
De gestroomlijnde carrosserie, de korte draaicirkel, de 4x4 en de sterke motoren met 

directe injectie van 48pk, maken van de Maxter de ideale machine om te werken in de 

rijen van de boom- en wijngaarden, onder beperkte hoogtes en in ruimtes met beperkte 

bewegingsruimte.  De compacte draagstructuur laat toe om het lage zwaartepunt te 

behouden, dicht bij het centrum van de machine, wat ook toelaat om een optimale 

verdeling van de gewichten te bekomen zodat er kan gewerkt worden in volledige 

veiligheid, zelfs met zware werktuigen. 

 

De 4x4 tractoren van de serie Maxter zijn uitgerust met motoren met rechtstreekse 

injectie, 3 cilinder, 48pk en garanderen perfecte prestaties, een zacht geluidsniveau en 

een beperkt brandstofverbruik.  Deze motor, bestudeerd om schitterende resultaten te 

bieden, dankzij de optimalisatie van de verhouding kracht/koppel, is in staat om 

maximale kracht te leveren vanuit een uiterst laag toerental. 

 

De 4x4 tractoren van de serie Maxter plaatsen een bestuurderszetel die regelbaar is in de verticale en horizontale richting, gemonteerd 

op een elastische ophanging.  Dit zorgt voor een comfortabele zitplaats voor de bestuurder die er per slot van rekening vele uren moet 

opzitten.  Uit veiligheidsredenen is de Maxter uitgerust met een veiligheidsbeugel, met alle actieve en passieve beschermingen conform 

de CEE-normen, de uitlaatpot 

-systeem van de hydrauliekhendel in de neutrale stand. 

Met zijn hydraulisch debiet van 38 Lt/min en 2 dubbelwerkende olieventielen 

achteraan, is het hydraulisch circuit in staat om aan de vereisten te voldoen van 

alle moderne werktuigen in de landbouw. Met de hefarmen kan er een gewicht 

van 1500kg gelift worden.  Zo kunnen er zware machines gedragen worden die 

nodig zijn in de wijn- en boomgaarden, alsook in de gewone landbouw. 

De Maxter voorziet een onafhankelijke achteraftakas met 540 en 750 

tpm, gesynchroniseerd met de 

het gebruik toelaat van alle werktuigen die momenteel gebruikt worden 

op de markt.  



12 + 4 versnellingen 

16 + 16 versnellingen 

De gemonteerde versnellingskast van de serie Maxter met 4x4 is bestudeerd om de mogelijkheid te garanderen om een aangepaste 

snelheid te hebben voor elk specifiek werk, dit alles met het behoud van de eenvoud.  Er zijn 2 transmissies beschikbaar, gekenmerkt 

door een nauwkeurige koppeling en een gelimiteerde bediening van de hendels: 12+4 gesynchroniseerd voor de Maxter SN, die een 

versnellingsgebied heeft van 1,2 km/h tot 29,3 km/h in vooruit en 1,8 km/h tot 20,5 km/h in achteruit.  Er zijn 16+16 

gesynchroniseerde versnellingen met omkeerschakelaar voor de maxter RS en RS REV.  Voor deze laatste is het versnellingsgebied 

van 0,8 km/h tot 29,3 km/h in vooruit en 0,5 km/h tot 21,1 km/h in achteruit. 

De besturing van de serie Maxter RS is hydraulisch (servo) met 

systeem.  De draaistraal van 45° laat een grote beweeglijkheid toe voor deze 

tractoren, die gespecialiseerd zijn om te werken in de boom- en fruitgaarden, alsook 

in de andere teelten.  De knikversie (SN) is daarentegen uitgerust met een 

hydraulische cilinder, werkende op het centrale koppelpunt om zo een smallere 

draaicirkel van 2.38m te hebben. 

D

afmetingen en het belang van de gewichten.  De wielbasis van 1370mm en het gewicht van 

1680kg maken van de Maxter een compacte machine, maar met het juiste gewicht die de 

stabiliteit en de sterkte verzekert: het is de ideale machine om te werken in zeer nauwe teelten 

en dit samen met het maximale aan comfort voor de gebruiker te garanderen.  De tractoren 

Goldoni met hun 4 gelijke wielen van de serie Maxter zijn onmiskenbaar door hun uitstekende 

wegligging in elke situatie, op zware terreinen, ook op steile terreinen en hellingen; dankzij de 

schommelvooras met 15°, blijft de tractor kleven op de grond,  zelfs in zeer kritieke 

omstandigheden door een onverwachte motoriek te leveren en dit voor een tractor met zeer 

kleine afmetingen.  De bestuurder bekomt een verhoogd veiligheidsgevoel, zelfs bij zeer 

moeilijke werkomstandigheden. 


