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McCormick GM (T3)
   lille og kompakt

gennemtænkt og alsidig



McCormick´s GM-serie er en serie af 
ultrakompakte specialtraktorer med effekt 
fra 35,5 op til 55 hk. 

De unikke egenskaber for disse 
modeller, er den optimale oversigt, den 
smarte udformning af bagskærmene og 
den foldbare to-post styrtbøjle. Kabinen 
(som er ekstraudstyr) har et moderne og 
ergonomisk design for højeste komfort og 
bedste arbejdsmiljø. 

Den nye generation af Yanmar 3- og 
4-cylindrede motorer giver høj ydelse, 
forbedret brændstoføkonomi, lavt støj- 
niveau, højt drejningsmoment og 
minimum forurening. Motorerne yder 
35,5, 44, 47,5 og 55 hk.

GM 55 er udstyret med en 4-cylindret 
turbomotor med 16 ventiler som giver 
imponerende præstationer. 

Serien har som standard, en mekanisk, 
synkroniseret transmission med frem/bak 
vendegear. Den mekaniske lift løfter op til 
1200 kg. Hydrauliksystemet kan udstyres 
med tre enkel- og dobbeltvirkende 
fjernudtagsventiler.

GM-serien kan leveres med frontlift og 
front PTO for yderligere alsidighed.

Takket være sit kompakte design og sin 
brede anvendelsesområde er GM-serien det 
gode alternativ, hvor der kræves smidighed 
og gode køregenskaber. Disse traktorer er 
ideelle til brug i frugtplantager, planteskoler 
og væksthuse samt til vedligehold af grønne 
områder, inden for kommuner og 
anlægsgartnere.

GM-serien findes i to versioner; med 
gummiophængt platform, alternativ med 
kabine med velfungerende ventilations 
system for at give føreren højeste komfort. 

Dette er nogle af grundende til hvorfor GM 
virker som en lille traktor, men er fantastisk 
når det kommer til funktionel anvendelse! 

McCormick GM (T3)
liten och kompakt

genomtänkt och mångsidi
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hØJteknologiskE motorer 
frA Yanmar (tier 3) tnV serie 
Den nye generations turboladede 
Yamnar TNV 3- og 4-cylindrede motorer 
står for høj ydelse, forbedret 
brændstoføkonomi, lavt støjniveau, højt 
drejningsmoment og minimal forurening. 
Den 4-cylindrede turbomotor er udstyret
med 16 ventiler og Exhaust Gas 
Recycling (EGR) som giver enestående 
præstationer. 
Rutinemæssig service og forebyggende 
vedligehold udføres nemt, fordi 
motorhjelmens sidepaneler helt kan
afmonteres for god adgang til 
motoren (fig A).

4WD FORAKSEL, FRONTLIFT 
oG front pto fOR maximal 
ALSIDIGHED
Firehjulstræk forakslen har 
en drejevinkel på 55° og slutdrev af 
kaskade type gør traktoren meget 
letkørt og giver en meget stor
frihøjde. Som ekstraudstyr tilbydes 
frontlift med løftekapacitet på 400 kg og 
en front PTO med 1000 rpm (fig. B) 

30 km/T transmssion meD 
sYnkroniserET VENDEGEAR
Transmissionen er mekanisk og har 
som standard 12+12 gear. Som 
ekstraudstyr findes krybegear som giver 
16+16 gear. Transmissionen er helt 
synkroniseret. (fig. C) 
Gearstængerne er ergonomisk rigtig 
placeret i ratkonsollen. Det analoge
instrumentpanel er let overskuelig og 
enkel at forstå. (fig. D)
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effektiVt kraftUDtag                 
Det bagerste kraftudtag er    som standard
skiftbar mellem 540 og 750 rpm for maximal 
alsidighed. (fig. E) Indkoblingen af kraftudtaget 
sker mekanisk med et håndtag.
Svingbart gaffeltræk er standard.

mekanisk lIFT oG FJERNUDTAG  ER 
SUVERÆN fOr DennE effektklassE
Hydrauliksystemet har et maximalt flow 
på 47,7 liter/min. Den mekaniske lift med 
kategori 1 liftarme kan løfte op 
til 1200 kg. (fig E)  
Hydrauliksystemet kan ustyres med tre 
enkel- og dobbeltvirkende fjernudtags- 
ventiler. Manøvrehåndtagene er 
ergonomisk og bekvæmt placeret ved
førerens højre side. (fig F)

VÆLG MELLEM KABINE eller 
platform
Føresædet er monteret på en 
vibrationsdæmpet platform. Samtlige 
betjeningsgreb er rationelt og ergonomisk 
rigtig placerede.  
Kabinen (ekstraudstyr) har et fantastisk 
udsyn hele vejen rundt.
Det velfungerende  ventilationssystem 
med aktivt kul-filter giver føreren et 
bekvæmt og rent arbejdsmiljø med 
lavt støjniveau. (fig G)





           McCormick GM (T3)    
lille i størrelse stor i præstationer



GM 40 (T3) GM 45 (T3) GM 50 (T3) GM 55 (T3)
MOTOR

3TnV88-klan 4TnV84-klan 4TnV88-klan 4TnV84T-2Xlan
Hk/kw 35,5/26 44/32 47,5/35 54,2/39,9

 RpM 2800 2800 2800 2800
nM 108,5 129 141 159,5

1200 1400 1200 2000
MM 88/90 84/90 88/90 84/90

1642/3/6 1995/4/8 2189/4/8 1995 / 4TuRbO / 16
19:1 19:1 19:1 18,9:1

yanMaR  DIREKTE INDSPRØJTNING (TieR3) 
MaX effekT iSO  
HaSTiGHeD
MaX. DREJNINGSMOMenT 
MOTOR RpM VEd MaX DREJNINGSMOMenT  
bORinG/SlaGLÆNGDE 
SlaGVOlUME / VenTileR / anTal cylindRE 
kOMpReSiOnSfORHOLD            
bRÆNDSTOFTank l 40 40 40 40

kOBlinG
               MM 225 225 225 225TØR dObbelT KOBLING 

BETJENING MekaniSk MekaniSk MekaniSk MekaniSk
TRanSMiSSiOn

• • • •baSISTRanSMiSiOn + MEKANISK VENDEGEAR   12 fREM + 12 bak 
baSTRanSMiSiOn + kRyBEGEAR + MEK.VENDEGEAR 16 fREM + 16 bak ○ ○ ○ ○

pTO
• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

MekaniSk TILKOBLING
2 HaSTiGHeDeR 540/750 RpM
13/8” (34.9 MM) PTO aKSel Med 6 SplineR 
KØRSELSAFHÆNGIG pTO
neTTO pTO effekT (iSO)  Hk/kw 32/23,5 40/29 43/32 50,7/37,3

fROnTpTO
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

MekaniSk TILKOBLING
1 HaSTiGHeD 1000 RpM
13/8” (34.9 MM) PTO aKSel Med 6 SplineS ○ ○ ○ ○

fORaKSel 4wd
• • • •

• • • •

MekaniSk TILKOBLING
MaX. STYREVinkel 55°
 elekTROHydRauliSka difFERENTIALE SPÆRRE • • • •

bREMSER
• • • •MekaniSk

baGbREMSER i OlIebad, 6 SkiVER • • • •

HydRaulSySTeM
• • •VÆGTOVERFØRING- OG POSITIONSKONTROL  •  

MekaniSk • • • •

lIfTkapaciTeT  kG 1200 1200 1200 1200
baR 180 180 180 180

l/Min 28 28 28 28
l/Min 47.7 47.7 47.7 47.7

kaT. 1 kaT. 1 kaT. 1 kaT. 1

MaX. TRyk 
OLIEMÆNGDE fOR FJERNUDTAG
TOTal OLIEMÆNGDE      
TRepunkTSOPHÆNG
FJERNUDTAG: 2 VENTILER / 3 VENTILER • / ○ • / ○ • / ○ • / ○

fROnTlIfT
MekaniSk ○ ○ ○ ○
lIfTkapaciTeT          KG  400 ○ 400 ○ 400 ○ 400 ○
TRepunkTSOPHÆNG  kaT. 1n ○ kaT. 1n ○ kaT. 1n ○ kaT. 1n ○

diMenSiOneR OG VÆGT
200/70R16 240/70R16 280/70R16 280/70R16fORdÆk 

baGdÆk 320/70R20 360/70R20 360/70R24 360/70R24
TOTalVÆGT uDEn VÆGTe (120 kG) (Med KABINE +150 kG) 4wd  kG 1450 1450 1450 1480
TOTallÆnGdE inkl FRONTVÆGTE MM 3300 3300 3300 3360
Min. bReddE MM 1295 1395 1395 1395
AKSELATSTAND 4wd MM 1700 1700 1700 1760
HØJdE OVeR STYRTBØJLE                 MM 1900 1930 1960 1960
HØjdE OVeR KABINE MM 2110 2140 2170 2170
FRIHØJDE        MM 340 370 400 400
forklaring:  • standard   ○ ekstra   — ikke mulig

McCormick is a trademark of Argo Tractors S.p.A.
via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476
webmaster@argotractors.com
www.argotractors.com

Mccormick original lubricants

STENDERUP A/S
Terpvej 73  6630 Rødding

Tel. 70106191,   Mail: info@stenderup.eu 
www.mccormick.dk

 a
ll d

ata
, b

ild
er

 o
ch

 ill
us

tra
tio

ne
r i

 d
en

na
 b

ro
sc

yr 
pu

bli
ce

ra
s 

öv
er

 h
ela

 v
är

lde
n 

oc
h 

vis
ar

 tr
ak

tor
er

 m
ed

 o
ch

 u
tan

 ti
llb

eh
ör

 fö
r o

lik
a 

län
de

r. 
Rä

tt 
till

 ä
nd

rin
ga

r i
 s

pe
cif

ika
tio

ne
r o

ch
 k

on
str

uk
tio

n 
för

be
hå

lls
.

Mc
 T

Ra
kT

OR
 G

M 
20

10
Se




