Proefrit

Tym T273: Mooie ogen, goedkoop kapsel
Er is weer een trekkermerk in Nederland gearriveerd, namelijk Tym uit Zuid Korea. Bij importeur Drieskamp
klepelden we enkele rondjes met de T273. Het viel niet tegen. De 27 pk hydrostaat met de schone neus heeft
de luxe in zich, alleen de afwerking had wat degelijker mogen zijn.
Tekst en foto’s: Patrick Medema

e Zuid-Koreaanse trekkerfabrikant
Tong Yang Moolsan trekt de laatste
tijd aardig de aandacht. Afgelopen
zomer lanceerde namelijk het grote JCB een
serie compacttrekkers die voor een groot deel
in de Tym fabriek worden gemaakt. Maar
afgezien van deze samenwerking timmert
Tym al langer aan de weg. Zo heeft het bijvoorbeeld in Amerika een uitgebreid verkoopnetwerk. Uit de fabriek in Korea rollen
jaarlijks ruim 20.000 trekkers. Naast zo’n
10.000 van eigen merk levert het bedrijf ook
trekkers aan JCB, Mahindra, LG Montana en
Universal. In Europa zijn er twee onderdelendepots, een in het Engelse Kings Lynn en een
in het Tsjechische Brno. Zijn de trekkers al
langer in Engeland en Duitsland te koop,
sinds kort is Tym ook in Nederland leverbaar
via Drieskamp Techniek in Heelsum. Dit
bedrijf voert de hele lijn van 17 tot 51 kW (23
tot 70 pk). Reden we al eerder op een JCB uitvoering van 35 pk, nu probeerden we een kleinere Tym uitvoering van 27 pk, de T273 HST.

D

• Neus
De T273 is een van de twee modellen uit de
kleinste K2 serie, de andere heet de T233.
Allebei zien ze er hetzelfde uit. Verschil zit
hem in de driecilinder Mitsubishi dieselmotor. De T233 heeft een 1.125 cc van 16,9 kW
(23 pk) en in de T273 zit een 1.318 cc van 19,8
kW (27 pk). Wat direct opvalt is de motorkap
met de aparte neus. Deze lijkt in de verte wel
een beetje op die van New Holland met verzonken koplampen. Als het ware mooie ogen
die je vragend aankijken. Van een afstand ziet
de afwerking er gelikt uit. Zit je op de trekker
dan lijkt het niet echt duurzaam. De kunststof spatborden zijn gammel. Wel leuk detail
zijn de ronde gaten voor drinkbekers. Ook
fragiel is de plastic afwerking rondom de
hendels aan beide zijkanten. Een beetje speelgoedachtig. Verder lijkt de afwerking om de
standaard kruishendel voor de voorlader
geen lang leven beschoren. Wel voelen de
hendels en pedalen degelijk aan en is het
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dashboard netjes. De fabrikant is overigens
zeker van zijn zaak. Standaard geeft het
namelijk drie jaar garantie waarvan de eerste
twee jaar op alles en het derde jaar op de
complete aandrijflijn (motor, transmissie,
assen eindoverbrenging). Voor 450 euro is de
garantietermijn uit te breiden naar zelfs vijf
jaar. De zelfverzekerdheid komt mede doordat elke hydrostaat voor montage getest
wordt op lekkage.
• Werken
Op het platte platform is genoeg ruimte, ook
voor de lange chauffeur uit Nederland. Om te
starten moet je het rempedaal met je linkervoet intrappen. De twee rechter pedalen voor
voor- en achteruit zijn alleen rijpedalen. Het
toerental stel je in met een hendel op het
rechterspatbord. De hydrostaat heeft twee
groepen, in te stellen aan de linkerkant. Hier
zit ook een hendel voor zowel de achter- als
middenaftakas en een hendel voor de inschakeling van de vierwielaandrijving. Met een

groene knop naast het stuur schakel je de
aftakas in. De trekker loopt mooi tijdens het
klepelen. Handig is de knop op het dashboard
voor cruise control. Een druk en de rijsnelheid blijft constant. Het rijpedaal staat dan
vast. Draaien gaat redelijk kort met de 50 graden uitslaande wielen. De draaistraal is 2,6
meter. Remmen gaat met natte schijfremmen.
Voor een gazon maaien is er een 150 cm middendek leverbaar. Als dit maaidek eronder
hangt is het wel oppassen. De hefhoogte is
namelijk beperkt met 14 cm. Standaard is een
dubbelwerkend ventiel die je bedient met een
hendel onder de stoel. Ook zit er af fabriek
een voorziening voor de voorlader op met een
kruishendel en twee dubbelwerkende ventielen. Beschikbaar is een eigen fabrieksvoorlader voor 2.800 euro die 600 kg kan tillen,
maar er kan ook een voorlader van Lewis of
een Tsjechische op. Voor het onderhoud kan
de motorkap volledig rechtstandig omhoog.
Handig is een kijkglaasje voor de transmissie/hydrauliekolie naast de achterasstomp.

Links zitten hendels voor aftakas, hydrostaatgroep en vierwielaandrijving.
Jammer is de fragiele, plastic afwerking.
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De lichten op de hoge beugel steken ver naar buiten uit. Om ze langer heel te houden kun je ze beter aan de binnenkant monteren.

De vooras is volledig waterproef. De hoge rolbeugel is half opklapbaar.
• Te koop
Importeur Drieskamp werkt nu nog vanuit
twee vestigingen. Dit verandert volgend voorjaar. Dan moet een nieuw pand in Heteren
klaar zijn. Gewerkt wordt nog aan een beter
dealernetwerk. Onderdelen zijn echter geen
probleem, er zijn immers al twee grote depots
in Europa. De Koreaanse trekker is in ieder
geval beter dan de Chinese, laat Drieskamp
uit ervaring weten. Het bedrijf verkoopt al

Dashboard met rechts de groene knop voor de inschakeling van
de aftakas en daaronder de schakelaar voor cruise control.

jaren Siromer trekkers. Bij aankomst is het
in 9 van de 10 gevallen hommeles, je moet er
dan zelf nog aan sleutelen. Bij Tym is dit niet
het geval meent Johan Bosman van Drieskamp. Wielen eronder, beugel eraan en klaar
is Kees. De T273 moet vooral interessant zijn
door de prijs. De trekker op industriebanden
is voor 12.500 euro excl. BTW te koop. Wil je
gazonbanden dan komt daar nog zo’n 400
euro bij. Dat dit een paar duizend euro goedkoper is dan andere 27 pk’s compacttrekkers
ligt volgens Bosman voor een groot deel aan
het arbeidsloon en de werkmentaliteit; een

overuurtje meer of minder maakt voor de
Koreanen niet zoveel uit. Voor de vergelijkbare
JCB 327 HST betaal je zo’n 2.000 euro meer,
namelijk 14.770 euro. Deze zet JCB dan ook
zelf in elkaar in Engeland met een paar eigen
onderdelen (zie pagina 36). De JCB 327 HST is
iets zwaarder met 975 kg en ook het hefvermogen verschilt met 700 kg tussen de kogels,
volgens de technische specificaties. Volgend
jaar is de kleine Tym ook met een 16/16 gesynchroniseerde bak leverbaar. Ook is dan het
toerental gekoppeld met het rijpedaal. Verder
wordt gewerkt aan een fronthef en -aftakas.•

Tym T273 HST
Motor
Motorvermogen

driecilinder Mitsubishi
19,8 kW (27 pk) bij
2.700 omw./min

Brandstoftank
Transmissie

25 liter
Hydrostaat,
2 groepen

Rijsnelheid

0-17 km/h

Pompopbrengst

18,9 l/min

werktuigen

Gebruikt u nog Euro 95 benzine?
ASPEN 4T benzine
is een speciale benzine voor grasmaaiers, kantensnijders,
heggenscharen, bosmaaiers, aggregaten en andere 4-takt
motoren waar u normaal gesproken Euro 95 in gebruikt.
De voordelen:
• Beter voor uw gezondheid
• Meer dan 10 jaar lang houdbaar
• Extreem schone verbranding
• Geen roetaanslag op zuiger, kleppen en bougie
• Geen stinkende uitlaatgassen
• ASPEN 4T veroudert niet en vormt geen restanten

Hefvermogen achterhef 750 kg tussen kogels;
550 kg op 60 cm
achter kogels

Op het rechterspatbord zit een oranje hendel voor handgas. De grote grijze kruishendel op
de voorgrond voor de voorlader zit er standaard op.
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Lengte

234 cm

Breedte

124 cm

Gewicht

865 kg

Prijs, vanaf

12.500 euro excl. BTW

Met ASPEN 4T start uw motor wél altijd! Zelfs na een lange winter

www.aspen-benelux.nl
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Benelux importeur
GVG Oliehandel BV
Bolder 12 NL-6582 BZ Heumen
tel. +31 (0)24 675 43 61
info@gvgoliehandel.nl
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