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Proefrit
belangrijkste compacttrekker. Deze is in de
jaren zeventig de grondlegger van de vierwiel compacttrekker met de B6000. De B30serie is inmiddels de zesde generatie en volgt
de B10-serie op. Kenmerkend is dat deze
trekker breed inzetbaar is, van hobbymatig
gebruik tot hoveniers, gemeente en tuinbouw. Van deze serie verkoopt importeur
De Vor er zo’n 70 per jaar in Nederland. Heel
wat, maar een schijntje als je weet dat Kubota
in totaal zo’n 130.000 trekkers per jaar maakt.

• Modellen
Van de nieuwe B30-serie zijn er vier modellen: de 1830, 2230, 2530 en 3030. Het vermogen loopt hierbij op van 13,2 tot 22,1 kW (18
tot 30 pk). Dit is meer dan de vorige B10-serie
die liep van 17 tot 27 pk. Er wordt uit dezelfde Kubota motor dus iets meer pk’s gehaald.
De kleinste is er alleen met mechanische
schakelbak, van de grootste is er alleen een
hydrostaat. De twee tussenliggende zijn met
beide, verbeterde, transmissies te krijgen.
De schakelbak is er nu in een 9/9-versie met
omkeerhendel, terwijl dit een 6/2-bak was.
Hierdoor verwacht De Vor meer mechanische versies te verkopen. Door meer versnellingen is er nauwkeuriger de snelheid te
kiezen wat onder meer handig is bij grondbewerking. Bij een hydrostaat loopt de snelheid normaal een beetje terug bij zware
werkzaamheden. Alhoewel de terugval wel
kleiner wordt. Zo heeft Kubota de nieuwe
hydrostaat onder hogere druk gezet, 355 bar
in plaats van 335 bar, wat meer weerstand
geeft tegen moeilijkere omstandigheden.
Daarnaast heeft de hydrostaat nu drie
groepen waar de B10 er twee had.

cruise control een hendel voor drie versnellingen. De hydrostaatgroephendel is dan
een hoog-midden-laag hendel. Bij het vorige
model waren de groepen- en versnellingspook een hendel.

• Naar voren
De hydrostaat laat zich eenvoudig bedienen
met de grote rijpedaal voor voor- en achteruit. Een gaspedaal waarbij het motortoerental mee omhoog gaat, is ook leverbaar. Met
handgas zet je de toeren vast. Maak je te
weinig toeren dan giert de hydrostaat bij het
wegrijden. Beetje meer gas geven en dit is
weg. De cruise control is niets anders dan
het vastzetten van het rijpedaal. Op de weg
haalt de trekker zo’n 23 km/h. Dit is hard zat
voor deze compacte trekker. Het sturen gaat
namelijk erg soepel door de volledige hydrostatische stuurbekrachtiging. Bovendien
staat de trekker hoog op zijn poten met een
bodemvrijheid van 29. Met een cabine op een
hobbelweg word je dan toch aardig heen en
weer geschud op de overigens comfortabele
Grammer stoel. Een bocht nemen gaat erg
soepel. Standaard is namelijk nu hydraulische Bi-Speed, dit was mechanisch. Hierbij
gaan bij ingeschakelde vierwielaandrijving
en een stuuruitslag groter dan 35 graden de
voorwielen automatisch twee keer zo snel
draaien dan de achterwielen.

• Hydrauliek
Voor de hydrauliek zijn er twee pompen.
Een aparte voor de stuurbekrachtiging en

Kubota B2530 HST
Motor

• Cabine

Kubota B2530: van alles meer in zelfde formaat
Stak Kubota al de kleinere BX- en STV-compacttrekkers in een nieuw jasje, nu is ook hun belangrijke B-serie aan
vervanging toe. De B30 volgt de B10-serie op. Het is overigens niet alleen een nieuwe, trendy look. De hele trekker
ging over de kop met van alles meer, beter en groter.
Tekst en foto’s: Patrick Medema
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eer, beter, groter; het zijn de bekende reclamewoorden bij een introductie van een nieuwe trekker.
Maar na een proefritje met de nieuwste
Kubota B2530 valt er eigenlijk niet veel
anders over te zeggen. Dit was ook wel te verwachten. Want de B-serie is voor Kubota de

M

Ons model, de B2530 met hydrostaat, heeft
een nieuwe cabine met standaard airco die
alleen vanaf fabriek te krijgen is. Standaard
is overigens een opklapbare beugel.
Instappen gaat gemakkelijk, mede doordat
het verstelbare stuur omhoog geklapt staat.
De cabine heeft veel glas, werklampen en is
ruim. Handig is een doorgang voor kabels in
de onderste achterruit. De airco zit weggewerkt in het dak en heeft vijf luchtuitlaten.
Opvallend is het instrumentenpaneel met
witte klokken voor toeren, brandstof en
motortemperatuur. Je ziet zo snel de belangrijkste informatie. De hendels voor de
hydrostaatgroepen en de inschakeling van
de aftakas zitten overzichtelijk links. Rechts
zitten de hendels voor de hef en cruise
control. De hendels sturen mechanisch de
hydrauliek aan. Dit is betrouwbaar. Bij de
mechanische transmissie is de hendel van de
Tuin en Park Techniek • juni 2007

driecilinder Kubota
diesel, injectie,
watergekoeld

Motorvermogen

18,4 kW (25 pk)

Brandstoftank

28 liter

Transmissie

Hydrostaat, 3 groepen

Rijsnelheid

0-22,8 km/h

Pompopbrengst

20,5 l/min

werktuigen
Hefvermogen achterhef 970 kg tussen de kogels
Lengte

237 cm

Breedte

110 cm

Wielbasis

159 cm

Draaicirkel

210 cm

Gewicht

750 kg

Prijs, vanaf

18.930 euro, excl. BTW

Meerprijs cabine

5.455 euro, excl. BTW
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Kandidaat / bedrijf gezocht

NIMOS driezijdige kipper
de multifunctionele aanhangwagen

voor overname voorraad én klantenbestand
van Tuin- en Parkmachinebedrijf
in het Zuiden van het land.
Tijdelijke huur is bespreekbaar.
Reacties sturen naar:
AgriMedia B.V., Postbus 42, 6700 AA Wageningen
onder vermelding van briefnr. TPT0307_42

UK-serie

Utrechtsestraatweg 204a | Rhenen | tel: 0317-619 017 | www.nimos.nl

HÖRGER

kunstgrasreiniger SKU

Drie verschillende reinigingsbehandelingen mogelijk!
1. Onderhoudsreiniging

voor zandgevulde resp. granulaatgevulde kunstgrasvelden

Het stuur is verstelbaar via een hendel op de stuurkolom. Zo kun
je het stuur naar voren klappen waardoor je gemakkelijk kunt uitstappen.

Het dashboard heeft nu drie grote witte klokken voor motortemperatuur, toerental en brandstoftank.

2. Intensieve reiniging met losmaken

Kijk op www.vormec.nl,
of bel naar 0521-535 050

3. Reactivering van een gedurende
meerdere jaren onbehandeld
oppervlak

demopark
demogolf
nu met

Internationale
openluchttentoonstelling met
machinedemonstraties
Groenonderhoud
Landschapsinrichting
Wegenbouw
Sportvelden
Gemeentewerken en
openbaar groen
Golfbanen

Tuin & Park

Boomwerktuigen

Dé veiligheidskeuring
van Nederland

een voor de werkhydrauliek. Met een grote
draaiknop onder de stoel is de snelheid van
de hydrauliek in te stellen. Standaard is er
een enkelwerkend en een dubbelwerkend
ventiel. Door de hogere werkdruk van het
hydraulische systeem, is er een snellere reactietijd en een grotere prestatie. Zo kan de hef
tussen de kogels nu 970 kg tillen, wat voorheen 750 kg was. Op de hydrostaatversies zit
een onafhankelijke hydraulisch inschakelbare aftakas. Je kunt hierdoor met een hendel
de midden- of achteraftakas inschakelen
zonder te stoppen. Bovendien zit op alle
modellen een aftakasrem.

• Van buiten
De motorkap loopt naar voren af wat goed
zicht geeft op het werk. Hierbij is de frontgrille iets breder geworden voor een betere
koeling. De grille zelf is van roestvaststaal,
jammer is dat deze in een kunststof lijst zit
die makkelijk stuk kan gaan. Je moet deze
namelijk verwijderen als je de zijpanelen
eraf wilt halen. Dit gaat overigens gemakkelijk waardoor je goed toegang hebt tot de
motor. Een plaat schermt de 28 liter grote
brandstoftank af van het motorcompartiment. Tussen de wielen kan een maaidek.
Deze is uit het midden geplaatst waardoor

je niet te dicht langs een kant hoeft te rijden
om de rand te maaien.
Nieuw is een Kubota voorlader met weggewerkte hydrauliekleidingen en een snelwisselsysteem. Bedienen gaat via een kruishendel.
In de hoogste stand heft de voorlader 330 kg.
Al met al zijn de prestaties iets verhoogd ten
opzichte van de vorige serie. De afmetingen
zijn hetzelfde gebleven. Wel is hij ongeveer
50 kg zwaarder geworden. Het leuke is dat de
prijs niet veranderd is. De B1830 is er vanaf
14.425 euro en het grootste model, de B3030
met hydrostaat, is vanaf 20.985 euro te
koop.•

• Wettelijke verplichting
Een periodieke veiligheidskeuring is verplicht;
met het COM-keur is dat goed geregeld.

(Klein) grondverzet

Handgereedschap

• Op ál uw machines
Het COM-keur is van toepassing op al uw machines
voor tuin- en parkonderhoud en al uw overige
arbeidsmiddelen.

• Altijd bij u in de buurt
Intern transport

Verspreid door Nederland zijn inmiddels 150 mechanistatiebedrijven gecertificeerd als COM-VCA keuringsbedrijf.

Verreikers

Hoogwerkers

NATUUR ONTMOET TECHNIEK · NATURE MEETS TECHNOLOGY
Electriciteit 380 V

Eisenach
17 – 19 juni 2007

Trekkers

Dagelijks geopend van 9 - 18 uur
Toegang 8 euro
www.demopark.de

Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven

Landbouwmachines

Organisatie: ARGE demopark GzF, Frankfurt /
Messe Fulda, Fulda
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• www.com-keur.nl
• info@com-keur.nl

De fabriekscabine heeft standaard airco met vijf uitgangen.
Handig detail, zeker bij vochtig weer, is een luchtuitlaat voor
het ontwasemen van de deurruiten.

Door het verwijderen van de frontgrille en de zijpanelen is er snel
toegang tot de motor.
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