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Tekst en foto’s Gertjan Zevenbergen

Kubota M7-171 K-VT Premium

Oranjegekte

Belofte maakt schuld.
Het Japanse Kubota
beloofde vorig jaar dat
het met een serie
trekkerstussen 130 en
200 pk motorvermogen
zou komen. Ze zijn er.
En de trekkers uit die
M7-serie zijn
verrassendEuropees.

Scan de foto en bekijk de video
Voor uitleg, zie pagina 57
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Kubota M7-171 in detail

1

‘Arrogante’ neus

^

^

Hoewel het uiterlijk van de M7-trekkers lijkt op de M-GX ziet de trekker
er door nieuwe werklampen boven in de neus en een aangepaste vorm
van de motorkap een stuk stoerder uit.

D

e Japanse trekkerbouwer Kubota
windt er geen doekjes om. Het
bedrijf wil één van de grootste
landbouwmachinefabrikanten
ter wereld worden. Maar met de trekkers die
Kubota tot nu toe in het programma heeft,
lukt dat niet. Zelfs de drie jaar geleden geïntroduceerde M-GX serie is nog te Japans voor
westerse akkerbouwers en loonwerkers om een
groot succes te worden. Daarom kondigde de
multinational vorig jaar aan een trekkerserie

Specificaties M7-171 K-VT
Motor

4-cilinder V1608
Kubota
Motorinhoud
6,1 liter
Vermogen zonder boost 127 kW (170 pk)
Inhoud brandstoftank
330 liter
Versnellingsbak
K-VT (ZF cvt)
Maximum snelheid
40 of 50 km/h
Opbrengst hydrauliek
110 l/min
Aantal hydraulische 	
5
ventielen 	 
Aftakastoerental
540/540E/
1.000/1.000E
Maximum hefcapaciteit 9.000 kg
Lengte
4,77 m
Hoogte
3,03 m
Wielbasis
2,72 m
Gewicht
6.300 kg
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Europese cabine
De cabine is licht en ruim. Het touchscreen en de rechterarmleuning
waarop veel functies zijn te bedienen, geven de cabine een westers
uiterlijk. Het zicht rondom is goed, zelfs op de trekhaak.

te introduceren die Europeanen, Amerikanen
en Australiërs wel zou aanspreken. Tegen
LandbouwMechanisatie vertelde het management dat die trekkers in Europa gebouwd zouden worden en voorzien zouden zijn van een
ZF-transmissie. Zelfs een trekker van 200 pk
met een continu variabele transmissie zat in de
pijplijn.
Ruim een jaar later lost Kubota die belofte in.
En hoe. Het bedrijf komt met de M7-serie.
Er zijn drie types, elk in drie uitvoeringen. Er
is een standaard versie, een luxe uitgeruste
Premium en een de Premium K-VT met cvt.
De kleinste van de drie, de M7-131 heeft een
motorvermogen van 97 kW (130 pk). Daarna
volgt de M7-151 van 112 kW (150 pk) en het
topmodel, de M7-171. Die perst uit dezelfde
6,1 liter grote V1608 viercilinder-commonrail
en in Japan gebouwde Kubota-motor 127 kW
(170 pk). Zonder boost wel te verstaan. Met
boost komt er ongeveer 15 kW (20 pk) bij. De
basis van die dieselkrachtbron kennen we al.
Die is ook te vinden in de M135GX. Om de
strenge Stage 4 emissie-eisen te halen maakt
Kubota naast EGR en een dieselpartikelfilter
nu ook gebruik van SCR. Je moet dus AdBlue
tanken.

Kverneland-elektronica

Werd je als M-GX-bestuurder nog wel eens
meewarig aangekeken door collega’s, een paar
kleine aanpassingen aan de neus – met name

aan de kop- en werklampen – zorgen ervoor
dat je met de M7 gezien wilt worden. Zeker als
ook nog eens de maximale 650/65R38-banden
zijn gemonteerd, oogt de trekker als een
gedrongen krachtpatser. Stap je in de cabine,
wij deden dat in die van de luxe uitgeruste topmodel M7-171 met traploze bak, dan doet weinig
je meer denken aan de M-GX. De naar wens
mechanisch of luchtgeveerde cabine met vier
stijlen doet ruim aan, biedt een goed zicht
rondom. Op de wat korte bijrijdersstoel na is
hij opvallend Europees. Dat je als bestuurder
omringt wordt door de laatste stand van de
techniek draagt daaraan bij. Kubota liet alle
elektronica van de trekker ontwerpen door de
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Doordachte elektronica op rechterarmleuning
De rechterarmleuning van de bestuurdersstoel in de M7-trekkers tonen aan dat Kubota een flinke stap vooruit heeft gezet. Voorop is een touchscreenmonitor te vinden [1]. Met de joystick [2] bedien je de transmissie van de trekker. Duw hem naar voren en je rijdt sneller. Of je nu een cvt of trekker met
powershift bak rijdt. Op de armleuning zijn ook knoppen voor de hydrauliek [3] en de hefinrichting [4] te vinden. En een pook voor een voorlader [5].

^

Geveerde vooras
De hydraulisch geveerde Premium-vooras
past zich automatisch aan het terrein aan. De
drie standen zijn ook handmatig in te stellen.

Op de Premium
modellen is isobus
en gps standaard
in Nieuw-Vennep gevestigde dochter
Kverneland Mechatronics. De trekker is dan
ook standaard met isobus uitgerust. Voorop
de rechterarmleuning van ‘ons’ prototype is
een grote 12 inch monitor te vinden. De
Kverneland Tellus, maar dan een kwart slag
gedraaid. De bediening ervan is intuïtief. Het
scherm is naar believen in te delen. Tik onderof bovenaan de monitor het onderdeel hef,

LandbouwMechanisatie november 2014

LandbouwMechanisatie november 2014

^

Bediening op het spatbord
Spatbordbediening van hef, een hydraulisch
ventiel en de aftakas mag natuurlijk niet ontbreken. En dat doet het dan ook niet.

^

Hydrauliek en hef
De hef kan volgens Kubota 9.000 kg tussen
de kogels tillen. Een test zal moeten uitwijzen
of dat daadwerkelijk het geval is.
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^

Tellus op zijn kant
In de Premium en Premium CVT is een 7 inch touchscreen monitor standaard. 12 inch is een optie.
Deze 90 graden gekantelde Kverneland Tellus-schermen zijn naar believen in te delen.

aftakas, hydrauliek, motor, versnellingsbak,
kopakkermanagement, gps, isobus of systeem
instellingen aan, selecteer met de vinger
vervolgens één van de vier plaatsen op het
scherm waar de informatie terecht moet
komen en voilà, daar staat het.
Ook gps is op het Premium-model standaard
en de trekker is door de samenwerking met het
Duitse Reichardt optioneel af-fabriek van een
stuurautomaat te voorzien.

maximale snelheid is 40 of 50 km/h. Door op
de Eco-knop te drukken rijdt de trekker 40 km/h
bij gereduceerd motortoerental. Je bedient de

In 2017 wil Kubota
3.000 trekkers uit de
M7-serie bouwen

ZF transmissie

Ook standaard is de viertraps ZF-powershiftversnellingsbak. Die heeft zes versnellingen.
In alle gevallen is er speedmatching en de
versnellingen zijn automatisch te schakelen
zonder de koppeling te gebruiken. Op de
monitor is in te stellen over welke versnellingen
en trappen automatisch geschakeld kan worden.
In de veldmodus schakelt de bak automatisch
twee versnellingen terug als de hef omhooggaat. Die powershifttransmissie is uit te breiden
met een kruipbak waardoor het aantal ver
snellingen op 40 voor- en achteruit komt. De
minimumsnelheid zou dan 400 m/h bedragen.
Dat is nog niet echt langzaam.
‘Onze’ K-VT heeft echter een traploze ZFtransmissie. Deze bak heeft een veld- en een
transportbereik. Welke bak je ook koopt, de
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Motor
De 6,1 liter Kubota vier cilinder levert in het
grootste model van de M7-serie 170 pk.
Zonder boost. Met boost komt er 20 pk bij.

transmissies met de goed in de handliggende
maar wat goedkoop aanvoelende kunststof
pook voorop de armleuning. Druk hem naar
voren en je gaat sneller rijden. Met de knoppen
op de hendel van het Premium model bedien
je ook twee hydraulische ventielen, de hef en
de elektrohydraulische omkeer. Die kun je
overigens ook met de hendel onder het stuur
bedienen. Het aangrijpen van de omkeer stel je
dan weer in op het scherm.
De trekker heeft vier aftakastoerentallen en
een zachte aanloop is standaard. De aftakas
schakelt automatisch uit zodra de hef omhoog
gaat. Met twee grote gele hendels schakel je de
aftakas in. Een elegante draaiknop zou mooier
zijn geweest. Kubota gebruikt de kleurcodering ook goed bij de hydrauliek. Het Premium
model heeft standaard vier ventielen. Een vijfde
is een optie. Ze krijgen hun olie van het closed
centre loadsensing-systeem, dat 110 liter per
minuut kan leveren. Met de monitor stel je de
doorstroomhoeveelheid en de tijd in.
En dan de hef. Die heeft volgens de trekkerbouwer een gigantische hefkracht van 9.000
kg. Om die te kunnen gebruiken moet je de
trekker wel vast snoeren aan de grond of een
lading frontgewichten in de Zuidberg-fronthef
hangen, want de trekker weegt van zichzelf
6.300 kg. Niet beladen rust daarvan 55 procent
op de achter- en 45 procent op de vooras.

Vanaf april leverbaar

Omdat Kubota graag de trekkers bouwt op de
plaats waar het bedrijf ze verkoopt, heeft het
bedrijf in december 2013 een oude textiel
fabriek gekocht in het Franse Bierne, bij Duinkerken. Een investering van 57 miljoen euro.
Hoewel de prototypes van de M7-trekkers
door Japanners al met de hand in deze fabriek
zijn gebouwd, is de productielijn eind december
klaar. April volgend jaar rollen de eerste in
serie gebouwde trekkers van de band. Dan zijn
ook de exacte prijzen bekend. In 2015 zal
Kubota 1.000 M7-trekkers in Bierne bouwen.
In 2017 moeten dat er al 3.000 zijn.
Ondertussen wordt gewerkt aan een nog
zwaardere trekkerserie: de M8. De modellen
met een vermogen tot 280 pk zouden in 2018
uit de fabriek moeten rollen.
De fabrikant wil volgend jaar al een Europees
marktaandeel van 5 procent halen. Of dat lukt
is natuurlijk de vraag. Duidelijk is wel dat de
Japanners met de nieuwe M7-serie in nog geen
drie jaar een trekker hebben ontworpen die
wat specificaties betreft op gelijke hoogte staat
met modellen van Europese trekker
fabrikanten. ◀

LandbouwMechanisatie november 2014

