WerktuigRAPPORT

De cockpit van de Kubota is sober maar
functioneel ingericht. Onderin zijn beide pedalen geplaatst. De lange hendel
rechts naast het stuur is de groepenpook van de hydraulische transmissie.

De motor ligt onder de kipbak. Je kunt
overal goed bij en mogelijk warme
onderdelen worden met ‘HOT’ aangeduid.

Het handgas schakel je in door de knop
in te duwen en vervolgens uit te trekken.

Kubota RTV 900: Pittige transporter

Aan de voorkant zit een opklapbare
kap. Hieronder komen alle (bowden)
kabels samen van het dashboard. Door
de grote ruimte kun je bij eventuele
calamiteiten prima onderhoud plegen.

De schakelaars van de verlichting en de
knipperlichten zijn geïntegreerd en
links naast het stuur geplaatst.

Universele voertuigen zijn populair. Bijna ieder bedrijf dat werkzaam is
in de groenvoorziening heeft er wel eentje lopen, van welk merk dan ook.
Ook Kubota heeft een dergelijke machine in het pakket. Met 75 verkochte
machines in Nederland is het tijd voor een werktuigrapport.
Tekst en foto’s: Erik Bonte

e Kubota is een opvallende verschijning
in het land van universele voertuigen.
Al is het alleen door zijn oranje kleur.
De RTV is verkrijgbaar in drie modellen:
de RTV 900 G, W en R. Qua uiterlijk is er
weinig verschil, al zijn de W en R iets groter
en zwaarder dan de G. Ook is het hydraulisch
kipsysteem optioneel op de 900 G.

D

• Motor en aandrijving
De Kubota RTV 900 is voorzien van een driecilinder watergekoelde dieselmotor uit de
eigen stal, namelijk de D902, en levert een
vermogen van 21,6 pk. Deze dient in eerste
instantie om de hydropomp van de rijmotor
aan te drijven. Deze Variabele Hydro Transmissie (VHT) heeft drie groepen vooruit en
één achteruit die je met een hendel op het
dashboard kunt veranderen. Dit schakelen
gaat tijdens het rijden niet altijd even soepel
omdat het systeem dan onder druk staat.
Om te schakelen tijdens het rijden moet je de
druk met een daarvoor voorziene knop dus
even van het systeem halen. Eventjes de rem
intrappen geeft hetzelfde effect. In de praktijk
hoef je overigens alleen te schakelen wanneer
je bijvoorbeeld van terrein verandert.
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rigens voorzien van twee pedalen: met het
linkerpedaal bedien je de rem, met het rechterpedaal de rijmotor. Het rijden is dus een
kwestie van het rechterpedaal in te trappen
en loslaten als je wilt stoppen. Hoe verder je
het pedaal in trapt, hoe harder je gaat. In de
hoogste groep tot circa 40 km/h. In deze groep
zorgt het ‘zachtjes’ verder intrappen van het
pedaal al voor een redelijke snelheidsverhoging, in tegenstelling tot de laagste groep.
De slag van het pedaal blijft hetzelfde, terwijl
het snelheidsinterval groot is. Rij je dus in de
laagste groep, dan is de gevoeligheid van het
pedaal veel minder en is deze meer geschikt
om over ruw terrein te rijden.

Kubota RTV 900
Motor

Kubota D902 E2 UV

Type

3-cilinder, 4-takt diesel

Vermogen

16,1 kW (21,9 pk)

Inhoud brandstoftank 28 liter
Vering

Onafhankelijk

Transmissie

Variabele Hydro
Transmissie (VHT)

Totaalgewicht

830-850 kg

• Rijden

Rijsnelheid vooruit

40 km/h

Rijden met de Kubota is heel eenvoudig door
de eenpedaalsaandrijving. De machine is ove-

Adviesprijs excl. BTW

16.565 euro
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Gebruikers aan het woord
Huub Lumey is greenkeeper bij Golfclub
Hoenshuis in
Voerendaal. Naast een
John Deere Gator is er
ook een Kubota RTV
aangeschaft om diverse
werkzaamheden op en
om de golfbaan uit te voeren.
Huub Lumey: “Prijstechnisch interessant.”
“Voordat we vorig jaar de Kubota RTV 900
aanschaften, hebben we ook andere merken
onder de loep genomen. Na een demonstratie met de machine zijn we vervolgens tot
koop overgegaan. De machine werkt goed,
maar toch hebben we wel wat dingen aangepast. De core harvester bijvoorbeeld vraagt
veel olie. De standaard olietank is daarom
vervangen door een grotere en bovendien
voorzien van een oliekoeler. Om dan toch de
bak te kunnen kiepen is er een driewegkraan
geplaatst. Beide functies kunnen enkel onafhankelijk van elkaar worden gebruikt.
Verder zijn er bredere banden gemonteerd
en spatborden besteld. Wat het rijden betreft
zijn we tevreden. Door de hydraulische aansturing is het echter wel zo dat de machine

Over de vering heeft Kubota goed nagedacht.
De zitting is weliswaar mechanisch geveerd,
de wielen zijn onafhankelijk geveerd door de
DeDion-as met bladveren en schokbrekers.
Afremmen en stoppen kun je op twee manieren
doen. Allereerst rem je al behoorlijk af door
het rijpedaal los te laten. Doe je dit bij een
vaartje van 40 km/h, dan remt de Kubota
vrij snel af, vooral wanneer de transmissieolie
koud is. Bijremmen met het linkerpedaal
hoeft dan vrijwel niet meer.

vrij fors inhoudt als je het rijpedaal loslaat.
Doe je dit op de green, dan beschadig je de
zode. Het schakelen naar een hogere of lagere groep gaat wel eens stug doordat er soms
druk op het systeem blijft staan. Je moet dan
een knop uittrekken of de rem intrappen om
de druk er af te halen. Deze knop zit eigenlijk te ver van de pook en dat werkt niet handig. Dit is inmiddels aangegeven bij dealer en
importeur. De Kubota wordt voornamelijk
ingezet voor de spuit, core harvester, slitter
en overige hand- en spandiensten. Door het
ontbreken van een aftakas hebben we de
aandrijving van de spuit moeten vervangen
door een hydromotor.”
Rapportcijfer: 7
Chris de Graaf is werkzaam als sectormanager groenvoorziening
bij WSW Paswerk in
Cruquius (NH). In het
voorjaar van 2006 is de
eerste Kubota RTV aangeschaft, gevolgd door
een tweede afgelopen december.

“De Kubota RTV 900 hebben we uiteraard
vergeleken met andere merken. Niet alleen
qua prijs maar ook voor wat je hebt voor je
geld. Bepaalde merken waren veel duurder
dan de Kubota, maar de mogelijkheden
waren minder. Grote voordelen van de
machine vind ik dat je geen rijbewijs nodig
hebt en dat hij multifunctioneel is. Ook kun
je er ook overal mee komen, dit is vooral
handig bij maaiwerkzaamheden. De Kubota
vinden we een goed stuk techniek voor een
aanvaardbare prijs. Tot nu toe hebben we
nog geen storingen gehad met beide machines. Overigens heb ik geen vergelijk met
andere machines wat storingen betreft.
De Kubota is het eerste universele voertuig
dat we hebben aangeschaft en er staat er
nog minstens eentje op de verlanglijst. Een
nadeel vind ik wel dat soms de laadbak te
klein is voor sommige werkzaamheden,
bijvoorbeeld bij snoeien en wieden.
Een ander nadeel is dat de Kubota vreselijk
hard rijdt. Een snelheid van 45 km/h is hard
voor zo’n kleine machine. Daarom hebben
we de snelheid laten begrenzen tot een
maximum van 35 km/h.”
Rapportcijfer: 8

Chris de Graaf: “Rijsnelheid begrensd.”

• Bediening en dashboard
Het dashboard is sober maar functioneel ingericht. Rechts naast het stuur is de keuzehendel van de wielaandrijving geplaatst: tweewiel
of vierwiel. Daarnaast zit de groepenhendel
van de transmissie. De snelheidsmeter zit
meer naar het midden toe, net als die van de
watertemperatuur en de brandstof. Links
naast het stuur zijn de inschakeling voor de
lichten en de richtingaanwijzer geplaatst.
Aan de linkerkant van de bestuurdersplaats

zitten de handrem, het handgas, de inschakeling van het differentieel en de hydrauliek. De
bediening van de handrem en hydrauliek is
vrij standaard. Het inschakelen van het handgas doe je met een knop die je uittrekt. Het
differentieel schakel je in door met je linkervoet een pedaal in te trappen en te blokkeren
met de knop links naast de stoel.

• Laadbak
Ladingen transporteer je eenvoudig in de

Robert Hof is materiaalbeheerder van
Twente Milieu uit
Enschede. Dit bedrijf is
een totaaldiensverlener op het gebied van
afvalinzameling en het
beheer van openbare
ruimten. Aan deze activiteiten dragen ook
drie Kubota’s RTV 900 hun steentje bij.

dat je weinig draaiende delen hebt, zoals
riemen en poelies. Je hebt dus weinig
slijtage. Een minpuntje vind ik wel het
hoge geluidsniveau in de cabine. Dit
zou wel iets lager kunnen. Problemen
hebben we nog niet gehad, we zijn er
zeer tevreden over.”
Rapportcijfer: 8
CRUQUIUS

Robert Hof: “Hydrostaat geen onbekende.”
“Binnen Twente Milieu hebben we de
beschikking over drie universele voertuigen,
allen van Kubota. Ze zijn allemaal in 2006
aangeschaft. De voornaamste reden is, dat
het comfort wat hoger is dan de andere
merken. Twee hiervan worden ingezet voor
het beheer van de groene ruimte. Ze worden
dan voorzien van een bladzuiger of -blazer.
Ook voor werkzaamheden op begraafplaatsen hebben we er eentje. Deze is niet voorzien van een aanbouw. Kubota is voor ons
geen onbekende. Ook de trekkers van dit
merk hebben we in het gebruik en deze
hebben ook allemaal een hydrostaat. Alle
chauffeurs hebben goede ervaringen met
deze transmissie. Het voordeel hiervan is

laadbak. Deze kiep je hydraulisch door de
hendel naast de stoel te bedienen. De achterklep open je door de vergrendeling los te
doen. Aan beide kanten zijn draden gemonteerd die ervoor zorgen dat de klep niet helemaal open gaat. Deze kun je loskoppelen
van de bak. De bak heeft een waterinhoud
van 0,46 m3 en een maximale belading van
500 kg en is overigens demontabel. Dit doe
je door de cilinder los te koppelen en de
scharnierpinnen weg te nemen.

gras
akkerbouw
glastuinbouw
boomgaard
bollen
loofbos
naaldbos
heide
open stuifzand
hoogveen
kustgebied
kwelders
moeras
overig natuur
stedelijk gebied
hoofdwegen
water

ENSCHEDE

© Grondgebruikskaart Nederland:
Alterra – Wageningen UR
Meer informatie over de kaart:
A.J.W. de Wit, telefoon (0317) 47 47 61

• Goed in ruw terrein
De hydrostatische aandrijving zorgt ervoor
dat je niet kunt wegrijden met slippende banden. Dit ligt aan het feit dat motor en hydrauliekpomp aan elkaar gekoppeld zijn. Zo heb je
altijd voldoende liters olie om een bepaalde
trekkracht te krijgen. Rij je op een ruw ter-

VOERENDAAL

rein, dan is de vierwielaandrijving onontbeerlijk. Ook de bodemvrijheid van 20 cm zorgt
ervoor dat je niet gauw blijft steken in een
diepe kuil.•

Erik Bonte is freelance journalist, Aardenburg.

Rapport: Kubota RTV 900
Plus

Kortom

•
•Prijstechnisch interessant.
•Kan op ruw terrein goed uit de voeten.
•Hydraulische bediening.

Met de RTV 900 heeft Kubota een universeel voer-

Degelijk gebouwd.

tuig in huis waarmee je vele kanten op kunt.
De machine is volledig hydraulisch aangedreven.
Alleen met het afremmen moet je even opletten.
Voor ruw terrein is de Kubota zeer geschikt, mede

Min

door de vierwielaandrijving, het differentieel en

•Remt fors af bij loslaten rijpedaal.
•Knop om druk van systeem te halen is te ver

de bodemvrijheid van 20 cm. De hoge rijsnelheid

weg geplaatst.

wordt door sommige gebruikers als nadeel
genoemd omdat de machine klein is.

•Olietank te klein voor constante oliestroom
De Kubota van Golfclub Hoenshuis is voorzien van een driewegkraan voor een extra hydraulische functie. Ze kunnen óf de kipbak bedienen óf een
andere hydraulische functie. Voldoende olie was standaard niet genoeg voorhanden. Daarom is er een grotere tank geplaatst. Ook is de koeling
aangepast door middel van een grotere oliekoeler. Deze is onder de laadbak geplaatst.
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Huub Lumey van Golfclub Hoenshuis
laat de laadbak kiepen met de hendel
links naast de stoel. Dit gaat vrij vlot.

van sommige werktuigen.

•Hoge rijsnelheid.
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