Proefrit

Kubota RTV900, trekker in transportjasje

Het Japanse Kubota heeft ook een
transporter, de RTV900. Speciaal is
de variabele hydrotransmissie waar
andere transporters met riemaandrijving werken. Deze hydrostaat
komt overigens uit de Kubota STV
compacttrekker. Het zou de transporter een ongeëvenaard prestatieniveau geven, volgens de leverancier.
Een rij-impressie.
Tekst en foto’s: Patrick Medema

O

p de Demo-Dagen Papendal presenteerde De Vor Achterveld de Kubota
RTV 900 transporter als noviteit. De
Europese introductie was echter vorig jaar al
op de Eima in Italië. Oplettende lezers van
Tuin en Park Techniek hadden er in het
decembernummer van 2004 dus al over kunnen lezen. Kubota laat de transporters in de
Amerikaanse Kubota fabriek in Gainesville
maken. Amerika is namelijk hét land voor
deze wagens. Gewoon voor de fun en hobby
zoals tijdens het jagen. Alleen voor transport
dus. Daar is de RTV al twee jaar te koop. Voor
Europa moest de wagen nog aangepast worden zoals verlichting, twee stoelen in plaats
van één zitbank, kentekenplaat en een trekpen. De Nederlandse importeur bestelde er
zes en kreeg ze voor Papendal. Inmiddels
zijn ze alle verkocht.

• Uitvoering
De transporter doet stoer aan met onder andere een versterkte stalen frontbeschermbeugel.
Het gaan zitten voelt al meteen goed op de
mechanisch geveerde stoel. Deze kun je instellen naar gewicht en heeft een rolgordel. De
bijrijder moet het overigens standaard met
een kuipstoeltje doen. Rijden lijkt niet moeilijk te worden. Er is een sleutel die je om moet
draaien, een rempedaal en een gaspedaal,
net zoals bij andere transporters. Verder zit
er links naast het stuur op het dashboard een
draaiknop voor licht en richtingaanwijzer.
Rechts zit de groepenschakeling van de hydrostaat, een L, M en H voor laag, midden en hoog
en een achteruit. Daarnaast kun je met een
hendel de vierwielaandrijving inschakelen.
Even zoeken is het naar de kilometerteller,
deze zit tegenover de bijrijder. Hier kun je
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Bediening van de RTV900 is eenvoudig, alles wijst voor zich.

tevens de temperatuur, tankinhoud, urenteller en richtingaanwijzerslampjes vinden.

• Geveerd
Na het starten hoor je het meteen, een diesel.
De transporter heeft een watergekoelde driecilinder Kubota-dieselmotor van 15,9 kW (21,6
pk). Speciaal is de hydrostaat, net zoals een
trekker, waar andere transporters een variabele aandrijving hebben via snaren. De hydrostaat zit onder de kipbak en heeft drie groepen.
Maximale rijsnelheid is 40 km/h wat overigens
zelf moeilijk is waar te nemen op de teller
tegenover de bijrijder. Op de weg is het even
wennen. Vooral bij langzaam rijden is het rijpedaal gevoelig. De hydrostaat reageert namelijk zo snel dat wanneer je het loslaat het wat
schokkerig rijden op kan leveren. Dit is overigens zo onder de knie. De wagen remt dus snel
af op de motor, de natte gesloten schijfremmen
zijn dan haast niet nodig. Wel lastig is richting
aangeven. Je linkerhand moet dan van het
stuur af om de draaiknop op het dashboard te
bedienen. Het rijden is comfortabel, mede door
het veersysteem dat op die van een auto lijkt.
Schokdempers voor en achter een semi-onafhankelijke Dedion-as met bladveer en schokdemper. Daarnaast zit je lekker in de geveerde
stoel en gaat sturen gemakkelijk door de hydraulische stuurbekrachtiging. Wel rammelt de
metalen kipbak een beetje. Dit is met een
optionele kunststof inlegbak deels te verhelpen.

Naast de mechanisch geveerde stoel zit de bediening van de kipbak. Het oranje knopje is om de sper te blokkeren. Ook zit daar de
handrem.

Kubota RTV900
Motor Kubota 15,8 kW
(21,6 pk) diesel
Transmissie Variabele Hydro
Transmissie (VHT)
met drie groepen
Rijsnelheid 40 km/h
Lengte x breedte 303 cm x 152 cm
Draaistraal 395 cm
Trekkracht 590 kg
Laadvermogen 500 kg
Gewicht 925 kg
Prijs excl. BTW 15.900 euro

Zo wordt er altijd voldoende liters olie geleverd voor een bepaalde trekkracht in elk terrein. Wanneer je het rijpedaal loslaat op een
helling blijft de wagen stilstaan. Als je dan
weer aanzet dan slippen de wielen niet door
de optimale trekkrachtregeling. Met de vierwielaandrijving, bodemvrijheid van 20 centi-

meter, sterke hydrostaat en differentieelsper
moet de wagen goed in ruw terrein uit de voeten kunnen. Dit was niet echt voorhanden om
het uit te proberen, alleen een sloot met een
steile helling. Hiermee had de wagen het toch
wel heel erg moeilijk mee. De achterwielen
slipten in de toch wel natte baggersloot en de
voorwielen hadden onvoldoende grip, ze
waren deels los van de grond. Dat de wagen
het in deze situatie moeilijk had, komt mede
door het relatief zware gewicht van 925 kilo
en de steile slootkant waarbij de redelijke
hoge 20 cm bodemvrijheid toch te laag bleek.
De sper kun je overigens met de linkerhak
intrappen en met een oranje knop links naast
de stoel vastzetten. Daar zit tevens ook de
handrem en een hendel om de bak hydraulisch te kippen. In de kipbak kun je ongeveer
500 kg laden. De totale toelaatbare belading,
inclusief de rijders, is 695 kilo. Gewerkt wordt
er nog aan een optionele ventielenblok, zowel
voor als achter, voor bijvoorbeeld een bezem,
sproeier of bezander. De Europeaan wil er
namelijk meer mee dan alleen rijden. •

• Terrein
Het rond toeren in het veld rond Achterveld
is snel gewend. Een beetje spelen levert meer
informatie op. Zo is wegrijden met slippende
wielen op vlak terrein onmogelijk. De motor
en de hydrauliekpomp zijn namelijk gekoppeld aan het motortoerental en de rijsnelheid.

De hydrostaat zit onder de kipbak. Speciaal is de achtervering met bladveer en schokdemper.
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