Eerste indruk

Kioti EX 45: Eigen gezicht met hydrostaat
De oude Kioti trekkers werden nog wel eens voor veredelde Kubota’s
aangezien. Vooral door de oranje kleur, maar ook door het uiterlijk.
Met de splinternieuwe EX-serie zijn de laatste oude DK-modellen
vervangen en hebben alle Kioti’s een eigen gezicht. Naast een facelift is
er nu ook een 35/40/45 pk hydrostaat, waar nog een 50 pk versie bijkomt.
Tekst en foto’s: Patrick Medema

et was half december druk bij Kioti
importeur Pols in Zuidland. De top
van de Zuid-Koreaanse Daedong
fabriek en alle Europese Kioti importeurs
waren verzameld. Zij waren er echter niet om
alleen de nieuwe EX-serie en de CK 35 te zien,
maar meer voor de officiële opening van het
Kioti EU Parts Center. Pols Zuidland is namelijk het Europese onderdelendistributiecentrum van Kioti geworden. Na de eigen
markt, Amerika en Australië richt de trekkerfabrikant daarmee nog meer zijn pijlen op
Europa. Fabrikant Daedong Industrial is geen
kleintje. Het bedrijf maakt in Zuid-Korea jaarlijks 25.000 trekkers tussen 20 en 90 pk. Dit
bijna allemaal met eigen geproduceerde
onderdelen in verschillende fabrieken. Alleen
de trekkers boven de 55 pk hebben een ingekochte Perkins motor. De modellen tot 35 pk
hebben een eigen Daedong driecilinder en
dan tot 55 pk een viercilinder dieselmotor.

H

een 16/16 versnellingsbak hadden, heb je bij
de EX-serie meer keuze. Naast een 12/12 en
een 24/24 mechanische transmissie met
omkeer kun je ook voor een hydrostatische
aandrijving kiezen.

• Europees
Zoals gezegd, het eerste beschikbare model
was niet de Europese uitvoering. Dit maakt
voor onze eerste indruk niet uit. Het grote verschil zit hem namelijk in de hef. De DK45SE
HST heeft heflatten met draadspindels, voor
de Europese EX worden dit telescopische snelverstellingen. De hef tilt 1.200 kg 60 cm achter de kogels. De bediening van de hef is ook
van de achterkant te doen met een hendel
aan de rechterzijde. Verder zit er op dit model
alleen een 540 toeren aftakas, de Europese
variant krijgt ook een 1.000 toerige aftakas.
Mogelijk cosmetische verandering is dat de
achterlampen nog gewijzigd worden.

• Ook hydrostaat
Hoogtepunt tijdens de officiële opening was
de introductie van een Kioti EX 45 HST trekker. Deze was voor het eerst in Europa. Kioti
liefhebbers zullen hem al wel eerder gezien
hebben. Hij is in Amerika en Australië namelijk al een half jaartje te koop, maar dan wel
als een DK45SE HST. Deze typeaanduiding
prijkte nog op het feestmodel die op het laatste moment was ingevlogen. Het is dan ook
nog een Amerikaanse uitvoering, maar voor
Europa wordt het een EX verzekerde Pols. De
EX vervangt de DK35/40/45. De drie typen met
een 35, 40 en 45 pk eigen dieselmotor zijn
gebleven. In het tweede kwartaal van dit jaar
komt er ook een 50 pk versie. Op het eerste
oog is de grootste verandering de nieuwe,
ronde motorkap. Dit is meer in lijn met de
kleine CK-serie van 20 tot 35 pk en de grote
DK-series van 45 tot 90 pk. Maar er is meer
veranderd. Waar de drie voorgangers alleen
44]

Tuin en Park Techniek • februari 2007

Tuin en Park Techniek • februari 2007

Kioti EX 45 HST
Motor
Motorvermogen

4-cilinder Daedong
diesel, vloeistofgekoeld
33,6 kW (45 pk)
bij 2.600 omw./min
26,8 kW (36 pk)
540/1.000 omw./min
45 liter
Hydrostaat, 3 groepen
30 km/h plus
37l/min

Aftakasvermogen
Aftakas
Brandstoftank
Transmissie
Rijsnelheid
Pompopbrengst
hydrauliek
Hefvermogen achterhef 1.200 kg
60 cm achter kogels
Lengte
341 cm
Breedte
176 cm
Wielbasis
188 cm
Gewicht
1.610 kg
Prijs
21.450 euro excl. BTW
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De bediening wijst zichzelf. Het dashboard boven het verstelbare
stuur heeft meters en ledlampjes.
1. Rijpedalen
5. Aftakas op automatisch
2. Handgas
6. Aftakas inschakelen
3. Remmen
7. Vierwielaandrijving
4. Cruise control

7

8

De bedieninghendels rondom.
1. Drie groepen hydrostaat
5. Kruishendel voorlader
2. Opbergvakje
6. Pook dubbelwerkend ventiel
3. Hef
7. Hefsnelheid
4. Hydrauliek
8. Differentieel

• Rijden

• Anders

Rijden op de hydrostaat is zoals gewoonlijk
kinderlijk eenvoudig. Links zit een tweepedaalbediening, eentje voor vooruit en eentje voor
achteruit. Pols heeft zelf de hydrostaat gekoppeld met de brandstofpomp. Deze optie werkt
net zoals het gaspedaal van een auto, en heet
‘Easy Speed’. Het pedaal intrappen en de nieuwe, rustiger lopende en zuinigere 45 pk sterke
Daedong diesel maakt meer toeren. Dit moet
minder brandstofverbruik geven en minder
lawaai. Natuurlijk kun je het toerental ook
vastzetten met de handgashendel rechts naast
het stuur voor bepaalde werkzaamheden. De
hydrostaat heeft drie groepen die soepel in te
stellen zijn met een pook links naast de stoel.
In het verlengde van deze pook zit een klein
opbergvakje. Verbeterd is de stuurbekrachtiging door een 15 procent grotere hydrauliekpomp. Sturen gaat nu vlot met de zwaar
uitziende vooras.

Naast een nieuwe look en andere transmissiemogelijkheden zijn er meer verschillen tussen
de nieuwe EX en de oude DK-serie. Zo kan er
in de brandstoftank 5 liter meer, nu 45 liter.
Ook is de EX groter. De wielbasis is nu 188 cm
wat 182 cm was. En hij weegt met 1.610 kg,
zonder cabine, zo’n 190 kg minder. Nieuw is
ook cruise control. Dit is overigens niets meer
dan een tuimelschakelaar aan de rechterkant
van het dashboard waarmee je het rijpedaal
kunt vastzetten. Naast de cruise control knop
zitten schakelaars om de onafhankelijke
aftakas in te schakelen. Je kunt de aftakas op
‘auto’ zetten zodat hij automatisch stopt als je
de hef omhoog doet. Een 2.000 toeren aftakas
middenonder voor een maaidek tussen de
wielen is optioneel. Op dezelfde hoogte aan
de linkerkant van het verstelbare stuur vind
je soortgelijke tuimelschakelaars voor de
inschakeling van de vierwielaandrijving en
noodknipperverlichting.

Op het dashboard zelf zit een toerentalmeter
met urenteller, brandstof- en olietemperatuurmeter. Via ledlampjes is te zien of een functie,
zoals aftakas, 4WD en cruise control is ingeschakeld. Ook bij problemen met bijvoorbeeld
accu, oliedruk en voorgloeien licht er een
lampje op. Net zoals in een auto. Aan de rechterkant zit er standaard een kruishendel voor
een voorlader. Onder de rechterinstap kunnen
vier hydrauliekventielen voor onder meer de
voorlader. Achter zitten standaard twee aansluitingen, op de EU versie worden dit er vier.
De hydrauliek bedienen gaat met een hendel
rechts naast de stoel. Ook zit aan de rechterkant een grote pook waarmee je snel een
dubbelwerkend ventiel kunt bedienen. De hefsnelheid is in te stellen met een draaiknop
tussen de benen onder de stoel. Daarnaast zit
nog een hendel om de tussenaftakas in te
schakelen, de rolbeugel is opklapbaar.
Optioneel is een nieuwe Mauser cabine
die nog in ontwikkeling is.•

Tuin en Park Techniek
brengt tweemaandelijks
nieuws en achtergronden
over machines en
technieken in de groensector, vertaald in
praktisch toepasbare
informatie.
Wanneer u zich nú aanmeldt als
abonnee, ontvangt u één van deze
trekkerminiaturen cadeau!

ja

ik neem een abonnement op het vakblad Tuin en Park Techniek en ontvang één van de
volgende exclusieve trekkerminiaturen *) of ik maak gebruik van de eenmalige korting.
(aankruisen wat wordt gewenst).

Antonio Carraro

Terex HR32

Massey Ferguson 5455

eenmalige korting van € 7

TIP: Een abonnement cadeau doen? Bel de lezersservice (0317) 46 56 70.
Mijn gegevens:
Dhr. / Mevr.
Naam bedrijf
Adres

Antonio Carraro
Tigrone 7700
(Ros 1:25)
winkelwaarde €17,85

Postcode
Plaatsnaam

Land

Telefoon

BTW-nr.

E-mail
Terex HR32
(Brami 1:50)
winkelwaarde €39,40

Branche
Ik betaal na ontvangst van de factuur.
Ik machtig AgriMedia om het verschuldigde bedrag van mijn
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De motorkap gaat ver open waardoor er
gemakkelijk toegang is voor regelmatig
onderhoud.

Deze hef is nog de Amerikaanse uitvoering, voor Europa worden de draadspindels vervangen door snelverstellingen.

rekening

af te schrijven.

Datum

Handtekening

*) Aanbieding geldt zolang de voorraad strekt. Het jaarabonnement kost € 72,50 voor Nederland en België (6 nummers) en
geldt tot wederopzegging. Overige voorwaarden zie colofon pagina 4 van dit nummer.
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*) Geldt zolang de voorraad strekt. Wenst u geen trekkerminiatuur,
dan kunt u gebruik maken van een eenmalige korting van € 7

De volledig ingevulde bon kunt u in een envelop zonder postzegel versturen naar:
AgriMedia B.V., Antwoordnr. 81, 6700 VB Wageningen U kunt de bon ook faxen naar: (0317) 46 56 71
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Met een hendel rechts aan de binnenkant van het achterwiel is de hef ook
van achteren te bedienen.

Massey Ferguson 5455
(Siku 1:32)
winkelwaarde €15

