
Veelzijdigheid, wendbaarheid en comfort zijn de 

belangrijkste kenmerken van de Star serie voor de volledige 

arbeid in de boomgaarden, tuinbouw en landbouw. 

Verkrijgbaar in twee versies Star100 met motor Turbo 

intercooler van 100pk en Star90 met 90pk Turbo motor.  De 

Star heeft een maximale snelheid van 40 km/h.  Zijn sterke 

punten zijn: de "2 in 1" transmissie met dubbele kracht en 

omkeerder (achteruit), beiden gesynchroniseerd, remmen op 

alle 4 de wielen, een grote hefkracht op de hefarmen, de 

vooras heeft een draaihoek van meer dan 57 °.  De zijdelingse 

bedieningshendels zitten ergonomisch om zo alle comfort te 

hebben tijdens het rijden.  Het bestuurdersplatform is 

gemonteerd op silentblokken om zo het lawaai te  

verminderen.  De verwarmde cabine is gefilterd en is 

beschikbaar als alternatief voor de rolbeugel.  De bestuurder 

is perfect geïsoleerd van lawaai, trillingen en alle stoffen 

gebruikt in de land- en tuinbouw. 

De motoren die de Star hebben, zorgen voor perfecte prestaties in alle arbeidsomstandigheden, met zijn 

uitstekende koppeling en laag brandstofverbruik. De motor is bijzonder geschikt om te rijden op banen, 

dit door de sterke 100pk motor die gemonteerd is.  De nieuwe Star is effectief om op de weg te rijden of 

om aanhangwagens te trekken; door zijn maximale snelheid van 40km/h, verlies je weinig tijd met heen 

en weer te rijden van en naar het land. 

De hydraulische besturing (servo) he e op intelligente 

wijze het gebruik van de olie beheert, waardoor een groot deel van de olie beschikbaar 

blijft voor externe ventielen en voor de lift van de tractor, dit wil zeggen dat alle 

werken comfortabel uitgevoerd kunnen worden. De zeer korte draaicirkel  van 2,9 

meter geeft een grote wendbaarheid aan deze trekkers, die gespecialiseerd werk tussen 

de rijen van de boomgaarden en wijngaarden kan uitvoeren,  en dit zonder verlies van 

tijd tijdens het manoeuvreren.  Door de speciale vooras, heeft de tractor een korte 

draaicirkel 57 graden; zo kunnen er ook grotere banden gemonteerd worden om 

werkzaamheden te kunnen uitvoeren. 
 

De Star tractoren zijn uitgerust met een achteraftakas met twee onafhankelijke snelheden 

van 540 en 750 toeren per minuut en met een snelheid in verhouding tot de vooruitgang.  

Het gebruik van de 750tpm aftakas, samen met het gebruik van minder krachtige 

machines, zorgt ervoor dat de tractor minder zal verbruiken.  Er is ook een mogelijkheid 

om een aftakas op 1000tpm te hebben, dit als alternatief voor de machines die een hoger 

toerental nodig hebben.  Er is ook de mogelijkheid om een frontaftakas met 1000tpm te 

hebben, onafhankelijk van de achteraftakas, dit met een elektromagnetische koppeling, 

om zo het werk van op het land te combineren met multifunctionele machines.  

De Star is ontworpen voor de meest diverse werken in de boomgaarden en 

wijngaarden, alsook om te worden gecombineerd met de meest geavanceerde 

apparatuur.  Het hydraulisch circuit laat een grote hoeveelheid olie toe voor de 

werking van apparatuur aan de hydraulische ventielen, met de mogelijkheid om te 

beschikken over maximaal drie dubbelwerkende ventielen achteraan en twee vooraan.  

De lift achteraan heeft een hefcapaciteit van 2500kg.  Als optie is er ook een 

mogelijkheid voor een frontlift, die een hefcapaciteit heeft van 1000kg. 

Door de uitgevoerde testen met de frontlift en achterlift, kan Goldoni een perfecte 

werking garanderen met een goede stabiliteit. 



Om rekening te houden met de meerdere gespecialiseerde werken waarvoor de Star-serie is ontwikkeld, hebben deze trekkers een keuze 

uit 2 soorten versnellingen. Standaard is er op de 2 nieuwe versies een versnellingskast met 40 versnellingen (A en B) met de 

mogelijkheid om te kiezen, door hendel (C), uit 8+8 versnellingen met gesynchroniseerde achteruit (D) of 16+8 met Dual Power, die de 

snelheid met 20% vermindert.  Deze "2 in 1" versnellingskast, laat toe om te kunnen kiezen tussen een immens gamma versnellingen en 

zo bekomt men altijd de juiste snelheid te hebben voor elk specifiek werk. De droge dubbele koppeling heeft een afzonderlijke bediening. 

  

8+8 versnellingen met omkeerkoppeling 

16+8 versnellingen met Dual Power 

Versnelling vooruit 

Versnelling achteruit 

Dual Power vooruit (-20%) 

Versnelling vooruit 

Dual Power achteruit (-20%) 

Versnelling achteruit 

Het nieuwe gamma is ideaal om op het platte land, wijnvelden of boomgaarden te werken, 

vooral dankzij zijn compacte afmetingen en de perfecte snelheden om ieder werk aan te 

kunnen.  Ook door zijn kracht is deze trekker voor elk werk beschikbaar. 


