW) Zeer nette 
trekker met maar 2700 dr uren. PQ+ met kop-
pelknop, 40KM, TLS, 3dw en remventiel, airco, 
meedraaiende voorspatborden, veldburo, hef- 
en pto-bediening op spatbord, stoelverwarming. 
Achterbanden 580/70x38 70%, voorbanden 
480/70x28 50%.

John Deere 6150M TLS!!!4192590

BJ 2016, 2535 h, € 56.500 (excl. BTW) Zeer nette 
trekker met maar 2535 dr uren. AQ+, 40KM, TLS, 
3dw en remventiel, AD-BLUE, airco, dakluik, 
achterruitenwisser, stoelverwarming, hef- en 
pto-bediening op spatbord. Achterbanden 
520/70x38 40%, voorbanden 480/70x24 40%.

John Deere 6130M TLS!!!4192591

BJ 2017, 750 h, € 85.000 (excl. BTW) DEMO!!! Nette 
trekker met maar 750 dr uren. AQ+, 50KM, TLS, 
geveerde cabine, 4dw en remventiel, luchtdruk, 
i-tec, AUTOTRAC-READY!!! airco, glazen dakluikje, 
hef- en pto-bediening op spatbord, AD-BLUE, 
stoelverwarming, achterruitenwisser. Achterban-
den 520/85x42 90%, voorbanden 420/85x30 80%.

John Deere 6145R AQ+ 50KM4329062

BJ 2015, 1545 h, € 67.500 (excl. BTW) Zeer nette 
en jonge trekker met maar 1545 dr uren. PQ+ 
met koppelknop, TLS, 3dw en remventiel, airco, 
achterruitenwisser, hef-bediening op spatbord, 
stoelverwarming, DE LAATSTE ZONDER AD-
BLUE!!! Achterbanden 600/65x38 70%, voorban-
den 540/65x24 70%.

John Deere 6140R 2015!!!4039276

BJ 2014, 4465 h, € 52.500 (excl. BTW) Nette en tech-
nisch goede trekker met 4465 dr uren. AQ+, 50KM, 
TLS, geveerde cabine, 3dw en remventiel, clima-trac, 
glazen dakluik en glazen panorama dak, Zuidberg 
fronthef met 1dw voorop, achterruitenwisser, 
elektrische- en verwarmde spiegels. Achterbanden 
650/60x38 10%, voorbanden 520/60x28 40%.

John Deere 6125R AQ+ 50KM4200047

BJ 2018, 170 h, € 79.500 (excl. BTW) DEMO!!! Trekker 
is in absolute nieuwstaat met naar 170 dr uren van 
2018 (TMR). SPS 50KM, geveerde vooras, geveerde 
cabine, 4dw en remventiel, luchtdruk, airco, glazen 
dakluik, originele geïntegreerde fronthef, steekassen, 
elektronisch massaslot. Achterbanden 650/65x38 95%, 
voorbanden 540/65x28 95%

Case IH Puma 165 TMR 20184343151

BJ 2013, 1925 h, € 52.500 (excl. BTW) Nette en 
goede trekker met maar 1925 uur. AQ+ 40KM, 
TLS, 3dw en remventiel, airco, glazen dakluikje, 
stoelverwarming, achterruitenwisser, hef-be-
diening op spatbord. Achterbanden 520/70x38 
60%, voorbanden 420/70x24 40%.

John Deere 6115R TLS!!!4343153

BJ 2013, 4440 h, € 69.500 (excl. BTW) Nette en goede 
trekker met maar 4440 dr uren. AQ+ 50KM, TLS, 
geveerde cabine, 4dw (elektronisch) en remventiel, 
luchtdruk, AUTOTRAC-READY, originele JD fronthef, 
i-tec, elektrische- en verwarmde spiegels, hy-
draulische topstang. Achterbanden 650/85x38 40%, 
voorbanden 600/70x28 30%.

John Deere 6190R AQ+ 50KM4343159

BJ 2012, 1570 h, € 87.500 (excl. BTW) Zeer nette 
trekker met maar 1570 dr uren en 9 LITER MOTOR!!! 
CQ, 40KM, TLS, geveerde cabine, 4dw en remventiel, 
AUTOTRAC-READY, i-tec, elektrische spiegels, achter-
ruitenwisser, hef- en pto-bediening op spatbord, mee-
draaiende voorspatborden. Achterbanden 650/85x38 
80%, voorbanden 600/70x30 80%.

John Deere 7230R CQ 9L4140972

BJ 2017, € 81.500 (excl. BTW) Zeer nette en jonge 
trekkers met maar 1130/1155/1295 dr uren. PC 
50KM, KRUIP, geveerde vooras, geveerde cabine, 
STEEKASSEN, 4dw en remventiel, luchtdruk, 
motorrem, luxe Comfort stoel, AD-BLUE, airco. 
Achterbanden 650/65x42 80%, voorbanden 
540/65x30 70%.

New Holland T7.245 3X!!!!4290221

BJ 2016, 3275 h, € 87.500 (excl. BTW) Nette en 
technisch goede trekker met 3275 dr uren. AQ+ 50KM, 
TLS, geveerde cabine, 3dw en remventiel, luchtdruk, 
i-tec, GREENSTAR/ISOBUS-READY, achterruitenwisser, 
meedraaiende voorspatborden, hef- en pto-bediening 
op spatbord. Achterbanden 710/70x42 100%, voor-
banden 600/70x30 100%.

John Deere 6195R AQ+ 50KM4201925

BJ 2016, 2625 h, € 78.500 (excl. BTW) Nette en 
technisch goede trekker met maar 2625 dr uren. AQ+ 
50KM, 3dw (elektronisch) en remventiel, luchtdruk, 
airco, AD-BLUE, glazen dakluikje, geveerde vooras, 
geveerde cabine, i-tec, hef- en pto-bediening op 
spatbord, greenstar/isobus-ready. Achterbanden 
650/65x38 60%, voorbanden 540/65x28 60%

John Deere 6155R AQ+ 50KM4225483

BJ 2017, 565 h, € 85.000 (excl. BTW) DEMO!!! Nette 
en jonge trekker met maar 565 dr uren. AQ+, 
50KM, TLS, geveerde cabine, 3dw en remventiel, 
luchtdruk, i-tec, meedraaiende voorspatborden, 
airco, glazen dakluikje, hef- en pto-bediening op 
spatbord, greenstar/isobus-ready. Achterbanden 
650/65x38 90%, voorbanden 540/65x28 80%.

John Deere 6155R AQ+ 50KM4225486

BJ 2015, 5890 h, € 79.500 (excl. BTW) Goede, 
nette en zeer complete trekker met 5890 dr uren. 
AP 50KM, TLS, geveerde cabine, 4dw en remven-
tiel, luchtdruk, LS-aansluitingen, AD-BLUE, AU-
TOTRAC-READY, fronthef en front-pto met 2dw 
voorop, i-tec, airco, Achterbanden 710/70x38 
95%, voorbanden 600/65x28 90%.

John Deere 6195R AP 50KM4315612

BJ 2014, 5065 h, € 69.500 (excl. BTW) Nette en 
technisch goede trekker met maar 5065 dr uren. AP 
40KM (kan op 50 gezet worden, loopt nu 44 bij 1600 
toeren), TLS, geveerde cabine, 4dw (elektronisch) en 
remventiel, LS-aansluitingen, airco, i-tec, originele JD 
fronthef en front-pto. Achterbanden 650/65x42 40%, 
voorbanden 540/65x30 30%.

John Deere 6190R AP FH+FA4316921

BJ 2013, 5740 h, € 69.500 (excl. BTW) Technisch goede 
trekker met 5740 dr uren. AP met command-arm, 
40KM (kan op 50 gezet worden, loopt nu 44 bij 1600 
toeren), TLS, 4dw en remventiel, airco, STEEKASSEN, 
AUTOTRAC-READY, i-tec, originele JD fronthef bediend 
via midmount. Achterbanden 650/85x38 50%, voor-
banden 600/70x28 30%.

John Deere 6210R AP!!!4316924

BJ 2016, 1170 h, € 169.500 (excl. BTW) Zeer nette en 
jonge hakselaar met 1170 motoruren en 960 kooiuren. 
496 model, 400 PK, 4wd, 40KM, AD-BLUE, airco, 
centrale smering, extra contragewichten achter, 
inclusief 3 meter pickup. Voorbanden 650/75x32 80%, 
achterbanden 500/70x24 70%.

Claas Jaguar 840 1170/9604343161
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In de vier staafgrafieken zie je de bodem-
druk voor de Pneutrac achterbanden 
(groen), de standaard achterbanden 
(oranje). Ondanks dat de Pneutrac goed 
afplat, bereikt deze geen grotere voet-
print (cm2) dan de TM800 radiaalband. 
Sterker nog, op 0,6 bar heeft de achter-
band een iets hogere voetprint. De ge-
toonde bandenspanningen waren de ad-
viesspanning vanuit Trelleborg. Je ziet 
hier ook dat een moderne band (de 
TM800) van zichzelf op een lage spanning 
kan. Helaas staan ze in de praktijk vaak 
iets te hard. De Pneutracs hadden naar 
onze mening wel wat slapper gemogen.

Pneutrac levert geen lagere bodemdruk op

wieltjes, grote aandrijfwielen) des te meer gewicht 
mag je erop belasten. Ook Logisch.
Dan de Pneutrac. De Pneutrac heeft een luchtka-
mer. De luchtdruk in deze luchtkamer (half zo 
groot t.o.v. een gangbare band) heeft alleen in-
vloed op de verticale (hoog-laag) stabiliteit en 
geen invloed op de zijdelingse (horizontale) sta-
biliteit. De zijdelingse stabiliteit haalt de Pneut-
rac, net als een rups, volledig uit de constructie in 
de wang. De scharnierende wang. De Pneutrac 

mag je dus een hybride band noemen. Of een hy-
bride rups.
Dat klinkt allemaal hartstikke logisch, maar ver-
klaart meteen de uitdaging voor bandenfabrikant 
Trelleborg. De uitdaging zit in het scharnier: deze 
moet stabiel zijn, moet lang meegaan en moet 
net zoveel stabiliteit brengen als het mechaniek 
in een rupsonderstel. Vandaar dat de productie 
eerst start met de kleine 18- en 28-inch bandrup-
sen (2019) en geruime tijd later de maat 650/65 

T38. Hoofd ontwikkeling van de Pneutrac, Piero 
Manchinelli, legt uit waarom ze eerst starten met 
deze kleine maten: “We zijn bewust gestart in het 
kleine segment die in de wijngaarden verkocht 
worden. Daar is behoefte aan stabiele banden die 
op hellingen tractie leveren. Én die minder snel 
boomwortels beschadigen.”
Terugkijkend op alle testen en ervaringen met de 
Pneutrac, zijn we verbaast over de hoge tractie, 
weten we dat de bandrups het niet moet hebben 

van een grotere voetprint en 
evenzo van een beter comfort. 
Al blijft opvallend dat de 
testchauffeurs in Italië en tij-
dens de test in Nederland het 
comfort als veel beter ervaren. 
De Pneutrac houdt van een 
lage bandenspanning, want 
dan excelleert ze. En gaat de 
spanning omhoog, dan ge-
draagt de bandrups zich net 
als een gewone band. Handig 
als je toch een paar dagen 
transportwerk moet doen, 
maar niet waar de Pneutrac 
voor bedoeld is.

TEKST: BAS VAN HAT TUM

FOTO’S: BAS VAN HAT TUM EN 

MICHEL VELDERMAN

De test is opgezet door de redactie TREKKER (Bas van 
Hattum (5) en Bob Karsten (12)). Een woord van dank 
gaat uit naar de bedrijven en studenten die hebben 
meegewerkt aan deze test. Ten eerste Kuypers Gras-
zoden in Biezenmortel voor het beschikbaar stellen 
van het terrein en de mogelijkheden om de banden 
te wisselen. Vanuit Trelleborgs test- en onderzoeksaf-
deling, in de naam van Alberto Scarfagna (1), Emilia-
na Vesco (2) en Claudia Di Dio (4), is er een complete 
set Pneutracs ter beschikking gesteld, evenals verge-
lijke radiaalbanden uit de Trelleborg TM800-serie. 
Onderzoeker en hoofddocent aan de Aeres hoge-
school in Dronten Kees Westerdijk (3) begeleidde sa-
men met zes studenten (Erwin Stuijt (6), Thomas Har-
melink (7), Richard Pieterse (8), Rick Groote 
Schaarsberg (9), Jos Bom (10), Bernie Anbergen (11)) 
de bodemdruk- en voetprintmetingen. Ergolab Re-
search voerde de trillingsmetingen uit en het CREA-
testinstituut in het Italiaanse Treviglio, onder begelei-
ding van ir. Mauricio Cutini, de trekkrachtmetingen.

Testteam Pneutrac vs Radiaal 
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