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Renault E 30 og D 30, var de 2 modeller 

der i 1956 blev tilbudt her i Danmark og 

hvorom alt er så havde de det meget svært 

på det danske marked. Der kan gisnes om 

for  ringe markedsføring og måske et ikke 

for godt renomè fra de tidligere modeller, 

for prismæssigt var de såmænd meget på 

linie med konkurrenter som f.eks. David 

Brown P 25, Volvo T 25 og Zetor 25., og 

udstyrsmæssigt manglede de heller ikke 

noget. Men de danske landmænd købte 

jo hovedsagelig i disse år engelske, tyske 

eller svenske traktorer, og havde derfor 

måske ikke så meget øje for den franske 

måde at gøre tingene på.

Noget tyder dog på at Renault har haft 

en højborg på Fyn.

Ny dansk importør.

I 1963 overgik Renault traktorimporten 

fra Lindinger Agro, til Brdr. Bendix A/S, 

København, som fra tidernes morgen im-

porterede I-H McCormick, og fra midt i 

50`erne Hanomag. BB havde et godt 

landsdækkende forhandlernet, men trods 

det var det op ad bakke med Renault 

salget.

Fra Renault til Claas – 2 del.

Foruden ovennævnte E30 og D30 kunne 

Renault i denne serie yderligere tilbyde 

modeller fra 16 hk. og op til 60 hk., men 

de er ikke kommet til Danmark, men vi 

har f.eks. på træf her i landet også set 

Renault`er som typisk er kommet hertil 

via hollænders køb af landbrugsejen-

domme her. 

Herudover har Renault haft et program 

med ganske små traktorer til gartnerier, 

vinmarker, have-park mm.

Annonce fra Brdr. Bendix

Selv om Renault ikke stod stærkt i Dan-

mark var det ikke ensbetydende med at 

der ikke blev produceret traktorer, for 

Renault var stadig den største traktor-

producent i Frankrig og sad komfortabelt 

på et stort hjemmemarked samt solgte 

til koloni og nabolande. 

Modeloversigt.

Som det kan ses i opstillingen herunder, 

har der været hyppige ændringer i mo-

delbetegnelser sammen med mere eller 

mindre ændringer og forbedringer i ud-

seende og udstyr.

N31 var benzinudgaven som i 1960 fik den nye 

topventilede motor fra Fregate personbilen.

Super 7 med 3-cyl. Perkins dieselmotor, som har 

kørt ved Otterup og er solgt fra en Brdr. Bendix 

forhandler på Fyn. Den er nu overtaget af  Erik 

Junker, på Als, og den har uden problemer taget 

ture til træf i både Brørup og Kongensbro.Super 

7D  fik i 1965 en ny mere kantet motorhjælm 

magen til  Super 6D på billedet længere nede.

Super 6D med  ny motorhjælm, front og 

opdateret udstyr mm., ejes af Maik Grønne 

Petersen, Lem St,  og ses her på træf i 

Kongensbro, og den er kommet hertil fra 

Tyskland.

AF JOHANNES MADSEN
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N70 var, bortset fra sin MWM motor, identisk 

med Super 7, og ikke solgt i DK.

Den model Brdr. Bendix satsede på var 

Super 7, med Perkins-dieselmotoren, som 

var godt kendt i Danmark i bl. MF35, Dex-

ta og Volvo Buster, og det var en traktor 

som udmærket kunne stå mål med kon-

kurrenterne, men det lykkedes ikke at 

banke salget op, så efter et par års forløb 

opgav BB  importen og Renault trakto-

rerne gled stille ud af det danske marked, 

og de vendte ikke tilbage før i 1979.

Super 6 og 7 modellerne, i 45 hk.klas-

sen, var det største Renault på davæ-

rende kunne tilbyde af eget hus, men for 

at tilgodese de store landbrug på hjem-

memarkedet havde Renault, fra ca. 1959 

– 63, en samarbejdsaftale med den ita-

lienske Motomeccanica fabrik, om en 

Super 108, - en ikke særlig handy trak-

tor på 3000 kg, med en 4-cyl., 4,4 liters 

Perkins diesel med ca. 60 hk. 

Den noget kluntede 60 hk. Super 108 fra den 

italienske samarbejdspartner Motomeccanica og  

som var Renaults bud på en større traktor indtil 

1963.

Men i 1963 præsenterede Renault selv 

en helt ny, og tilsyneladende, meget til-

talende og veludstyret 55 hk. model, - 

385 / Master, - med enten en 4-cyl. luft-

kølet MWM (Master 1) eller en 4-cyl. 

vandkølet Renault diesel (Master 2).

Gearkassen havde 10 fremad gear, her-

af 4 med synchonisering, og liften kun-

ne tage 1600 kg. Senere kunne de også 

leveres med 4-WD samt i en TP udgave 

som var en industrimodel i en gul farve.

Master

Brdr. Bendix har nok gjort et forsøg på 

om Master kunne sælges i Danmark, for 

angiveligt er der blevet solgt nogle styk-

ker af dem, og fra et medlem som har 

haft kendskab til den ene, som var ud-

styret med Renault-motoren, var det ikke 

just en succeshistorie.

Det var også omkring 1963, at 3 tyske 

fabrikker havde opgivet deres traktor-

produktioner, nemlig Normag, MAN og 

Porsche, men her gik Renault så ind med 

et agentur som skulle sikre reservedels-

forsyningen for disse 3 mærker nogle år 

frem i tiden, og tilbød samtidig de tyske 

Porsche-forhandlere, at de kunne blive 

Renault-forhandlere - alt sammen i hå-

bet om at få Renault bedre indarbejdet  

på det tyske marked, hvilket dog kun 

lykkedes i behersket omfang. 

Normalt var Renault farven orangerød, men 

da man overtog det tyske Porsche forhand-

ler net blev alle Renault`er til Tyskland 

malet i den røde Porsche kulør med hvide 

E30 Essence  4-cyl  Benzin   86 x 88   30 hk   1956 – 58 
E 30  4-cyl      Benzin        88 x 88    30 hk   1958 – 60
N 31 Essence     4-cyl     Benzin         88 x 88    35 hk   1960 – 62
Super 7 Essence                Benzin       88 x 88 35 hk   1962 – 65 
7 D Essence                       Benzin      88 x 88 35 hk    1965 – 68 

D 30  Perkins       3-cyl      88,9 x 127    30 hk   1956 – 60 
N 71                    3-cyl                  88,9 x 127 35 hk   1960 – 63 
Super 7               3-cyl          91,4 x 127    42 hk   1963 – 65 
Super 7 D            3-cyl                      91,4 x 127 46 hk    1965 – 69

D 35 MWM   3-cyl    98 x 120   35 hk      1956 – 60 
N 70 MWM  3-cyl              98 x 120   40 hk      1960 – 64 
Super 6 MWM  3-cyl               98 x 120       40 hk      1964 – 65 
Super 6 D MWM  3-cyl          98 x 120 46 hk      1965 – 68  

<
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hjul – sikkert til minde om den kære Por-

sche som jo var meget populær i Tyskland.

I Danmark reagerede Porsche-importøren 

ved at indrykke en annonce om at han 

nu overtog Hanomag agenturet, men Re-

nault hørte vi ikke noget til, ej heller 

nævner han at Porsche er ophørt.

Super 4 og 4D  30 hk, 1963-68.  Super 5 og 5D, 

35 –38 hk, 1965-68,   samt  Renault 55,  38 hk  

1968 – 72, alle med 3-cyl. vandkølet Renault 

dieselmotor. I 1965 fik samtlige modeller tilføjet 

et D i modelbetegnelsen og fik en ny mere 

firkantet motorhjælm sammen med en ny front 

og udstyrsmæssigt bl.a. et nyt Tracto-Control 

liftsystem.

N 73  (1960 – 64)  med luftkølet 2-cyl.18hk.  

MWM motor – N 72 med 24 hk var identisk, men 

med en anden version af den 2-cyl.  MWM motor.

Nye linier.

I 1967 kom der en komplet fornyelse over 

hele linien, som indebar nye betegnelser 

– 50 – 60 – 70 – 80. 

I det ydre var der tale om en helt ny mo-

torhjælm med integrerede forlygter som 

gav disse traktorer deres egen helt nye 

identitet, og de kunne fås både som 2 og 

4WD. Perkins-motoren var væk og der 

blev hovedsagelig benyttet MWM moto-

rer, men Renault 88 (1967 – 71) er en und-

tagelse. Den synes at erstatte den udgå-

ede Master, for 88 kører med dens 4-cyl., 

55 hk. Renault motor, og har en fuldsyncro-

niseret 8 trins gearkasse og 2 bak.

En sådan 88`er har Vagn Hansen, Var-

de, og den er fulgt med til Danmark via 

en hollandsk families køb af gård her. 

Den var blevet nærmest tilovers i deres 

moderne bedrift og derfor sat til salg. 

Da Vagn, som har et stort hjerte for Re-

nault, og har flere Renault biler, hørte 

om den, kørte han ud for at se den, og 

det kunne ikke være anderledes end, 

at den måtte han have, og der er sand-

synligvis ikke lavet mere end ca. 4800 

stk. af den.



FEBRUAR 2016 PIONEREN 1 • 27

En glad Vagn Hansen ved sin Renault 88 med 

Renault dieselmotor.

Renault 53-  igen  fra Maik Petersen, Lem 

st. 1968 – 73 med 30 hk. - 2cyl. MWM og 

efterkommer af N72 og 73.

Hvis Renault stadig ville være med på 

det store traktormarked, var de nødt til 

at komme med nogle større og stærkere 

modeller for at kunne tilgodese de stør-

re og større bedrifter der skød op overalt, 

og i 1969 begyndte der at ske noget, i 

form af en ny 90-linie. Ser vi bort fra de 

mindre vingårdsmodeller, så blev hele 

modelprogrammet fornyet over de næste 

år, med et helt nyt moderne firkantet 

ydre, og MWM motorer over hele linien, 

3 eller 4-cyl. i de mindre og mellemsto-

re og – endelig -  kom de første Renault 

traktorer med 6-cyl. vandkølede MWM 

motorer fra ca 90 – 115 hk. Det var dog 

ikke nogen vi endnu så i DK, men fra ja-

nuar 1979 skete der noget.

Renault traktorer atter til Danmark. 

I Kerteminde havde Ole Jensen en ma-

skinforretning og var John Deere for-

handler. I samme by var der en som 

solgte Leyland traktorer, og da DOMI 

netop havde besluttet  selv at overtage 

John Deere importen fra DLAM, måtte 

Det var sådan den fremtidige traktorlinie kom til 

at se ud, - her en af de tidlige 6-cyl.

Ole Jensen overlade JD til kollegaen, som 

jo hørte til under DOMI.

I sin søgen efter et andet mærke fandt 

han at med det nye brede traktorprogram 

som Renault nu havde at tilbyde, med 3 

– 4 eller 6-cyl. modeller, der godt kunne 

matche de øvrige på markedet. Hvad an-

gik komfort, førerkabine, 2 eller 4 wd, 

gearkasser, liftsystem, udseende og sidst 

men ikke mindst de bundsolide MWM 

motorer, så ville de være et frisk alter-

nativ til de etablerede mærker.

Der blev så oprettet et forhandlernet pænt 

fordelt over hele landet, og det lykkedes 

også gennem aktiv markedsføring at få 

landmændenes øjne åbnet for Renault 

traktorerne. 

Det var ikke gjort i løbet af nul komma 

fem, men starten var nu gjort og der kom 

atter Renault traktorer til Danmark.

En af de mindste 

med 3-cyl. 42 hk. 

luftkølet MWM 

motor på træf i 

Brørup.

<
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Tectum tager over.

I 1981 overgik Renault-importen til fir-

maet Tectum, i Ullerslev på Fyn.

Tectum var indlemmet i holdingselskabet 

A/S Andelsmaskiner, sammen med DLAM 

og Maskinfabrikken Mullerup, og Renault 

passede godt til dem, nu da ikke alle 

DLAM afdelinger længere havde John 

Deere forhandling.

Udover traktorerne markedsførte Tectum 

også Rivierre Casalis pressere og Ålö 

frontlæssere, sammen med diverse ting 

til landbruget.

Der var atter kommet nye modeller fra 

Renault, men det var 2 modeller fra S-

Serien med 65 eller 75 hk. og 2-eller 4 

wd, som Tectum satsede på til det dan-

ske marked.

Men den helt nye TX model var også 

dukket op, hvor hele den franske måde 

at gøre tingene på var sat i spil og den 

var angiveligt år forud for sin tid med 

hensyn til teknik og ikke mindst fører-

huskomfort. Der blev benyttet 6-cyl. 

MWM motorer fra 103 – 135 hk, men 

senere kunne TX`erne også fås med 4-cyl. 

MWM med 84 eller 93 hk.

Senere blev førerhuset yderligere udvik-

let i samarbejde med Renault`s lastvogns 

afdeling, som netop havde sendt deres 

største model på markedet med det stør-

ste og mest rummelige førerhus blandt 

alle europæiske lastbilmærker, og med 

en ophængning, affjedring og montering 

som gav en hidtil uset komfort. Denne 

teknik blev også overført til TX trakto-

rerne og test i forskellige lande udpe-

gede TX som den klart mest førervenlige 

traktor på markedet.  

Desværre var det trange år for de andel-

sejede DLAM og Tectum, så Renault agen-

turet hos Tectum forblev ikke længere 

end til 1989, hvor et firma i Hobro, - Dansk 

– Fransk Maskinimport tog over.

Udviklingen af traktormodeller stod ikke 

stille i Le Mans, og Renault kunne over 

de næste år tilbyde en komplet topmo-

derne traktorlinie fra små vingårdsmo-

deller og efterhånden – og måske langt 

om længe - op til 250 hk. Dog måtte man, 

som flere andre mærker også måtte, hen 

over årene sige farvel til de robuste MWM 

motorer, og Renault måtte ty til anden 

side, bl.a. var der et vist samar-

bejde med John Deere, og nogle 

af de mindre modeller f.eks., fik 

igen Perkins motorer.

I 1996 skete der en ændring, idet den 

hidtil statsejede Renault organisation, 

overgik i privat regi, men gennem lang 

tid havde man jo haft produktionerne 

delt op i hver deres gruppe, herunder 

traktorerne i ”Renault Agriculture”.

Claas kommer ind i billedet.

I 2003 går den tyske høstmaskinepro-

ducent Claas ind og overtager 80 % af 

aktierne i Renault Agriculture, for i 2008 

at tage over 100%.

Til trods for at Renault ikke har været de 

mest solgte her i Danmark, så har det trods 

alt have været et godt og velanset pro-

dukt på så mange andre markeder, for 

ellers ville kvalitetsbevidste Claas næppe 

have haft interesse i Renault, dengang de 

var interesserede i også at tilknytte trak-

torer til deres maskinprogram.

Der produceres fortsat traktorer på livet 

løs i Le Mans, men navnet er nu Claas 

og farven er også skiftet til den grønne 

farve som vi kender fra mejetærskerne.

Dansk-Fransk Maskinimport havde agen-

turet indtil 2005, hvorefter Claas for-

handlerne selv overtog traktorerne.

Tak til servicechef hos Claas – tidl. Re-

nault - , Kjeld Christensen, for oplysnin-

ger samt til Jørgen Va-

lentin  for billedmate-

riale mm.  Johs.R. Mad-

sen.

   


