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LiuGong 925E
Met de LiuGong 925E brengt importeur Hansan
een Chinese graafmachine die de vergelijking
met Europese, Japanse en Amerikaanse merken
goed doorstaat. De rupsgraver presteert prima
tijdens onze testen en laat ook in het algemeen
een positieve indruk achter. Uiteraard zijn er
details die verraden waarom de prijsstelling zo
gunstig is.
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Tekst en foto's: Matthijs Verhagen (redactie BouwMachines), Theo Egberts (Andersom Testing)

Bij het wagenladen noteert de LiuGong de
op een na hoogste score in dit segment.

Vergeleken met de LC-range biedt de
cabine van de E-serie meer ruimte, onder
andere voor een forse koelbox.

In de cabine maakte het smalle scherm uit
de LC plaats voor een grotere monitor die
zich makkelijk en intuïtief laat bedienen.

D

e eerste range machines van LiuGong die voldoen
aan Stage 3b zijn de graafmachines 922E, 925E en
930E. Heerlijk met herleidbare tonnages in de
benamingen: 22 ton, 25 ton en 30 ton. ‘Er komt de
komende jaren nog meer aan’, zo belooft Hans van
der Heijden jr. van Hansan. ‘De Chinese fabrikant luistert
goed naar ons en heeft in Nederland haar Europese hoofdkantoor. Voortaan komen de machines conform onze wensen
van de boot, dus met een goede kleurstelling in een iets fellere kleur geel, 900 mm rupsplaten en een lange, brede
onderwagen, verlichting, extra hydraulische aansluitingen
die slim zijn geplaatst en ga zo maar door.’

Afrekenen met vooroordelen
De nieuwe E-serie is de opvolger van de LC-range waarvan er
al enkele in Nederland draaien. Zo ook bij machinist Andre
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Keijzer van Sterk Heukelum, die inmiddels zo’n 3.500 uur
draait op de LiuGong. Vergeleken met de LC is de E-serie duidelijk verbeterd, zo becommentarieert hij tijdens de test. De
cabine is ruimer, het zicht rondom is verbeterd, evenals de
mogelijkheden aan instellingen, de bereikbaarheid van de
servicecomponenten en de algehele look van de machine.
Het is duidelijk dat LiuGong wil afrekenen met het vooroordeel ‘het is een Chinees dus het zal wel niets zijn’. Nou, wat
dat betreft heeft het merk de eerste slag in de pocket: de
kraan ziet er van een afstand net zo uit als de gerenommeerde merken die al jaren op de Europese markt zijn. Wie
dichterbij komt ziet nog steeds een fraai ogende machine
met deugdelijke componenten zoals Kawasaki-hydrauliek en
een Cummins-motor. Pas op detailniveau valt op dat gietwerk
wat netter kan, kunststof soms goedkoop oogt en voelt, en
dat hang- en sluitwerk robuuster mag. Afgezien daarvan is

Het is duidelijk dat LiuGong
wil afrekenen met het vooroordeel ‘het is een Chinees
dus het zal wel niets zijn’

De koelers zijn bij elkaar geplaatst en makkelijk schoon te houden. Een extra, verwijderbaar gaaswerk op de deur vangt handig de eerste vervuiling op.

Met wijd openende deuren en kappen is de bereikbaarheid van de servicegevoelige componenten en dagelijkse controlepunten goed in
orde.

Als je nog extra gereedschap kwijt
wil, dan biedt de kast onder de trap
alle ruimte. De brandstofopvoerpomp
met automatische afslag is standaard.

De Cummins QSB levert een vermogen
van 142 kW/190 pk en voldoet samen
met het zelfreinigende roetfilter voor
de Stage 3b classificatie.

alles functioneel en doet de machine wat hij moet doen. ‘En’,
zo benadrukt Hansan, ‘als er eens iets is, dan staan wij in
voor goede service en beschikbare onderdelen.’
Gezien de montage van tal van bekende componenten en het
centrale Europese onderdelenmagazijn van LiuGong in
Almere, lijkt ook dat aspect wel snor te zitten bij de LiuGong.

Ruime cabine
En dan de inzet van de 925E. De 6-cilinder, 6,7 liter Cummins
QSB snort er rustig op los en zorgt er dankzij het zelfdenkende roetfilter voor dat de machine voldoet aan Stage 3b
emissie-eisen. Regeneratie gaat vanzelf door automatische
verhoging van de uitlaatgastemperatuur, maar kan ook door
de machinist handmatig worden ingeschakeld. Voorts is de
machine behoorlijk compleet. We treffen een 6 meter monogiek met 2,98 meter lepelsteel, twee extra hydraulische func-

ties, proportionele bediening op beide joysticks,
airconditioning, led-verlichting en een ruime kettingkist.
De cabine is via de opstap en rups prima bereikbaar en ruim.
Achter de stoel is meer dan voldoende plaats voor een forse
koelbox, en rondom de stoel treft de machinist diverse
opbergmogelijkheden voor papier, persoonlijke spullen en
beker of f les. Een gekoeld opbergvakje is eveneens van de
partij. De radio zit onder de rechterarmsteun en dat blijkt uit
ervaring een ideale plek om stof en zand te verzamelen. Een
plaatsje hoger in de cabine zou slimmer zijn.

Maffia-pakket
Het zicht vanaf de werkplek is goed met rechts een groot
raam, een compleet te openen voorzijde en voldoende glas in
de deur. De bediening van het schuifmechanisme van de
voor- en zijruiten is wat hakerig en zou iets degelijker en soeBouwMachines 10 > 24 oktober 2014
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peler mogen zijn. Wellicht een verbeterpuntje voor de constructeurs in China. De ruitenwissermotor van het voorraam
is netjes uit het zicht geplaatst en de wisser blijft keurig bij
de rechter cabinestijl staan. Wie graag ventileert, vindt naar
hartenwens divers richtbare openingen, een dubbel schuifraam in de deur en een dakraam dat open kan.
De cabine is voorzien van het 'Maffia-pakket' zoals Hansan
het getinte glas ludiek noemt. Dit scheelt warmte-instraling
en verbetert het zicht als er met GPS-monitoren wordt
gewerkt.

Bediening
Ten opzichte van de LC-modellen is de LiuGong weer een slag
Europeser geworden. In de cabine maakte het smalle scherm
uit de LC plaats voor een grotere monitor. Nieuw is ook de
keuzemogelijkheid tussen verschillende werkmodi: Fine, Economy, Overload en Lifting. De functies herbergen een automatische powerboost, die werkt op de aansturing van de
hydrauliekf low. Je kiest eenvoudig een machinekarakter dat
jou of het werk het best past op dat moment. In alle modi is
goed te werken. In de Lifting-mode krijgen de hefcilinders
bijvoorbeeld voorrang en tevens een verhoogde druk, en dat
maakt de bediening wel wat nerveus. Deze modus reserveer
je dan ook exclusief voor de tilklussen. Het gevoel in de hendels is verder prettig. De extra functies zijn proportioneel te
bedienen op de hendels. Verder herbergen deze veel extra
knopjes. Van claxon tot snelwissel. Een knopje is vrij schakelbaar, bijvoorbeeld voor bediening van je 27mc. De klimaatcontrole is identiek aan het vorige model, maar verplaatst
van rechts naar links naast de bestuurdersstoel.

Opvallende prestaties
De sterke verbetering ten opzichte van de LC-serie treffen we
bij de servicevriendelijkheid van de 925E. Via grote deuren is
vanaf het maaiveld het technisch hart van de machine prima
bereikbaar. Filters zijn netjes gegroepeerd, radiatoren zijn
makkelijk te reinigen en voorzien van extra gaasrooster dat
eenvoudig kan worden verwijderd. Er is een ruime gereedschapkast met vetspuithouder en de standaard meegeleverde
brandstof opvoerpomp met automatische afslag.
Ook als het gaat om de prestaties staat de 925E zijn mannetje. Aangemoedigd door de importeur zet machinist André
Keijzer de op een na hoogste score neer voor dit machinesegment bij het wagenladen. Bij het sleufgraven kiest hij een
keer voor de Lifting-modus en dat zien we terug aan een slordige sleuf. Puur het gevolg van te veel vermogen op de hefcilinders. De eerste meting in de normale instelling levert een
beter resultaat. Sterker nog, zowel in m3/uur als in m3/ton
machinegewicht zagen nog niet eerder zo'n resultaat.
Conclusie: de LiuGong 925E is echt zo'n machine die je zelf
moet bedienen. Geremd door een dosis scepsis rondom Chinese machines zul je anders niet snel ervaren wat hij te bieden heeft. Natuurlijk kan de kwaliteit van de afwerking hier
en daar net iets fraaier en kunnen knopjes of radio's beter
worden geplaatst. Als het gaat om functionaliteit, dan voldoet de LiuGong aan de eisen. Importeur Hansan zal ervoor
moeten zorgen dat inzet die het merk belooft, ook tijdens
het gebruik waarheid blijven.

TECHNISCHE GEGEVENS LIUGONG 925E
Motor
Merk en type
Cilinders en inhoud
Max. vermogen
bij toeren
Max. koppel
bij toeren
Koeling
Plaatsing motor

Cummins QSB
zes, 6,7 liter
142 kW/ 190 pk
2.000
810 Nm
1.500
vloeistof
dwars achterin

Aandrijving
Tweetraps-hydraulisch, rijsnelheden van
0 - 3,5 km/h en van 0 - 5,9 km/h. Max. hellingshoek 70% (35 graden). Trekkracht 229 kN.
Hydraulisch systeem
Load Sensing met elektronisch geregeld
pompmanagement, hoofdpomp capaciteit
480 liter/min; werkdruk bij powerboost 37,2
MPa. Uitbreekkracht aan arm: 134 kN (boost),

22

BouwMachines 10 > 24 oktober 2014

aan bak: 179 kN (boost). Zwenksnelheid: 11,1
rpm.
Elektrisch systeem
24 V, dynamo, 70 A, startmotor 24V-7,5 kW,
twee 12 V accu's van elk 95 Ah.
Gewicht
26.000 kg
Wielbasis
3.840 mm
Lengte onderstel
4.635 mm
Spoorbreedte
2.590 mm
Vrije hoogte
onder contragewicht
1.055 mm
Bodemvrijheid
440 mm
Hoogte
3.200 mm
Geluid
LwA 102
LpA 71

Inhoud reservoirs
Brandstoftank
Hydraulisch systeem
Motorolie

470 liter
330 liter
25 liter

Graafproef
51,75 m3 in 246 s = 757,25 m3/h = 29,12 m3/h
per ton machinegewicht
Laadproef
22,36 ton in 72,5 s = 1.110,29 ton/h = 42,70
ton/h per ton machinegewicht
Prijzen
Nettoprijs vanaf € 135.000
Informatie:
www.hansan.nl

DEZE TEST WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
Praktijk- en vakcentrum IPC Groene Ruimte in Arnhem
(www.ipcgroen.nl) dat de testlocatie beschikbaar
stelde.
Van Ginkel Machines stelde de VGM grondkipper
beschikbaar en LMB Roes uit Zevenaar de Claas Arion
Trekker. De weegbrug is van www.mobielwegen.com.

Bij het sleufgraven noteert de 925E de hoogste scores ooit.

Meer tests vindt u op www.bouwmachines.nl/test

Zowel in m3/uur als in m3/uur/ton machinegewicht zagen
we geen betere cijfers tot nog toe.

PRESTATIES LIUGONG 925E
Eerder getest in Bouwmachines:
Hyundai 235lcr-9
Sany SY240C-8
Komatsu PC240
Volvo EC250DL
Doosan DX235lcr
New Holland E265C
Liebherr R916
Case CX250C
Kobelco SK260lc

Vrachtwagen laden

SCORE:

42,70

Ton per uur per ton machinegewicht

Graven

SCORE:

29,12

Ton per uur per ton machinegewicht

De tests van Bouwmachines vinden plaats op basis van dezelfde proeven, onder vergelijkbare omstandigheden, maar op verschillende locaties. Bij onderlinge vergelijking van de
testresultaten dient rekening te worden gehouden met geringe afwijking van deze condities.
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