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Het gereedschap platform voor de groen professional 
Voor iedereen die nóg meer kracht of mogelijkheden zoekt dan de LXT 18 V lijn kan bieden heeft Makita XGT ontwikkeld. 
Vraag jij altijd het uiterste van jouw accumachine en wil je meer? Dus nog meer blaaskracht, zwaardere maaiklussen
en intensiever knipwerk? XGT maakt het mogelijk. Elke maand introduceert Makita nieuwe XGT machines, waardoor 
er een volwassen platform naast het LXT platform komt te staan. Zodat jij kan kiezen. D
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Sneller, stiller en 
schoner dan brandstof

XGT 40 V Max

Asymmetrisch stuur

ADT: past rotatiesnelheid
automatisch aan

Krachtige BL motor, 80 V

Digitale communicatie levert 
hoog motorrendement

UR012GZ02
XGT 2x40 V Max
€719,00
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Woord van welkom

Talloze innovaties passeren de revue op deze 
beurs, op het gebied van techniek, efficiëntie, 
duurzaamheid en energietransitie. Denk bij dat 
laatste aan elektrische machines, waaronder 
trekkers, shovels, maaiers en handgereed-
schappen, aan oplossingen op het gebied van 
waterstof, en aan de enorm efficiënte brandstof 
ammoniak als geoogst bijproduct van mest. 
Kennissessies vinden plaats in speciale pavil-
joens.

GTH en ATH faciliteren exposanten om de stand 
van de groen- en agrotechnische ontwikke-
lingen te delen met zowel opdrachtgevers als 
opdrachtnemers. Fedecom nodigt iedereen, 
ook de speciaal uitgenodigde medewerkers en 
adviseurs van het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselveiligheid, uit om het zero-
emission-paviljoen te bezoeken voor uitge-
breide, diepgaande tekst en uitleg. Hier vindt 
een lezingenprogramma plaats, dat geheel 
rond duurzaamheid en energietransitie is opge-
bouwd.

Op de vakbeurzen laten we zien hoe de agro-
techniek zich laat inspireren door de vooruit-

strevendheid van de groentechniek op het 
gebied van de elektrificatie van machines en 
gereedschappen. Andersom vertonen we hoe 
de groentechniek veel opsteekt van de verre-
gaande ontwikkelingen van de agrotechniek als 
het gaat om het onttrekken van ammoniak aan 
de veehouderij – een bijdrage aan het milieu.
De grote winst van het afgelopen decennium 
is dat er slim gewerkt wordt. In kennispaviljoen 
Grenzeloos Innoveren voor de akkerbouw en 
veehouderij komen innovatieve technieken 
voor mest, gewasbescherming en water aan 
bod waarmee de strengere regelgeving nu al 
behaald kan worden. Ook staat er op de beurs 
een stikstofwasser dat de vaste van de vloei-
bare uitwerpselen scheidt. De ammoniak uit 
de vaste materie wordt gezuiverd, waardoor 
er 70 procent minder de lucht in gaat. Uit deze 
ammoniak wordt vervolgens vloeibare kunst-
mest gemaakt voor de landbouw, middels een 
proces dat veel minder energie kost dan de 
productie van reguliere landbouwmest.

De agrotechniek is ook enorm vooruitstrevend 
bezig in de onkruidbestrijding. Als alternatief 
voor chemische gewasbeschermingsmiddelen 

worden er verscheidene oplossingen gezocht in 
de techniek. Zo bestaat er een zaaimachine die 
alle ingezaaide gewassen op een perceel, 
bijvoorbeeld 80.000 bietenplanten op een 
hectare, stuk voor stuk registreert op 
zaadniveau en er gps-coördinaten aan verbindt. 
Mechanische onkruidbestrijders met camera’s 
die zijn gekoppeld aan het systeem weten van 
elk zaadje waar het staat en herkennen ook 
de in omvang groeiende gewassen die eruit 
voortkomen. De camera’s werken aan de hand 
van een onkruidherkenningsprogramma. De 
mechanische onkruidbestrijders harken en 
schoffelen daardoor alleen rondom de gewas-
sen. De foutkans is bijna nul en er is geen 
druppel glyfosaat meer nodig.

Fedecom gelooft dat innovatie de sectoren 
vooruit helpt en een grotere positieve bijdrage 
levert dan alleen sanering. Daar gaat de sector 
voor! Een prettige beurs gewenst.

Willem Bierema,
beursdirecteur

Welkom op de grootste beurs die Fedecom ooit gehouden heeft! Iedereen heeft weer zin om zich te 

laten zien, zich te informeren en te laten inspireren.

Willem Bierema, beursdirecteur

Innovatie helpt de sector vooruit

BE SOCIAL 
Scan, lees & deel!
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DE SCHANS BV 
AL RUIM 25 JAAR 

DÉ SPECIALIST
GROENSECTOR     GROND, WEG EN WATERBOUW     BOUW, SLOOP EN RECYCLING

KOPEN · HUREN · LEASEN

Drielseweg 46a | Hedel | tel: (+31) 073 599 17 50 | www.deschansbv.nl

WWW.DERELLY.NL

WWW.KNIKMOPS.NL

WWW.OPTIMAS.NL

 KRACHTIG   

 MULTI-INZETBAAR

 ERGONOMISCH   

 EFFICIËNT 

KRACHTIG

Naast de Optimas en Knikmops introduceren wij de Relly. 
U profi teert altijd van de vertrouwde kwaliteit en service. 

Bekijk ons volledige aanbod op deschansbv.nl

 GEBRUIKSVRIENDELIJK   

 SMART MODUS 

 PROPORTIONELE
 BESTURING     

 AANBOUWDELEN
 UITWISSELBAAR

 ELEKTRISCH

ZET HET IN JE AGENDA!

DE SCHANS 
OPEN DAGEN

14-15-16 
OKTOBER
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Met deze veranderde opzet is ons beurscon-
cept van de onestopshop flink uitgebreid. Onze 
bijna duizend leden, maar ook niet-leden en 
beursbezoekers hebben aangegeven dat ze 
er weer aan toe zijn om elkaar echt te kunnen 
ontmoeten.

Uiteraard behouden beide beurzen hun eigen 
identiteit, zodat onze beide klantgroepen zich 
thuis zullen voelen op hun eigen vakbeurs. 
Tussen de beide beurzen ligt een mixed zone, 
waarin machines en werktuigen van GTH 
én ATH staan en waar zowel GTH- als ATH-
bezoekers mogen komen.

Het tegelijkertijd houden van GTH en ATH 
is organisatorisch efficiënter en leidt tot een 
lagere standhuur en synergie voor degenen 
die dubbel exposeren. Maar daarnaast past het 
ook bij onze vereniging om events samen te 
organiseren, want ons klantenlandschap is aan 
het veranderen. Tuin- en parkklanten maken de 
laatste jaren steeds vaker gebruik van grotere 
machines. Zeker de grote partijen beschik-
ken vaak over groter materieel, zoals trekkers, 
bermschoners en andere machines. Ook het 

machinepark van mijn eigen bedrijf, GroeNoord 
Ag & Turf, ziet er heel anders uit dan tien jaar 
geleden.

Op hun beurt zijn agrarische klanten zich meer 
gaan toeleggen op beheer- of tuin- en parkac-
tiviteiten. Zij kunnen hun grenzen verleggen 
door inspiratie op te doen bij fabrikanten en 
klanten uit de tuin- en parksector. Deze partijen 
zijn vooruitstrevend als het gaat om de ener-
gietransitie, wat tot uitdrukking komt in elek-
trische machines, elektrisch handgereedschap 
en de inzet van waterstof. Ook het verstandig 
omgaan met de natuur wordt gemeengoed, 
aangejaagd door bestekken van vooral gro-
tere gemeenten, met duurzame oplossingen 
als ecologisch bermbeheer of de inzaai van 
bloemenmengsels tot gevolg. Het is mooi dat 
onze klantgroepen van elkaar kunnen leren. De 
mixed zone biedt volop ruimte voor die kruis-
bestuiving.

Bij onze voorgaande vakbeursedities mochten 
we duizenden scholieren en studenten verwel-
komen en ook dit jaar nodigen we hen weer 
van harte uit om naar Biddinghuizen te komen. 

De jeugd is onze toekomst, iets waar Fedecom 
veel aandacht aan besteedt. In het kader van 
ons educatieve TIM-programma (waarbij TIM 
staat voor tech in motion) zijn informatiepak-
ketten ontwikkeld om techniek bij middelbare 
scholen onder de aandacht te brengen. En 
gezien actuele kwesties als de stikstofproble-
men zijn ook de politiek en beleidsmakers en 
beheerders van allerlei overheden van harte 
welkom op GTH en ATH.

Namens Fedecom wens ik alle exposanten en 
bezoekers enorm leerzame, inspirerende dagen 
toe op deze vernieuwde editie van de beur-
zen GroenTechniek Holland en AgroTechniek 
Holland.

Menko Boersma,
voorzitter 

Na twee coronajaren mag het weer: Fedecom 

opent de poorten van twee vakbeurzen, Groen-

Techniek Holland en AgroTechniek Holland! Dit 

jaar houden we deze tegelijkertijd, van 14 tot 

en met 17 september, elk op een eigen deel van 

het beursterrein. Op GroenTechniek Holland 

is een deel van het beursterrein bestemd voor 

demonstraties.

 Menko Boersma, voorzitter

Er weer aan toe zijn om 
elkaar echt te kunnen 
ontmoeten

BE SOCIAL 
Scan, lees & deel!
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Stihl presenteert onder meer de volgende 
innovaties:

• De MSA220T is een accukettingzaag, specifiek 
voor boomverzorging, die qua vermogen een-
op-een vergelijkbaar is met de krachtigste 
benzinekettingzaag, de MS201T. Naast het 
hoge zaagvermogen en de kwalitatieve en 
robuuste bouw, biedt de C-O-uitvoering ook 
een oliesensor met led-indicatie.

• Hiernaast presenteert Stihl de MSA300, een 
allround kettingzaag voor algemeen zaag- en 
snoeiwerk. Nagtegaal: ‘Dit is de eerste profes-
sionele accukettingzaag met een vermogen 
van 3 kW. Met deze zaag kun je ook vellingen 
doen. Naast de op-en-top professionele bouw 
en bediening is ook de ergonomie een groot 
voordeel. Met een geavanceerd AV-systeem 
en ledcockpit is dit de eerste professionele 
allround accukettingzaag op de markt.’

• Voor deze zaag ontwikkelde Stihl een 
speciale accu, de AP500S. Deze is uitgerust 
met nieuwe celtechnologie; dat betekent 
dat de accu platte gelamineerde cellen heeft 
in plaats van ronde cellen. Zo kan er meer 
energie in een accu van dezelfde maat en 

met nagenoeg hetzelfde gewicht. Het out-
putvermogen is 3 kW. Bovendien heeft deze 
AP500S-accu een dubbele levensduur: 2500 
laadcycli in plaats van 1250; dat komt neer 
op een levensduur van meer dan tien jaar. 
Deze accu past op alle machines uit de AP-lijn, 
maar genereert dit vermogen van 3 kW alleen 
op de MSA300.

• Voor al deze elektrisch aangestuurde 
machines en gereedschappen zijn laadmoge-
lijkheden nodig. Stihl ontwikkelde daarvoor 
de mobiele power supply PS3000. De accu's 
kunnen in, maar ook buiten het voertuig wor-
den opgeladen. De PS3000 heeft een capaci-
teit van 2100 watturen, wat betekent dat er 
anderhalve rugaccu of zes à zeven AP300S-
accu’s mee opgeladen kunnen worden. De 
PS3000 kan zo mee het bos in, waardoor de 
hovenier zelfvoorzienend is en niemand hoeft 
te vragen om elektriciteit. De power supply is 
stof- en waterdicht en kan daardoor ook in de 
regen staan. Het gewicht is 19 kg. Daarmee 
heeft deze stroomvoorziening de hoogste 
vermogen-gewichtsverhouding, met een out-
putvermogen van 3,7 kWh.

• De BGA300-accubladblazer is de eerste rug

gedragen accubladblazer met hetzelfde 
vermogen als de benzinevariant. Het blaas-
vermogen is 26 Newton bij een luchtsnelheid 
van 86 m/s. De machine wordt aangedreven 
met een ruggedragen accu. Stihl adviseert de 
AR3000L te gebruiken, omdat de bladblazer 
veel vermogen vraagt. Het gewicht van het 
totale pakket komt overeen met dat van de 
benzineblazer. Op het hoogste blaasvermo-
gen kan er twee uur mee gewerkt worden. 
Naast de zero emissie maakt de blazer ook 
veel minder geluid. Dankzij een geluiddemper 
is het de stilste bladblazer, met een geluids-
drukniveau van slechts 84 dBA.

• In de stand is verder te zien hoe een 
duurzame bedrijfswageninrichting eruit zou 
kunnen zien, met de nieuwste ontwikkelingen 
op het gebied van accu en ook fleetmanage-
ment, waarmee allerhande data verzameld 
kunnen worden. Stihl werkt ook samen met 
een leverancier van car-trackingsystemen, 
om gps te kunnen koppelen voor realtime 
informatie.

Nagtegaal besluit: ‘We bieden een totaaloplos-
sing. Een uitgebreide presentatie daarvan kan 
iedere bezoeker komen bekijken op de beurs.’

‘GroenTechniek Holland is een buitenbeurs en in tegenstelling tot expobeurzen echt een demon-

stratiebeurs. Daarmee biedt GTH bezoekers de gelegenheid om met de eindgebruiker in contact te 

komen en dat vinden wij belangrijk.’ Aan het woord is Tommy Nagtegaal van Stihl. ‘Wij gebruiken 

onze standruimte dan ook om volop demonstraties te geven en geïnteresseerden te laten zien hoe 

de machines werken en welke oplossingen wij aanbieden – die zij natuurlijk ook zelf kunnen testen.’

Het zero-emissionplatform 
van Stihl Stihl laat deze innovaties zien op veld D in 

stand 9.02. Op zaterdag 17 september vindt 
ook het Stihl Timbersports-event plaats, het 
kampioenschap met zes disciplines waarbij 
deelnemers hun vaardigheden met bijl 
en kettingzaag laten zien. Een spektakel! 
Timbersports wordt gehouden naast de 
stand van Stihl.

Tommy Nagtegaal, Stihl

BE SOCIAL 
Scan, lees & deel!
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Ook mijn persoonlijke visie is dat je betere 
resultaten behaalt door te creëren middels 
samenwerking dan door tegenstellingen groter 
te maken. Uiteindelijk zal de oplossing voor de 
huidige stikstofproblematiek moeten komen 
uit een combinatie van pragmatische regelge-
ving en slimme technieken die moeten worden 
terugverdiend.

Wellicht is er wantrouwen ontstaan jegens de 
techniek, die schaalvergroting mogelijk heeft 
gemaakt. Maar techniek biedt óók de oplos-
sing. Technische toepassingen worden nu 
gecombineerd met digitalisering, waardoor 
ondernemers in het groen veel gerichter maat-
regelen kunnen treffen en veel preciezer kun-
nen doseren.

Zien is geloven. Het belang van GTH en ATH 
is dan ook om ontmoetingen te laten plaats-

vinden. Primair tussen de gebruikers van deze 
technieken en machines, zoals hoveniers, loon-
werkers, aannemersbedrijven en boeren. Maar 
ook tussen adviseurs, onderzoekers en over-
heidsmedewerkers. Bezoekers van ATH kunnen 
doorsteken naar GTH en andersom. Echte ken-
nisuitwisseling vindt namelijk niet zozeer plaats 
in kleinschalige meetings, maar vooral door 
kruisbestuiving in het gehele netwerk.

Overigens spant Fedecom zich ook nog steeds 
in om het verschijnsel ‘onbekend maakt onbe-
mind’ tegen te gaan, met het educatieve pro-
gramma voor voortgezet onderwijs TIM (tech in 
motion). Om de toekomst van technische inno-
vatie te waarborgen, moet onze sector aanspre-
kend zijn voor de jeugd. Sinds de introductie 
van de TIM-campagnes is het aantal leerlingen 
in het mobiele techniekonderwijs de afgelo-
pen jaren steeds met 6 à 8 procent per jaar 

gegroeid. In verband met het tekort aan perso-
neel en de snelle ontwikkeling van de techniek 
onderzoekt Fedecom ook hoe de uitstroom 
van vakbekwaam personeel zoveel mogelijk 
beperkt kan worden. Om te beginnen is het 
enorm belangrijk dat bedrijven in de groen- en 
agrotechnieksectoren goede perspectieven bie-
den aan vakbekwaam personeel. Denk daarbij 
aan ontwikkelmogelijkheden in een aantrek-
kelijke, innoverende omgeving met gedreven 
collega’s die zich willen doorontwikkelen.

We sporen ondernemers voortdurend aan om 
ambassadeurs te worden van hun sector in de 
maatschappij, met anderen van gedachten te 
wisselen en te laten zien wat hun sector in huis 
heeft. GTH en ATH bieden daartoe een uitgele-
zen kans!

Wees allen welkom op GTH en ATH, de one-
stopshop en kennissmeltkroes, die dit jaar gro-
ter is dan ooit.

Gerard Heerink,
directeur Fedecom

De groene sector ligt onder een vergrootglas in de samenleving en ondergaat politieke maatrege-

len. Dat onderstreept het belang van de beurzen GroenTechniek Holland en AgroTechniek Holland, 

waar te zien is hoe hedendaagse en toekomstige technische en technologische oplossingen de sleu-

tel kunnen vormen voor milieuvriendelijkheid en duurzaamheid. Vandaar de ondertitel van Fede-

com: Innoveren in plaats van saneren, en de naam van het kennispaviljoen: Grenzeloos innoveren.

Gerard Heerink, directeur Fedecom

BE SOCIAL 
Scan, lees & deel!
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ATH en GTH vinden voor het eerst tegelijk en 
naast elkaar plaats, van woensdag 14 t/m zater-
dag 17 september in Biddinghuizen. Bezoekers 
kunnen overzichtelijk en gericht alles vinden 
wat bij hun interesse past. De stands van de 
bijna 300 deelnemers zijn namelijk zo inge-
deeld dat beide beurzen hun eigen identiteit 
behouden. Met één toegangskaart kan de 
bezoeker beide vakbeurzen inclusief alle pavil-
joens bezoeken én de machines op de demon-
stratieterreinen zelf berijden en testen.

Zero emission-paviljoen
In de groensector is een opmars gaande van 
elektrische machines en gereedschappen. 
In het paviljoen Zero emission tonen we in 
samenwerking met NWST een breed scala aan 
elektrische gereedschappen en werktuigen, 
waaronder handmaaiers, zelfrijdende grasmaai-
ers, bosmaaiers, kettingzagen, robotmaaiers, 

Naast ruim 5.000 nieuwe trekkers, machines en gereedschappen zijn er ook paviljoens met info 

over actuele onderwerpen en innovatieve oplossingen voor de agrarische en de groensector te 

vinden op AgroTechniek Holland (ATH) en GroenTechniek Holland (GTH). Beursmanager Willem Bie-

rema: ‘Zo is er een Zero emission-paviljoen, met een breed scala aan gereedschappen en werktuigen 

die worden aangedreven door accu’s of waterstof. Ook is er een Zo-goed-als-nieuw-paviljoen met 

jong gebruikte machines en een paviljoen Grenzeloos innoveren, waar innovatieve technieken en 

actuele oplossingen te zien zijn voor strengere regelgeving rond stikstof, mest, milieu en dierenwel-

zijn. Dit paviljoen is opgezet in samenwerking met de Nationale Proeftuin Precisielandbouw.’ 

Naast 5.000 machines ook 
paviljoens met info innovatieve 
oplossingen voor de agro- en 
groensector
Paviljoens met info over zero emission-techniek, zo goed als nieuwe machines en 
grenzeloos innoveren op AgroTechniek Holland en GroenTechniek Holland
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ATV’s, utility-voertuigen, shovels, trekkers en 
bestelauto’s, allemaal aangedreven door accu’s 
of door waterstof. Alle machines komen in actie 
tijdens demonstraties en worden toegelicht.

Zo-goed-als-nieuw-paviljoen, met jong 
gebruikte machines
Sinds corona is de supply chain van fabrikanten 
danig verstoord, wat vaak resulteert in lange 
levertijden voor nieuwe machines. Een boer, 
loonwerker of hovenier die snel een nieuwe 
machine nodig heeft, is aangewezen op demo- 
of jong gebruikte machines. In samenwerking 
met Agritrader is op de beurs het paviljoen 
Zo-goed-als-nieuw opgezet, waar exposanten 
hun zo goed als nieuwe machines voor de agra-
rische en groensector kunnen inbrengen.

Paviljoen Grenzeloos innoveren
De agrarische sector heeft te maken met voort-
durend strenger wordende wet- en regelge-
ving op het gebied van stikstof, mest, milieu, 
dierenwelzijn en watermanagement. Hierdoor 
wordt de huidige agrarische bedrijfsvoering 
begrensd, maar door innovatieve technieken 
kunnen deze grenzen verruimd worden. In 
het paviljoen Grenzeloos innoveren laten we 
in samenwerking met de Nationale Proeftuin 
Precisielandbouw (NPPL) innovatieve tech-
nieken en actuele oplossingen zien die nu al 
beschikbaar zijn en voldoen aan de strengere 
wet- en regelgeving.

Beste Trekkerchauffeur van Nederland
Op vrijdag 16 september is op AgroTechniek 

Holland de finale van de wedstrijd Beste 
Trekkerchauffeur van Nederland, georganiseerd 
door Trekker Magazine. Acht kandidaten heb-
ben zich daarvoor gekwalificeerd in de voor-
rondes. De finale bestaat uit zes elementen; 
degene die ze het snelst en nauwkeurigst door-
loopt, is de winnaar.

Benelux-kampioenschap Timbersports
Tijdens de finale van het Benelux-
kampioenschap Timbersports, dat wordt geor-
ganiseerd in samenwerking met Stihl, nemen 

atleten het tegen elkaar op in zes disciplines. 
Bij drie daarvan moeten ze een bijl gebruiken, 
bij de drie andere een zaag. GTH-bezoekers 
kunnen zien hoe elk onderdeel is gebaseerd op 
traditioneel houthakkerswerk en het vellen van 
bomen of het hakken van gevelde bomen. In 
alle disciplines moeten de atleten hun vaardig-
heid tonen in het omgaan met de uitrusting 
en het hout. Daarnaast moeten ze hun kracht 
en uithoudingsvermogen demonstreren en 
tegelijk aantonen hoe goed ze die techniek 
beheersen. De winnaar mag deelnemen aan 
het Wereldkampioenschap.

14 t/m 17 september open van 10 tot 17 uur
Voor het eerst worden de Fedecom-beurzen 
AgroTechniek Holland en GroenTechniek 
Holland gelijktijdig georganiseerd, met behoud 
van hun eigen identiteit en beursconcept. Wel 
is er sprake van vrije doorloop tussen beide 
vakbeurzen. De vakbeurzen zijn van woensdag 
14 tot en met zaterdag 17 september 2022 
dagelijks open van 10 tot 17 uur. De organisatie 
is in handen van beursorganisatie Fedecom 
Fairs, 100 procent eigendom van Fedecom. Alle 
informatie over deelnemers, merken, tickets en 
de plattegrond is te vinden op 
www.fedecomfairs.nl.

WELKOM

BE SOCIAL 
Scan, lees & deel!
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Uw importeur voor  
professionele tuinmachines

Wij zijn ook aanwezig op de GTH 
en ATH beurs. Lozeman Import 
heeft een uitgebreid aanbod 
kwaliteitsmachines voor alle 
denkbare groenwerkzaamheden. 
Interesse in een tuinmachine die 
aansluit op uw wensen? 
 
U kunt ons vinden op  
Veld D standnummer W07.

www.lozeman-import.com
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Groeneveldt Grijpers BV 9.04

GroeNoord Ag & Turf BV                         W04

GTJ Green Technology Janssen 7.10

Güttler GmbH 2.13

HANSA-FLEX Mobiele Hydrauliek Service 1.10

Heftruckcentrum Post 4.15

Herco Machinery 8.02

HZC  M1.03

HillTip 9.17

Hissink & Zn 8.15

HL Eco Services M2.02

Hofstede Timmerman 8.13

Hogervorst Sprayer Solutions 3.07

Holaras Hoopman Machines BV 3.08

Homburg Holland 3.04

Husqvarna Nederland BV W08

Imants BV 5.19

Interfarms M1.08

Inter-Techno B.V.                                      5.26

Irrigationparts.eu BV 4.17

JCB NV 4.03

Jean Heybroek BV V10

Jo Beau products BVBA 9.07

John Deere                                               W04

Jurenco Equipment BV G6

Kamps de Wild BV W03

Kanne Brottrunk GmbH & Co. 

Betriebsgesellschaft KG M2.16

KAWECO W02

Kemp Machines 3.20

Knegt International 6.08

Knoll BV 4.27

Koeckhoven 4.26

KOTI Industrieel en 

Technisch Borstelwerk BV 9.16

KPN Samsung Ledenvoordeel M2.04

Kraakman                                                  W04

Kroon-Oil BV 5.08

Kruse Ootmarsum BV 5.01

Kubota Europe S.A.S.                                 6.18

Kverneland Group Benelux BV V01

KWS Benelux BV M2.05

Landkracht Agri BV                                   6.02

Lankhaar Techniek BV W10

Lemken Nederland B.V. 1.26

Limach 8.18

LMC Gennep BV 2.03

Loonstra & van der Weide 3.17

Lozeman Import W07

LTO Noord V04-1

M. Mulder BV                                             6.04

Makita Nederland B.V. 7.03

MAMMUT Nederland 3.12

Manitou Benelux 4.07

Marant Motortechniek M1.14

Marijsse BVBA 1.07

Mars machines 9.05

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG W01

Maschinenfabrik Kemper GmbH & Co. KG 2.15

Maschio Gaspardo Benelux BVBA 1.02

Matador B.V. 7.08

Mato Trading M2.14

Mechan Cultuurtechniek 7.17

Mechan Groep BV 2.01

Meclean 5.17

Meerman Machines BV 7.20

Mercedes-Benz Trucks Nederland BV 7.12

Merlo Benelux by De Lille nv 5.24

Michelin Nederland NV 4.04

Middelbos BV import en groothandel   5.03

Milati Grass Machines BV 9.27

Molcon Interwheels NV 4.19

NB-Ecotech 3.05

New Holland 5.02 + V06 

New Holland Compact V07

Nimos B.V. 9.15

Noord Machines BV 8.14

Oude Trekker en Motoren Vereniging, otmv 1.12

PELLENC 8.03

PERFECT - Van Wamel bv 4.05

Peter Kröger GmbH W04-1

Ploeger Machines B.V. 1.17

POAH  V04

Poel Bosbouwartikelen 9.21

Polaris Benelux 8.16

PON equipment 9.14

Positec Benelux 7.05

Prosu Media Producties M1.15

Ramm BV 5.20

Raven Europe 3.09

Reesink Agri 3.02

Rein Drost Machinehandel BV 7.01

Remon Waterbehandeling  B.V. M1.11

RH3S  3.17

RMA BV 3.17

Rovecom M2.07

SAME Deutz-Fahr Benelux                       4.01

Schäffer Nederland BV                             6.03

Scheer Machines 8.06

Schouten Machines B.V.                           6.05

Schuitemaker Machines BV 4.29

Sencrop M1.10

SHERPA mini-loaders / 

Hanenberg Materieel 7.07

Shibaura Europe BV 9.01

SIEMO BV 9.23

Slootsmid Mesttechniek BV 1.04

Smits BV 4.25

Snijder Filtertechniek BV M2.18

Solis Nederland - AgriXpert B.V. W09

Spekking BV G4

S-S Enginering BV 5.05

Stierman De Leeuw BV 7.22

Stokvis Equipment 3.03

TBL Techniek 1.05

TeeJet Technologies 3.13

Tim                                                          V05

TOBROCO-GIANT                                     6.21

TractorBumper.com 3.16

Trelleborg Wheel Systems 4.28

Trioliet BV 3.23 + 6.12 (ZGAN)

Troostwijk Auctions B.V.                           5.10

Ufkes Greentec                                           7.02

Univé Verzekeringen 2.14

Va-Keur                                                       V05

Van der Haeghe BV 8.01

Van Dyck Marcel Belgium NV 7.15

Van Gemeren Mechanisatie B.V. 3.32

Van Ginkel Machines BV (VGM)              4.30

van Lengerich Benelux - BvL 3.21

Van Meer Trading - SMS Nederland 1.09

Van Ommeren Machines B.V. 2.04

Vantage Agrometius 3.19

Vector Machines B.V. W06 + 6.12

Veldhuizen BV 7.04

Verkoopkantoor Zonna BV V02

VHM Machinery 1.15

Vlaming Groep B.V. 5.21

Vredestein 5.04

Vredo Dodewaard BV 5.25

WD-40 Company Limited M1.05

Weed Control BV 9.06

Wellink Equipment 7.21

Wiejelo Equipment BV 2.12

Wim van Breda BV 4.02

Wingssprayer BV 3.14

Wood-Mizer Nederland 9.09

Z.G.A.N. 6.12

ZHE Trading BV - BCS Nederland 7.11

Zonderland Machinehandel BV 1.20

Zuid West Banden 2.09

Zuidberg Frontline Systems 4.09

 Bedrijfsnaam (A-Z) Stand

Abemec BV 2.17 + 6.12 (ZGAN)

ABN AMRO Bank NV M2.03

ADLER-Arbeitsmaschinen GmbH & Co.KG 9.18

ADS van STIGT M1.07

Aeres Hogeschool Dronten 4.21-1

Agri Facts M1.12

Agri Trader 6.11

Agrifac Machinery BV 3.25

Agrimedia 5.13

Agrio  1.18

Agromec 2.20

Ahlmann Nederland bv 6.13

Altrad Fort BV 9.20

Andreas STIHL nv 9.02

Andreas STIHL NV Timbersports V12

Argi  W05

Arthur Verwoerd Reeuwijk 8.09

ATWT Europe BV 9.25

AVANT Machinery NV 7.09

Baneninhetgroen.nl. G11

BBLEAP 3.11

Beco BV 3.24

BEMU BV (ZGAN) 6.12

Beutech-Agro BV 4.20

Bever Automatisering B.V. M1.16

Bie de Boer 5.11

Boerderij / Trekker 1.01

Bohnenkamp Benelux BV 5.23

BOL | van Staveren B.V. 5.14

Bosch Beton 6.07

Bromach BV 2.21

C. van der Pols en Zn BV V11

Campey Turf Care Systems 9.03

CHD Eefting Landbouwspuitmachines BV 3.10

CNH Industrial Case IH & Steyr 3.01

Coenders Lottum bv 2.05

CORDEX M2.12

Cuelenaere Agricultural Equipment BV 2.16

Cumela V03

Dabekausen BV 9.23

De Factorij 4.06

De Molen Banden 7.18

De Schans BV 6.19

DeWit Kornhorn BV G10

Diesel Buchli BV M2.11

DNL Machines & Equipment 2.26

Dondrs Agrimarketing 5.07

Duport BV 4.08

Earthwaytools 9.19

Eberca 3.22

Eland Machines 1.06

ELSTO Drives & Controls M1.07

Engeldot Technische Groothandel M2.06

Etesia SAS 8.04

EuroGarden - ECHO & Cramer Benelux V08

Eurograb 8.12

Eurol B.V. 6.06

European Tyre Distributors B.V. (ETD) 5.18

Evenhuis Giethoorn 6.17

Facom 5.12

FALK Bouwsystemen BV 4.16

Farmstore BV 2.02 + 6.12 (ZGAN)

Fedecom                                                     V05

Firma Thomas 9.11

FLIEGL - Ludo Pauwels bvba 3.26

Forrez Nederland 6.10

Frans Vervaet BV 1.03 

Frisian Motors BV 5.09

FullTank 3.15

G.A. van der Waal Tuin- en Parkmachines b.v. 8.13

Gebr. Weststrate B.V. 6.01

GEDORE Technag BV 4.14

Geert-Jan de Kok BV  7.23 + 6.12 (ZGAN)

Goldstone Europe BV 9.12

GRANIT PARTS C.V. 6.09

Grin SRL 8.10

Groeneveld-Beka 4.23

Beurs



   Overzicht op marktsegment

  Standhouders en merken

BEDRIJF     MERK  VELD STAND

AFRASTERING EN VOGELBESCHERMING   
Vector Machines BV    Feedtuber D W06
Vector Machines BV    Budissa  D W06
   
ARMMAAIERS   
Dabekausen BV    McConnel  D 9.23
Dabekausen BV    Agrimaster D 9.23
Hissink & Zn    Marolin  D 8.15
   
Banden, wielen en assen   
Middelbos BV import en groothandel  Bridgestone C 5.03
Middelbos BV import en groothandel  Carlisle  C 5.03
Middelbos BV import en groothandel  Galaxy  C 5.03
Middelbos BV import en groothandel  OTRwheels C 5.03
Middelbos BV import en groothandel  Titan  C 5.03
Middelbos BV import en groothandel  Trelleborg C 5.03
Middelbos BV import en groothandel  Duro  C 5.03
Middelbos BV import en groothandel  CST trailer C 5.03
Middelbos BV import en groothandel  Maxxis  C 5.03
Middelbos BV import en groothandel  Vredestein C 5.03
Middelbos BV import en groothandel  T.V.Z.  C 5.03
Middelbos BV import en groothandel  WAP  C 5.03
Middelbos BV import en groothandel  BPW  C 5.03
Middelbos BV import en groothandel  Nieper  C 5.03
Rein Drost Machinehandel BV   Canycom  D 7.01
   
BESTRATINGSMATERIAAL   
De Schans BV    Optimas  C 6.19
   
BEURSPARTNERS   
Cumela        C V03
Fedecom       C V05
VA-keur       C V05
   
BOSBOUW   
Evenhuis Giethoorn FAE     C 6.17
Firma Thomas    Timberwolf D 9.11
   
BOSMAAIERS   
Andreas STIHL NV    Stihl  D 9.02
EuroGarden - ECHO & Cramer Benelux  ECHO  D V08
PELLENC     PELLENC  D 8.03
   
(COMPACT) TRACTOREN   
C. van der Pols en Zn BV   Kioti  D V11
GroeNoord Ag & Turf BV   John Deere/Bos C W04
Herco Machinery    Farmtrac  D 8.02
Hissink & Zn    Antonio Carraro D 8.15
Knegt International Knegt     C 6.08
Kubota Europe S.A.S.   Kubota  C 6.18
Lozeman Import    Ferrari  D W07
Lozeman Import    Branson  D W07
New Holland Compact   New Holland D V07
Noord Machines BV    Captain  D 8.14
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SAME Deutz-Fahr Benelux   Deutz-Fahr C 4.01
Shibaura Europe BV    Shibaura  D 9.01
Solis Nederland - AgriXpert B.V.  Solis  D W09
Van der Haeghe BV    Iseki  D 8.01
ZHE Trading BV - BCS Nederland  BCS  D 7.11
ZHE Trading BV - BCS Nederland  Pasquali  D 7.11
   
GAZONMAAIERS   
G.A. van der Waal Tuin- en Parkmachines BV Brielmaier  D 8.13
Grin SRL     Grin  D 8.10
Hofstede Timmerman   Schell  D 8.13
John Deere     John Deere C W04
Lozeman Import    Orec  D W07
PELLENC     PELLENC  D 8.03
Van der Haeghe BV    Snapper  D 8.01
   
GEREEDSCHAP VOOR TUIN EN PARK   
Andreas STIHL NV    Stihl  D 9.02
DeWit Kornhorn BV    DeWit  D G10
Earthwaytools    Earthway  D 9.19
Lankhaar Techniek BV   Billy Goat  D W10
Positec Benelux    Kress  D 7.05
Stierman De Leeuw BV   ARS  D 7.22
   
GLADHEIDSBESTRIJDING   
ADLER-Arbeitsmaschinen GmbH & Co.KG ADLER  D 9.18
HillTip     Hilltip  D 9.17
Jean Heybroek BV    Amazone  D V10
Van der Haeghe BV    Eco  D 8.01
   
GOLFBAANONDERHOUD   
Jean Heybroek BV    Toro  D V10
Jean Heybroek BV    Amazone  D V10
   
GRAFDELVING   
Hofstede Timmerman   Hansa  D 8.13
   
GRIJPERS   
Eurograb     SOR  D 8.12
Groeneveldt Grijpers BV   Groeneveldt D 9.04
Scheer Machines    SMZ  D 8.06
   
GRONDVERZET EN -BEWERKING   
ADLER-Arbeitsmaschinen GmbH & Co.KG ADLER  D 9.18
De Schans BV    Limach  C 6.19
GroeNoord Ag & Turf BV   Carré  C W04
Inter-Techno B.V.    Bobcat  C 5.26
Jean Heybroek BV    Imants  D V10
Jean Heybroek BV    Amazone  D V10
John Deere     John Deere C W04
Landkracht Agri BV    Ortoland  C 6.02
Landkracht Agri BV    He-Va  C 6.02
Limach     Limach  D 7.16
Meerman Machines BV   Kubota  D 7.20
Noord Machines BV    Ortolan  D 8.14
Schouten Machines BV   SCHOUTEN C 6.05
Vredo Dodewaard BV   Vredo  C 5.27



HOOGWERKERS EN VERREIKERS   
TOBROCO-GIANT    GIANT   C 6.21
New Holland    New Holland C 5.02
   
HOUTVERWERKING   
Herco Machinery    Balfor  D 8.02
Hissink & Zn    Heizohack D 8.15
Stierman De Leeuw BV   Posch  D 7.22
Ufkes Greentec BV    Greentec  D 7.02
   
INSTROOITECHNIEK   
Evenhuis Giethoorn    AG  C 6.17
   
INTERN TRANSPORT   
GroeNoord Ag & Turf BV   Toyota  C W04
   
KIPPERS   
Van Ginkel Machines BV (VGM)  VGM  C 4.30
   
KLEPELMAAIERS   
C. van der Pols en Zn BV   Ransomes D V11
Dabekausen BV    Humus  D 9.23
Herco Machinery    Peruzzo  D 8.02
Hissink & Zn    Seppi M  D 8.15
Jean Heybroek BV    Maredo  D V10
Milati Grass Machines BV   Allet  D 9.27
Noord Machines BV    Ortolan  D 8.14
Noord Machines BV Concept    Peruguini  D 8.14
ZHE Trading BV - BCS Nederland  Zanon  D 7.11
   
MEDIAPARTIJEN    
Agrimedia    
Galileo Print BV   
Louwers Media   
NUC BV   
NWST   
Olthof   
Sanders Media   
Senefelder Misset   
Sierteelt en Groenvoorziening   
Stadswerk Magazine   
TPK Media   
   
ONDERDELEN EN COMPONENTEN   
ATWT Europe BV    HRT  D 9.25
Goldstone Europe BV   Goldstone D 9.13
Middelbos BV import en groothandel  Rockinger  C 5.03
Noord Machines BV    Cochet  D 8.14
Shibaura Europe BV    Shibaura  D 9.02
   
ONDERHOUD BERM EN WATERKANT   
Dabekausen BV    Agrimaster D 9.23
G.A. van der Waal Tuin- en Parkmachines BV Brielmaier  D 8.13
Lozeman Import    Loma  D W07
Mars machines    Aebi  D 9.05
Shibaura Europe BV    Shibaura  D 9.03
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SIEMO BV     SIEMO  D 9.23
Wellink Equipment    B-Flo  D 7.21
Wellink Equipment    A-Flo  D 7.21
   
ONKRUIDBESTRIJDING   
ADLER-Arbeitsmaschinen GmbH & Co.KG ADLER  D 9.18
Goldstone Europe BV   Goldstone D 9.13
Jean Heybroek BV    KecKex  D V10
Nimos B.V.    NIMOS  D 9.15
No Limit Eco Weed Control   Komex Jetspi D 9.08
Stierman De Leeuw BV   Nimos  D 7.22
Weed Control BV    Alltrec  D 9.06
   
OPLEIDINGSINSTITUTEN    
Cumela      Cumela  C V03
TIM     TIM  C V05
   
PRECISIETECHNOLOGIE   
Milati Grass Machines BV   Turf Tank  D 9.27
Milati Grass Machines BV   Violette  D 9.27
Milati Grass Machines BV   Rovimo  D 9.27
Milati Grass Machines BV   Fleet  D 9.27
Poel Bosbouwartikelen   Greenline  D 9.21
Vector Machines BV    Spider  D W06
Vector Machines BV    Raymo  D W06
Vector Machines BV    Timan  D W06
Vector Machines BV    GreenClimber D W06
   
REINIGINGSAPPARATUUR   
GroeNoord Ag & Turf BV   Hako  C W04
   
ROBOTMAAIERS   
Husqvarna Nederland BV   Husqvarna D W08
Kubota Europe SAS    Kubota  C 6.18
   
SHOVELS   
Inter-Techno B.V.    Bobcat  C 5.26
Inter-Techno B.V.    Weycor  C 5.26
Schäffer Nederland BV   Schäffer  C 6.03
SHERPA mini-loaders / Hanenberg Materieel SHERPA  D 7.07
TOBROCO-GIANT    GIANT  C 6.21
ZHE Trading BV - BCS Nederland  Rinieri  D 7.11
AVANT Machinery NV   Avant  D 7.09
De Schans BV    Knipmops C 6.19
De Schans BV    Relly  C 6.19
   
SPORTVELDENONDERHOUD   
C. van der Pols en Zn BV   Ransomes D V11
C. van der Pols en Zn BV   Jacobsen  D V11
Campey Turf Care Systems   Dakota  D 9.03
Campey Turf Care Systems   Campey  D 9.03
Jean Heybroek BV    Wiedemann D V10
Jean Heybroek BV    Imants  D V10
Van der Haeghe BV    Horger  D 8.01
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STOBBENFREZEN EN BOREN   
Hissink & Zn    FSI  D 8.15
Jo Beau products BVBA   Jo Beau  D 9.07
Noord Machines BV    Concept Peruguini D 8.14
Ufkes Greentec BV    Greentec  D 7.02
   
TRANSPORT   
Jean Heybroek BV    Clubcar  D V10
Etesia SAS    Etesia   D 8.04
Hofstede Timmerman   Hansa  D 8.13
Hofstede Timmerman   Addax  D 8.13
Mercedes-Benz Trucks Nederland BV  Mercedes-Benz D 7.12
Mercedes-Benz Trucks Nederland BV  Fuso  D 7.12
Poel Bosbouwartikelen   Opel Vivaro-e D 9.21
Poel Bosbouwartikelen   Broekhuis Carplus D 9.21
Poel Bosbouwartikelen   Poel Machine D 9.21
Van der Haeghe BV    Addaz  D 8.01
Veldhuizen BV    Veldhuizen BV D 7.04
Veldhuizen BV    Hovertrack D 7.04
Veldhuizen BV    BE-Rent  D 7.04
   
TUIN EN PARK: WERKTUIGEN EN MACHINES   
Altrad Fort BV    Belle  D 9.20
Altrad Fort BV    FORT  D 9.20
Altrad Fort BV    Lescha  D 9.20
Altrad Fort BV    Atika  D 9.20
Arthur Verwoerd Reeuwijk   Zallys  D 8.09
Arthur Verwoerd Reeuwijk   HG Super Skub D 8.09
Earthwaytools    Earthway  D 9.19
Etesia SAS    Etesia   D 8.04
EuroGarden - ECHO & Cramer Benelux  Echo  D V08
EuroGarden - ECHO & Cramer Benelux  Cramer  D V08
Firma Thomas    Timberwolf D 9.11
G.A. van der Waal Tuin- en Parkmachines b.v. Schell  D 8.13
GroeNoord Ag & Turf BV   Jensen   C W04
Herco Machinery    Ecolawn  D 8.02
Husqvarna Nederland BV   Husqvarna D W08
Jean Heybroek BV    Toro  D V10
Jo Beau products BVBA   Jo Beau  D 9.07
John Deere    John Deere C W04
John Deere     John Deere C W04
Jurenco Equipment BV   Ecobrush D G6
Kraakman     John Deere C W04
Kubota Europe SAS    Kubota  C 6.18
Lankhaar Techniek BV   Paddockcleaner D W10
Makita Nederland B.V.   Makita  D 7.03
Matador B.V.    Matador  D 7.08
Mechan Cultuurtechniek   Thaler  D 7.08
Mechan Cultuurtechniek   Schiesling  D 7.08
Mechan Cultuurtechniek   Hansa  D 7.08
Mechan Cultuurtechniek   Agria  D 7.08
Milati Grass Machines BV   Cobra  D 9.27
Nimos B.V.    NIMOS  D 9.15
PELLENC     PELLENC  D 8.03
Poel Bosbouwartikelen   Stihl  D 9.21
Poel Bosbouwartikelen   Makita  D 9.21
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Poel Bosbouwartikelen   Rabaud   D 9.21
PON equipment    Cat   D 9.14
Scheer Machines    Icar Bazolli  D 8.06
Schouten Machines BV   SCHOUTEN  C 6.05
Stierman De Leeuw BV   Ego   D 7.22
Stierman De Leeuw BV   Eliet   D 7.22
Van der Haeghe BV    Koppl   D 8.01
Vredo Dodewaard BV   Vredo   C 5.27
Wellink Equipment    ST140   D 7.21
Wellink Equipment    FellFlex   D 7.21
Wellink Equipment    TrackFlex   D 7.21
Wellink Equipment    Moritz   D 7.21
Wood-Mizer Nederland   Wood-Mizer  D 9.09
ZHE Trading BV - BCS Nederland  Ilmer   D 7.11
ZHE Trading BV - BCS Nederland  Hyundai   D 7.11
   
VEEGMACHINES EN TOEBEHOREN   
ADLER-Arbeitsmaschinen GmbH & Co.KG ADLER   D 9.18
Goldstone Europe BV   Goldstone  D 9.13
M. Mulder BV    M-Sweep   C 6.04
Mechan Cultuurtechniek   Karcher   D 7.08
PELLENC     PELLENC   D 8.03
Schouten Machines BV   SCHOUTEN  C 6.05
Spekking BV    Spekking   B G4
KOTI Industrieel en Technisch Borstelwerk BV Koti   D 9.16
   
VERKOOP EN VEILINGEN   
Agritrader   
Troostwijk Auctions B.V.   Troostwijk Auctions B.V. C 5.10
   
VERSNIPPERAARS   
C. van der Pols en Zn BV   TS   D V11
Herco Machinery    Wallenstein  D 8.02
Hissink & Zn    TP   D 8.15
Jo Beau products BVBA   Jo Beau   D 9.07
Lankhaar Techniek BV   Caravaggi   D W10
Ufkes Greentec BV    Greentec   D 7.02
   
WEDSTRIJDEN   
Andreas STIHL NV Timbersports  Timbersports  D V12
   
WERKGELEGENHEID   
Baneninhetgroen.nl.      D G11
   
WERKKLEDING EN BESCHERMING   
Stierman De Leeuw BV   Sticomfort  D 7.22
Stierman De Leeuw BV   SIP Protection  D 7.22
   
WERKTUIGDRAGERS    
Nimos B.V.    NIMOS   D 9.15
Van Dyck Marcel Belgium NV   Multihog   D 7.15
Goldstone Europe BV   LM-Trac   D 9.13
Hofstede Timmerman   Schell   D 8.13
Wellink Equipment    Truxor   D 7.21
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ELECTRIC COMPACT POWER

knegt-international.com

ELECTRISCHE 
COMPACT TRACTOR 
UW GROENE HULP
De extreem krachtige Elektrische Compact Tractoren  
van Knegt zijn duurzaam, geruisloos en betrouwbaar.
Daarnaast hebben de elektrische tractoren lage 
onderhoudskosten en zijn er gunstige subsidies beschikbaar.

Kijk op onze website voor alle configuratiemogelijkheden.

Knegt Electrische tractor  
al verkrijgbaar v.a. € 29.950,-*

*excl. BTW en prijswijzigingen voorbehouden  
De prijzen op onze website zijn leidend.

Wij staan op 
GroenTechniek 

Holland stand 6.08



ZAAIMACHINES   
Landkracht Agri BV    Stocks  C 6.02
   
ZITMAAIERS   
C. van der Pols en Zn BV   Ransomes D V11
Etesia SAS    Etesia   D 8.04
Frisian Motors    Frisian Motors C 5.09
G.A. van der Waal Tuin- en Parkmachines BV Schell  D 8.13
Herco Machinery    Encore  D 8.02
Hofstede Timmerman   Schell  D 8.13
Husqvarna Nederland BV   Husqvarna D W08
John Deere     John Deere C W04
Kubota Europe SAS    Kubota  C 6.18
Lankhaar Techniek BV   Walker  D W10
Lankhaar Techniek BV   Hustlers  D W10
Lozeman Import    Gianni Ferrari D W07
Lozeman Import    Grasshopper D W07
Rein Drost Machinehandel BV   Mean Green D 7.01
Rein Drost Machinehandel BV   Baroness  D 7.01
Shibaura Europe BV    Ryobi  D 9.01
Van der Haeghe BV    Ferris  D 8.01
Van der Haeghe BV    Simplicity  D 8.01
Van der Haeghe BV    Snapper  D 8.01

DE MAAIOPLOSSING WAAR U 
NIET MEER OMHEEN KAN!

Mechanisch bijMaaien rondoM 
alle soorten obstakels 

waaronder boMen, Zonder te 
beschadigen.

ook ideaal voor het stedelijk 
gebied, sportvelden, 

golfbanen, vliegvelden, 
vakantieparken.

koM op groen techniek holland 
langs op stand 9.23 of Maak 

een afspraak voor een 
praktijk deMo.

De Voordelen:
• Meer Marge
• Minder kans op 
  ongelukken
• Verkeersveiliger en 
  milieu vriendelijker
• Voldoen aan ARBO 
  afspraak
• Gelijkblijvend 
  maaibeeld kwaliteit
• Geen boombeschadi-
  gingen, geen boetes
• Werken in goed en 
  slecht weer
• Minder CO2 uitstoot
• Minder overlast 
  omgeving
• Werkt samen met alle 
  merken!
• BIJMAAIEN IS WEL 
  LEUK!

SIEMO B.V. 
Stadsedijk 45a • 4796 RA 

Oudemolen 
T: 06 46 18 17 66 • info@siemo.nl
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Gouden Klavertje 
Vier 2022
Dubbeldikke oogst potentiële Klavertjes Vier

Het is een vast en vooral ook spannend onderdeel van iedere GroenTechniek 

Holland: wie gaat er met het Gouden Klavertje Vier naar huis?

Auteur: Hein van Iersel

Hoewel de beurs een aantal jaren niet is 
gehouden, was het aantal ingestuurde 
beursinnovaties niet veel groter dan in 2019, 
maar naar mijn bescheiden mening als jury-
lid wel rijker. Uit ongeveer 30 inzendingen 
koos de jury, bestaande uit de redacties van 
de verschillende vakbladen, tien nominaties 
en daaruit weer de finalewinnaar. De fina-
lewinnaar wordt bekendgemaakt tijdens 
de beurs; de tien nominaties leest u in dit 
artikel.

Violette – autonome gps-onkruid-
verwijderaar van Milati
C. van der Pols en Zn BV 
Stand Nr. V11

De vakbladen van NWST schreven al herhaaldelijk over de Violette van Natuition en vooral over de 
manier waarop Fieldmanager of the Year Nico van Eerden met deze innovatie omgaat. De Violette 
lokaliseert onkruid met behulp van een camera en verwijdert dit met wortel en al. Daarnaast kan 
de grasmat zo voller worden, bijvoorbeeld met doorzaaien. De kwaliteit van sportvelden zal hier-
door op een duurzame manier worden hersteld.
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Vredo DZ5-series – full line 
seeding solutions: Fluid Feeder
Midden januari 2022 maakte Vredo zijn nieuwe DZ5-platform bekend. 
Een onderdeel daarvan is de Fluid Feeder. Dit is een machine om vloei-
stoffen, zoals nematoden (aaltjes) en vloeibare stimulanten, door middel 
van het Vredo-dubbeleschijvensysteem in de wortelzone te injecteren. 
Om emelten en engerlingen succesvol te bestrijden, moeten de nema-
toden zo kort mogelijk bij de larven gebracht worden. Ook mogen deze 
niet in aanraking komen met uv-licht. De Fluid Feeder zorgt hiervoor en 
daarmee voor een zeer effectieve bestrijding. Volgens de experts van 
Vredo zou op deze wijze tot 70 procent bespaard kunnen worden op 
nematoden in vergelijking met de toepassing van een veldspuit.

Knegt – elektrische tractoren

De elektrische tractoren van Knegt worden gebouwd op de platforms 
van de bestaande 30pk- en 40pk-dieselmodellen. Volgens directeur 
Jeroen van Eerd gaat het om een honderd procent Nederlandse tractor, 
die wordt gebouwd met componenten uit onder meer Italië en Azië. Van 
Eerd: ‘Wij houden de volledige aandrijflijn van de dieselmodellen intact. 
Hierdoor zijn onderhoud en eventuele reparaties aan deze tractoren 
eenvoudig en voordelig, omdat onderdelen en kennis volop in de markt 
aanwezig zijn. Ook kun je de tractor ombouwen van elektrisch naar diesel 
of andersom.’ 

In principe levert Knegt een standaardtractor, maar desgewenst is een 
tractor ook aan te passen aan de specifieke behoefte van de gebruiker. 
De accu en elektromotoren zouden onderhoudsvrij zijn. De tractor 
beschikt over een energie-recoverysysteem. Hierdoor kan de koper naast 
de fiscale voordelen van MIA en Vamil ook profiteren van de EIA-regeling, 
wat de aanschaf van de tractor fiscaal interessant maakt.

RoviMo – autonome multifunctionele 
werktuigdrager van Milati
De RoviMo is een autonome multifunctionele werktuigdrager, die verschillende 
handelingen in de professionele gazonverzorging autonoom, volledig elek-
trisch, stil en precies kan uitvoeren. Het kooimaaiersysteem is geschikt voor 
professioneel gebruik op grote groenzones, op aanvraag met patroon volgens 
UEFA/FIFA-richtlijnen. Afhankelijk van de uitrusting en de omgevingsomstan-
digheden kan de robot een gebied tot 21.000 m2 per dag maaien (12 uur / 15 
kW). Functies voor belijning en kunstgrasreiniging komen beschikbaar in 2023. 
De voorwielen worden individueel bediend; het achterwiel maakt manoeuvre-
ren in krappe bochten mogelijk dankzij de zwenkas. De besturing is speciaal 
ontworpen om geen beschadigingen, dus ook geen sporen na te laten op het 
sportveld. De RoviMo is onder meer geschikt voor sportvelden, bedrijfsterrei-
nen en vergelijkbare grote groengebieden.

GOUDEN KLAVERTJE VIER



The fieldcare company

Vredo Dodewaard BV 
+31 (0) 488 411 254 
verkoop@vredo.nl 
www.vredo.nl Vredo Full line seeding solutions

Dag 0 Dag 7 Dag 21

Turf-Buddy /Turf-Fix / Single compact 
Super compact / Synergy compact  

Stitch compact / Fluid Feeder

Op onze stand de compleet nieuwe DZ5 series:

Vredo doorzaaimachines, wanneer het strak groen moet worden!

NIEUW
Nu ook in 95 cm 

uitvoering leverbaar!

Turf-Fix

DE NIEUWE MANIER OM  
ONKRUID TE BESTRIJDEN.

 + 31 624 764353      j.withag@adler-arbeitsmaschinen.nl 
www.adler-arbeitsmaschinen.nl

& Poeder
 coating

100%
Chemie 

vrij
Infrarood 

Technologie

ADLER

ADLER Heater 500 / 750 E

ADLER Heater 

Flexi 350 / 500

met stalen branders!

ADLER-Heater 
1000 Light

Anz Wildkraut-2019_92x135-(NL).indd   1Anz Wildkraut-2019_92x135-(NL).indd   1 15.08.22   14:5815.08.22   14:58

De Major Swift Rollermower is een 
professionele maaimachine voor park en sport.  
Werkbreedtes van 1,90m tot 7,30m.

“Deze maaier 
bezorgt je hetzelfde 
maaibeeld als een 
kooimaaier, tegen 
een fractie van de 
kostprijs.“
Geert de Haan, Uitvoerder van 
Krinkels b.v. (Hengelo)

BEL VANDAAG NOG VOOR EEN DEMONSTRATIE!

ZONNA B.V.,   
TEL: 0593 582 444     WWW.ZONNA.NL
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TP 175 Mobile E-ZE 
– volledig elektrische 
houtversnipperaar 
van Hissink

Na het succes van de eerste generatie elektrische 
versnipperaar introduceert Hissink de vernieuwde 
175 Mobile E-ZE. Met deze machine kan hout met 
een diameter tot 175 mm worden versnipperd. De 
vernieuwde TP 175 Mobile E-ZE is voorzien van 
een modulair accupakket, dat leverbaar is in een 
uitvoering van 195, 260 of 325 ampère met een 
arbeidstijd tot vijf uur. Naast het nieuwe accupakket 
is de versnipperaar ook voorzien van de nieuwe TP 
Pilot+ no-stress-bediening. Hiermee wordt overbe-
lasting voorkomen, terwijl de maximale capaciteit 
verzekerd is.

Snoeischaar C35 C45 van Pellenc, 
gemaakt in Frankrijk

Deze Pellenc-snoeischaar is voorzien van een eenvoudig te onderhouden kop met twee mesjes en 
voldoende vrije ruimte van de snijkop om penetratie te vergemakkelijken. Uniek aan de snoeischaar 
is de koppeling met een speciale handschoen, waardoor je jezelf nooit in de hand kunt knippen.

Vector WD2.0

Voor gazons is er al het nodige op de markt 
wat betreft autonome maaiers. Vector 
komt nu met een ruwterreinmaaier, die 
ook buiten golfbanen en sportvelden zijn 
werk kan doen. De zeer laag gebouwde 
machine maakt gebruik van de modernste 
technieken op het gebied van GNSS/RTK in 
combinatie met lidar. Door deze combinatie 
kan de machine ook worden ingezet op 
zonneparken en andere locaties waar niet 
altijd een satellietverbinding aanwezig is. 
Het prototype is voor het eerst werkend te 
zien in Biddinghuizen tijdens GroenTechniek 
Holland.



Oplossingen voor professioneel landschapsonderhoud

PROFESSIONELE MACHINES 
VOOR GEMEENTELIJK 
GROENBEHEER

BREEDSTE GAMMA 
KLEPELMAAIERS
VOOR GROENVOORZIENING, 
GEMEENTEN, AKKER- EN BOSBOUWERS

MCCONNEL PA4830VFR AGRIMASTER KLEPELMAAIERS

30
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AGXTEND – Zasso XPower aan maaiarm

Het bedrijf Zasso ontwikkelt en produceert de al langer bestaande XPower-machines voor elektri-
sche onkruidbestrijding. Het XPower-aanbod bestaat momenteel uit twee machines: XPU (urban) 
voor stedelijk gebied en XPS voor wijnbouw, fruitteelt en boomkwekerijen. Dit aanbod wordt nu 
uitgebreid met de XPA (arm), die voor het eerst getoond wordt op GroenTechniek Holland. De jury 
is van mening dat de combinatie van elektrisch onkruidbeheer met een arm ervoor kan zorgen dat 
de machine een veel uitgebreidere toepassing zal krijgen. Te denken valt aan het beheer van 
invasieve exoten.

In de driepuntshef van de trekker hangt een generator, die door de aftakas wordt aangedreven en 
maximaal 8.000 volt gelijkstroom opwekt, die via de arm terechtkomt op het te bestrijden onkruid. 
Het bestrijdingseffect van de XPA is vergelijkbaar met dat van glyfosaat, maar dan 100 procent 
chemievrij. Het effect werkt door tot in de wortels van de plant. Hierdoor kan op een 
milieuvriendelijke en effectieve manier onkruid zoals Japanse duizendknoop en berenklauw 
worden bestrijden langs wegen of op taluds.

Emissievrije TS-rotorversnipperaars van 
Van der Pols

TS Industrie kondigt de lancering aan van een reeks emissievrije rotorver-
snipperaars. Er werden drie modellen ontwikkeld: de GS/e PUMA (diame-
ter tot 16 cm), de GS/e JAGUAR (diameter tot 18 cm) en het topmodel, 
de GS/e PANTHER (diameter tot 19 cm). De ambitie was het ontwikkelen 
van seriemodellen die tot één dag kunnen werken (tot twee dagen met de GS/e 
PANTHER). Dankzij de modulaire opbouw en de veilige LPF-batterijtechnologie 
kunnen de e-modellen eenvoudig worden opgeladen met 230 V of optioneel 380 V 
om de volgende dag naar de plaats van gebruik te worden vervoerd. 
Het koppel is onmiddellijk beschikbaar en het is niet 
nodig om de motor te laten draaien, zoals bij 
verbrandingsmotoren. Dankzij extra functies wordt 
er altijd batterijstroom bespaard wanneer deze 
niet nodig is. De drie vrij te kiezen vermogensni-
veaus van TS Industrie bieden ook extra 
besparingsmogelijkheden. Zo kan het vermogen van 
de motor worden aangepast aan het te snipperen materiaal.

Milati SWOZI 
laser-tracker

Veel voetbalvelden zijn omgeven door 
bomen. Dit verhindert een goede gps-ont-
vangst en is dus een handicap voor belijners 
die op basis van gps werken. Er ontstaan 
problemen wanneer het gps-signaal plotse-
ling weg is. Voor voetbalvelden waar geen 
constante gps-ontvangst beschikbaar is, kan 
de SWOZI cart pro push worden uitgerust 
met een laser-tracker. Zo is de machine 
voorbereid om in alle gevallen te kunnen 
belijnen.
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ACCUPOWER VOOR PROFESSIONALS:
DE NIEUWE MSA 300 EN DE AP 500 S,
DE NIEUWE TOPPERS IN HUN KLASSE.
STIHL. STERK WERK

MEER INFO OP STIHL.NL
OF BIJ EEN STIHL DEALER IN JE BUURT

“Op het vlak van prestaties maak ik geen 
compromissen. Net zoals de nieuwe MSA 300 met 
intelligente bedieningscockpit en de AP 500 S, 
een primeur in de wereld van accupower*. Samen 
vormen ze de krachtigste accukettingzaag op de 
markt, die met een kettingsnelheid tot 30 m/s elke 
uitdaging aankan.“

Robert Ebner,
Duits kampioen STIHL TIMBERSPORTS® 2021

*In prestatieklasse 3,0 kW vermogen op basis van een accugewicht van 2 kg.

Een onklopbare
combinatie.
Met Accupower.
ƒ

MEER 
VERMOGEN
DE KRACHTIGSTE 
ACCUKETTINGZAAG 
TER WERELD

LANGERE
LOOPTIJD
DANKZIJ DE 
POWER LAMINATE 
CELLEN

INTELLIGENTE
BEDIENINGS-
COCKPIT
MET DRIE
BEDRIJFSMODI

nieuw

JE VINDT 
ONS TERUG 

AAN 
STAND 9.02 
OP VELD D!
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De Moordrechtse onderneming Van Blitterswijk 
Eco-Mobiliteit leverde de 100 procent elektri-
sche Goupils al aan diverse gemeenten. Vaak 
zijn ze uitgerust met een kiepende laadbak. Dit 
maakt deze volledig elektrische bedrijfsvoertui-
gen geschikt voor verschillende werkzaamhe-
den, zoals groenonderhoud, het ophalen van 
afval en het vervoer van diverse materialen. De 
standaard Goupil G4 heeft een actieradius van 
199 km, een laadvermogen van 1.200 kg, een 
draaicirkel van 390 cm en een comfortabele 
cabine. Voor nagenoeg alle toepassingen kent 
de Goupil G4 opbouwmogelijkheden.
Van Blitterswijk Eco-Mobiliteit werkt al sinds 
2005 aan maatwerkoplossingen voor duurzame 
mobiliteitswensen. Commercieel manager 
Martijn Beekwilder zegt hierover: ‘We kunnen 
onszelf met een gerust hart specialist noemen 
op dit zeer specifieke gebied. Het benodigde 
technische inzicht hebben we in zeventien jaar 
opgebouwd. Onze stille, zuinige en schone 
elektrische voertuigen kennen flexibele en veel-
zijdige toepassingen voor alle branches waarin 
duurzaam transport gewenst is. We hebben 

bijvoorbeeld duurzame transportoplossingen 
ontwikkeld voor gemeenten, industrie, (stads)
distributie, luchthavens, ziekenhuizen en hotels. 
Maar ook voor pretparken, militaire terreinen, 
festivals en niet te vergeten de groensector. 
Zo ontwikkelden we voor de Goupil G4 onder 
meer een heetwatermachine voor het bestrij-
den van onkruid op bestrating en verharding. 
We kunnen duurzame mobiliteitswensen verta-
len naar concrete toepassingen met de Goupil-
elektrische bedrijfsvoertuigen. Wij zijn daarvan 
de exclusieve importeur. Bij de erkende Goupil-
dealers kan men terecht voor verkoop, advies, 
(preventief ) onderhoud, servicebeurten en 
reparaties.’

Winterdienst
Als zo’n elektrisch voertuig eenmaal is aange-
schaft, ontstaat bij een specifieke categorie 
gebruikers onvermijdelijk de wens om het ook 
voor de winterdienst in te schakelen. De Goupil 
G4 laat zich bijvoorbeeld goed combineren 
met een volledig elektrische zoutstrooier: 100 
procent elektrisch en 100 procent duurzaam. 

Volledig elektrisch zout strooien

Van Blitterswijk Eco-Mobiliteit staat in de 

groentechnieksector onder meer bekend om 

de import, levering en service van de Goupil 

G4. Dit elektrische voertuig heeft eindeloze op-

bouwmogelijkheden voor vele toepassingen. 

Het bedrijf voegde recentelijk de elektrische 

HillTip-machines toe aan het assortiment.

Auteur: Peter Jansen

Goupil G4 voor winterdienst 
met HillTip zout- en 
pekelstrooier
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KV 600 
69 cm werkbreedte
Opvangzak met invouwsysteem
SP: heeft 1 snelheid

Duw of zelfrijdende modellen

QV 550 & 900 
84 cm werkbreedte
Opvangzak met snelwissel systeem
SP: hydrostatisch traploos 
regelbare snelheid

MV 650
69 cm werkbreedte
Opvangzak met 
railsysteem
SP: 3 versnellingen

KV 600
69 cm werkbreedte
Opvangzak met invouwsysteem
SP: heeft 1 snelheid
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Beekwilder: ‘Die wens kan Van Blitterswijk Eco-
Mobiliteit nu in vervulling laten gaan. We wer-
ken hierbij samen met Memo Wintermachines 
in Bleiswijk, die ons de all-electric HillTip-
zoutstrooiers levert.’

De HillTip-importeur
De Bleiswijkse onderneming waarmee Van 
Blitterswijk Eco-Mobiliteit in dit project samen-

werkt, is de importeur van de HillTip IceStriker 
550 Deze elektrisch aangedreven multifuncti-
onele strooier wordt gefabriceerd in Finland. 
Met deze machine kan zowel strooizout als nat 
zout en zand gestrooid worden, en in begin-
sel kan er zelfs pekel mee gesproeid worden. 
Kevin Smith is senior salesmanager bij Memo 
Wintermachines en het aanspreekpunt voor 
Van Blitterswijk Eco-Mobiliteit. Hij vertelt: ‘De 
naam HillTip verwijst naar de Engelse verbaste-
ring van de Finse achternaam van de oprichters 
(Maempa, red.). Wij importeren dit merk sinds 
2017 in de Benelux.’

HillTip blijkt een relatief jong merk, dat goede 
en mooie producten maakt met een laag 
gewicht. Smith: ‘Deze zoutstrooiers hebben 
standaard een 12-volt elektrische aandrijving, 
waardoor je ze kunt aansluiten op een stan-
daard accupakket zonder dat er sprake is van 
een extra CO₂-uitstoot. Ook hoef je geen apart 
wiel te monteren dat de zoutstrooier aandrijft. 
Omdat de accucapaciteit in koude perioden 
lager ligt, adviseren we een extra accupakket te 
gebruiken bij deze strooier in combinatie met 
een Goupil G4. Voor de bediener wordt een 
bedieningsconsole gemonteerd in de cabine. 
Deze is bestemd om bijvoorbeeld de toevoer-
snelheid van de vijzel te regelen, de trilfunctie 
te activeren en de centrifugaalstrooiplaat aan 
en uit te zetten. Aan de contactpunten van de 
elektrische aansluitingen besteden wij extra 
aandacht. Ze worden ingesmeerd met een 
soort vet; dit is tevens een aandachtspunt voor 
het onderhoud. Dit specifieke vet gaat corro-
sie van de contactpunten tegen en zorgt ook 
voor een betere stroomgeleiding. Daarnaast 
biedt dit vet bescherming tegen vervuiling 
van buitenaf in het zoute milieu. Bij Memo 
Wintermachines willen we dat een strooiploeg 
die met de machine uitrukt erop kan vertrou-
wen dat de installatie goed zal functioneren.’

Plaatsen en bevestigen
Deze IceStriker met een bakinhoud van 550 
liter is zeer handzaam; de unit kan vrij een-
voudig op een frame met poten in de werk-
tuigenloods gestald worden. Als je hem wilt 
gebruiken, rijd je de laadvloer van je Goupil G4 
onder dit frame. Vervolgens laat je de zoutvoor-
raadbak compleet met de zoutstrooier op de 
vlakke laadvloer zakken. De ondersteunende 
wielen aan de IceStriker maken dit gemakkelijk. 
Smith: ‘Na verwijdering van het frame zet je de 
complete zoutstrooier met sjorbanden vast aan 
de speciale bevestigingspunten van het voer-
tuig. Uiteraard is het ook mogelijk de IceStriker 
op een europallet te plaatsen, zodat je hem 
met een vorkheftruck in en uit een stelling en 
op het voertuig en eraf kunt manoeuvreren. 
Na het beladen met strooizout of zand is de 
machine gereed voor gebruik. De combinatie is 
uitermate geschikt om smallere weggedeelten, 
zoals fietspaden en trottoirs, te strooien, iets 
waar normaliter compacttractoren met een 
dieselaandrijving worden ingezet. Omdat de 
maximale combinatie slechts circa 200 cm hoog 
is, kan de Goupil G4/HillTip IceStriker 550 op 
plekken komen waar grote zoutstrooiers nooit 
kunnen komen. Denk daarbij aan (fiets)tunnels 
en aan rijgedeeltes voor fietsers op bruggen, 
op vakantieparken of op accommodaties van 
zorginstellingen. Deze oplossing om gladheid 
te bestrijden leveren wij aan onder meer aan 
gemeenten, sociale werkplaatsen, hoveniers, 
glazenwassers, onderhoudsbedrijven, grond-
verzetbedrijven en wederverkopers. De machi-
ne wordt ingezet voor gladheidsbestrijding op 
parkeerplaatsen, bedrijventerreinen en sport- 
en recreatieparken.’

Pekel sproeien
Met de HillTip IceStriker 550 kunnen nog meer 
gladheidsbestrijdingstaken worden uitgevoerd. 
Zo blijkt het mogelijk om hiermee nat zout (pre-
wet) te strooien en pekel te sproeien. Ook voor 
hoveniers is het dus een ideale machine om 
winterwerk uit te voeren bij hun relaties. Smith: 
‘Samen met Van Blitterswijk Eco-Mobiliteit 
laten wij deze Goupil G4 met de multifuncti-
onele Finse zoutstrooier zien tijdens de beurs 
GroenTechniek Holland. We staan op veld D in 
standnummer 9.17. Daar tonen we trouwens 
ook de WeedStriker, een opbouwmachine van 
HillTip die met behulp van kokendheet water 
onkruid verdelgt op bestrating en verharding.’

GROENTECHNIEK HOLLAND

Wat voor gemeenten niet of niet altijd 
geldt, geldt voor ondernemers wel! 
Ondernemers kunnen fiscaal voordelig 
investeren in milieuvriendelijke technieken 
met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) 
en de Willekeurige afschrijving milieu-
investeringen (Vamil). Het belastingvoor-
deel hiervan kan voor ondernemers netto 
oplopen tot 12 procent bij aanschaf van 
nieuwe vervoermiddelen. Boven op de 
gebruikelijke investeringsaftrek profiteren 
ondernemers met de MIA van een inves-
teringsaftrek die kan oplopen tot 35 pro-
cent van het investeringsbedrag. Met de 
Vamil-subsidieregeling kan 75 procent van 
de investeringskosten worden afgeschre-
ven. De website van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland geeft daarover 
meer informatie. ‘Maar er is nog een aan-
trekkelijke regeling voor ondernemers: de 
Energie-investeringsaftrek (EIA)’, meldt Van 
Blitterswijk. ‘Daarmee staat de fiscus toe 
dat 45,5 procent van de investeringskosten 
in mindering wordt gebracht op de fiscale 
winst. Ondernemers komen voor deze 
subsidie in aanmerking als ze investeren in 
CO₂-reductie, energiezuinige technieken 
en duurzame energie. Deze subsidie geldt 
ook voor de duurzame componenten 
van de elektrische bedrijfswagen, zoals 
de accu en remmen.’ Daarnaast is er de 
Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s 
(SEBA). Deze subsidie voor elektrische 
bedrijfswagens loopt van 15 maart 2021 
tot en met 31 december 2025 en is 
bedoeld voor ondernemers en non-profit-
instellingen. Met deze regeling ontvangt 
de koper van de bedrijfswagen 10 procent 
van de netto catalogusprijs (voertuigcate-
gorie N1 en minimaal 100 km actieradius).

De Goupil G4 met de elektrische 
HillTip-zout- en pekelstrooier is tijdens 
GroenTechniek Holland te zien op veld D in 
standnummer 9.17.

‘HillTip maakt 
goede en mooie 
producten met een 
laag gewicht’
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Onderwijs, bedrijven en brancheorganisaties 
werken samen met de ambitie het beroeps-
onderwijs structureel te verbeteren, concreet 
vorm te geven. Tim verwacht hiermee het 
beroepsonderwijs in de mobiele techniek beter 
te laten aansluiten op de dagelijkse praktijk. 
Dat vraagt inspanningen én investeringen van 
alle partijen. 

Fedecom, BMWT, Cumela en Bouwend 
Nederland zijn de deelnemende brancheorga-
nisaties voor mobiele techniek in het groen, 
grond en infra. Zij willen, samen met de onder-
wijsinstellingen, de verbindende factoren zijn 
van Tim. Zij stellen zich voortdurend de vraag: 
”Hoe kunnen wij de in- en doorstroom van 
personeel in onze branche vergroten?” En ook: 
“Hoe gaan we elkaar zoveel mogelijk helpen 
om het techniekonderwijs voor jongeren nog 
boeiender te maken?” 

Tim zet zich in om een zekere toekomst van de 
mobiele techniek te garanderen. Een toekomst 
waar vakmanschap centraal staat en waarbij er 
ruimte is om dit vakmanschap voortdurend aan 
te passen aan veranderingen in de sector. Tim 

wil jonge mensen interesseren voor de mobiele 
techniek en hen zo goed mogelijk voorberei-
den op wat de toekomst van hen vraagt. 

Het vinden van goed opgeleid, technisch perso-

neel is een voortdurende zorg voor bedrijven in 

onze sector. Nu al maar ook voor de toekomst. 

De agrarische en groentechniek branche is er 

een met veel potentie en is constant in ontwik-

keling. Interessant zou u zeggen. Toch is het las-

tig jonge mensen die op zoek zijn naar een tech-

nische (beroeps)opleiding warm te laten lopen 

voor deze sector. Om de keuze voor beroepson-

derwijs in de mobiele techniek te stimuleren en 

zoveel mogelijk studenten gekwalificeerd in de 

branche in te lijven, heeft Fedecom het

platform Tim (Tech In Motion) opgericht. 

Maak tijdens ATH en GTH kennis 
met Tim – Tech In Motion 
Het onderwijsplatform voor beroepsonderwijs in Mobiele Techniek

Wim Overeem, Mede-oprichter en projectleider platform Tim

Meer weten over Tim en de mogelijkheden 
voor uw bedrijf? Bezoek onze stand, 
nummer V05 en maak kennis met de sterke 
spelers van Tim. Kijk voor meer informatie 
ook op www.techinmotion.nl.
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De nieuwe generatie Cat 2-10 ton minigravers zijn de sterkste en meest betrouwbare machines
in hun klasse. Voorzien van de nieuwste technologie om maximaal werk te verzetten!
Ontdek ze zelf, ook bij jou in de buurt via één van onze Compact partners.

CAT® MINIGRAVERS OOK VERKRIJGBAAR BIJ: 

NIEUWE GENERATIE 
CAT MINIGRAVERS 

2-10 TON

www.poncompact.nl

Hoofdweg 34 I Huizinge
Tel: 0595 551510
www.fi rmatenberge.nl

Alcoalaan 6 I Drunen
Tel: 073 5183138
www.sandenmachines.nl

Koperslagersstraat 5
Sneek I Tel: 051576006
www.bossneek.nl

Lindelaufer Gewande 22
Voerendaal I Tel: 045 575 4000
Roermondseweg 85
Weert I Tel: 0495 535612
www.intrak.nl
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De ET Lander is 3,72 meter lang; het is een 
korte wendbare terreinwagen, zelfs in de klein-
ste steegjes. Hij heeft een draagkracht van 1000 
kg en een trekkracht van maximaal 750 kg. 
Door zijn all-road-banden en hoge bodemvrij-
heid is hij geschikt voor verschillende lastige, 
hellende ondergronden. Daarnaast heeft de 
ET Lander een driezijdige kipper, en met zijn 
watertank en 230V-omvormer heb je alles bij je 
wat je nodig hebt. De knopjes zien eruit alsof 
iedereen het wagentje kan bedienen. Omdat 
de terreinwagen volledig van glas is, heeft hij 
geen dode hoeken, wat veilig is in drukke ste-
delijke gebieden. De ET Lander is volledig elek-
trisch met lithium- of loodzuurbatterijen; ook 
elektrische appratuur kan in de wagen worden 
opgeladen. De Belgische gemeente Anderlecht 
heeft er op dit moment drie in gebruik en de 
volgende twee terreinvoertuigen zijn al besteld 
bij Etesia.

Geschiedenis
Etesia heeft een lange geschiedenis als het gaat 
om elektrische werktuigen. De eerste elektri-
sche accumaaier van Outils Wolf-groep, waar-
toe Etesia behoort, dateert al uit 1973. In 2008 
ontwikkelde het bedrijf een elektrische zitmaai-
er en in 2012 kwam de Bahia M2E op de markt. 
Voortbouwend op deze geschiedenis ontwik-
kelde Etesia de ET Lander. Deze kon al in 2018 

worden geïntroduceerd in Frankrijk. Helaas 
duurde het nog even voordat de ET Lander de 
Nederlandse wegen op kon. Zoontje: ‘Voordat 
de ET Lander in ons land de weg op kon, moest 

er een lithiumaccu in worden gebouwd om te 
voldoen aan de Nederlandse normen.’ Nu is er 
de keus tussen een lithiumaccu en loodzuur-
batterijen.

M U LT I F U N C T I O N E E L E L E K T R I S C H  V O E R T U I G

by

nIEUW! 

Etesia introduceert op GroenTechniek 

Holland zijn nieuwste voertuig, de ET 

Lander. Het is een volledig elektrisch 

terreinvoertuig, gemaakt voor gebruik in 

de stad en in het groen, en ontwikkeld in 

de eigen fabriek van Etesia in de Franse 

Elzas. ‘In Frankrijk heeft de wagen zijn 

sporen al verdiend; nu mag hij eindelijk 

ook in Nederland op de weg’, aldus Marcel 

Zoontjes, salesmanager bij Etesia.

Auteur: Charlotte van Iersel

De ET Lander van Etesia

GroenTechniek Holland
We mogen weer. Vorig jaar kon de vijfde editie van de beurs GroenTechniek Holland wegens 
coronamaatregelen geen doorgang vinden, maar van 14 t/m 17 september is het zover. Etesia 
staat met zijn ET Lander in standnummer 8.04. De beurs wordt gehouden op het evenementen-
terrein van Walibi in Biddinghuizen. Voor het eerst worden de beurzen GroenTechniek Holland 
en AgroTechniek Holland gelijktijdig georganiseerd op hetzelfde terrein. Beide beurzen zul-
len hun eigen identiteit behouden wat betreft beursconcept en bezoekerswerving. Wel is er 
sprake van vrije doorloop tussen beide beurzen. Dit betekent dat bezoekers na afloop van hun 
bezoek aan GTH ook ATH kunnen bezoeken en omgekeerd. Etesia verloot een gratis kaartje voor 
GroenTechniek Holland. Scan hiervoor de QR-code. Alle actuele informatie is te vinden op www.
agrotechniekholland.nl en www.groentechniekholland.nl.

 

GRATIS NAAR GROENTECHNIEK HOLLAND? 

 

 
Als deelnemer mogen we gratis kaarten weggeven voor GroenTechniek 
Holland. Dé grootste groen/grijze vakbeurs van Nederland.  
 
Meld je nu aan en scan gemakkelijk de QR code →→ 
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Willem Hak, mede-eigenaar van Van Leeuwen: 
‘De groentechniek is momenteel enorm inte-
ressant door de ontwikkelingen in de energie-
transitie. Een belangrijke vooruitgang is dat er 
met de grotere accu-aangedreven machines 
nu genoeg uren gedraaid kunnen worden. 
Dat is ook nodig, want de energietransitie is 
onvermijdelijk. Grote steden zoals Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag hebben al aangekon-
digd dat per 2025 alle binnenstedelijke werken 
emissievrij uitgevoerd moeten worden. We zijn 
dus trots dat we de accu-aangedreven zero-
turnmaaier van Cramer in de etalage hebben 
staan.’

Voldoende capaciteit voor werkdag
De Cramer 82ZT132 met een werkbreedte van 
132 cm heeft een stalen mulchdek en drie mes-
sen, elk aangedreven door een 1,5 kW-motor. 
De transportsnelheid bedraagt maximaal 16 
km/uur. De machine wordt aangedreven door 

een niet-uitwisselbare 82V 16kWh-batterij. 
Johan Teeuwen, productmanager bij Cramer-
importeur Eurogarden, vertelt daarover: ‘Cramer 
vond het niet geschikt om het benodigde 
vermogen voor een werkbreedte van 132 cm 
met acht of tien wisselaccu’s op te lossen, of om 
minder accu’s te gebruiken, die dan vaak ver-
wisseld moeten worden.’
Met een accupakket met een elektrisch ver-
mogen van 16 kWh heeft Cramer een machine 

Aannemersbedrijf De Peinder maait emissieloos in Zeist

Van Leeuwen Landbouw-, tuin- en parkma-

chines in Benthuizen – Cramer-dealer van het 

eerste uur – is enthousiast bezig met de pro-

motie van de Cramer 82ZT132, een emissievrije 

zero-turnmaaier. Dit voorjaar resulteerde dat 

in de verkoop van het eerste exemplaar aan 

aannemersbedrijf De Peinder in Hazerswoude-

Dorp, dat onder meer sportvelden aanlegt en 

onderhoudt.

Auteur: Karlijn Raats

Dankzij slim werken hele 
werkdag draaien met 
zero-turnmaaier van Cramer

André de Peinder van aannemersbedrijf 

De Peinder op de Cramer-zero-turnmaaier
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gelanceerd met een autonomie voor ruw 
geschat een dag werken. Hak vertelt: ‘Hoewel 
Cramer in zijn documentatie een capaciteit van 
vijf draaiuren vermeldt, heeft aannemersbedrijf 
De Peinder met de accu-aangedreven zero-
turnmaaier zes maaiuren gemaakt. Dat is bijna 
een volledige werkdag, als je rekening houdt 
met de tussenliggende rijtijden en eet- en 
drinkpauzes.’

Slim werken
Teeuwen vertelt dat de machine is ontworpen 
om ‘gewoon gras’ aan te kunnen: ‘Hij kan alle 
sportvelden en gazons in het openbaar groen 
aan. Maar als je er vetter, hoger gras mee maait, 
zoals in het voorjaar, moet je er rekening mee 
houden dat de productie en de machinecapaci-
teit dan wat dalen. Dan haalt de zero-turnmaai-
er geen zes uren. Slim werken door effectief 
te maaien helpt om zoveel mogelijk capaciteit 
uit de machine te halen. Effectief maaien doe 
je door zo min mogelijk stuurbewegingen te 
maken, met de maaimotoren op een zo con-
stant mogelijke snelheid. Als je een tuin maait 
met veel kantjes, hoekjes en nisjes, beweeg je 
veel voor- en achteruit. Elke acceleratie zorgt 
voor een piekbelasting, net als het aan- en 
uitzetten van de messen. Ook wordt er uit een 
lithiumsysteem een hoger rendement behaald 
bij hogere temperaturen. Maar op de belasting 
en de temperatuur heeft de gebruiker weinig 
invloed.’

Onderweg laden
Teeuwen verwacht dat het in de nabije toe-
komst mogelijk wordt de accu bij te laden, 
zodat er een uur extra met de machine 
gemaaid kan worden. ‘Er zijn genoeg power-
boxen waarmee je handgedragen accugereed-
schap kunt opladen. Met Eurogarden zijn wij nu 
op zoek naar producenten van grotere power-
boxen die een groter vermogen kunnen laden.’ 
Maar het is geen sinecure om een powerbox 
te vinden die de 82V 16kWh-batterij van de 
Cramer-maaier onderweg in een halfuur kan 
bijladen voor een uur extra maaien. ‘Dat kost 
veel vermogen; het is niet een kwestie van even 
een turbosnellader inzetten. Een lader voegt 
niet alleen stroom toe, maar zorgt ook voor het 

nivelleren van de hoeveelheid stroom over de 
cellen in de accu. Het is dus een uitdaging om 
een geschikte powerbox te vinden, maar die zal 
er zeker komen.’

Onderhoud
Van Leeuwen voert onderhoud uit met perso-
neel dat speciaal is geschoold om aan elektri-
sche machines te werken. Deze medewerkers 
kunnen ter plekke bij de klant de machine 
uitlezen en storingen verhelpen met behulp 
van een compleet ingerichte servicebus. De 
klant kan zich aanmelden voor een app waarin 
de status van de machine te zien is. Via deze 
app houdt ook Van Leeuwen de prestaties en 
storingen van de maaimachine in de gaten. Het 
bedrijf voert VA-keuringen uit voor de machi-
neveiligheid. Van Leeuwen raadt voor de zero-
turnmaaier van Cramer een afschrijvingstermijn 
van circa vijf jaar aan. Dat wijkt niet af van die 
van zero-turnmaaiers op brandstof.
De Cramer-zero-turnmaaier is al drie jaar 
verkrijgbaar in Amerika, waar in tuinen en in 
de openbare ruimte vaak genoeg ruimte is 
voor zijuitworp. De fabrikant is op basis van 
Europese feedback bezig met de ontwikkeling 
van een achteruitworp, een grotere werkbreed-
te en verfijndere besturing. Enkele eindgebrui-
kers hadden als wens een elektrische uitvoering 
van de lift van het maaidek. Teeuwen: ‘Als er 
veel dezelfde feedback komt, geeft Cramer 
die door aan de R&D-afdeling om te worden 
gebruikt voor verbeteringen en aanpassin-
gen. Ook de fabrikant, Globe Technologies, is 
gebrand op feedback om het product te kun-
nen verbeteren.’

Van Leeuwen heeft twee zero-turnmaaiers van 
Cramer beschikbaar als demo- en verhuurma-
chine. ‘We nodigen partijen uit om de machine 
uit te proberen en met ons te sparren over 
eventuele verbeteringen. Ook willen we graag 
weten wat er allemaal speelt op het gebied van 
aanbestedingseisen.’

De Peinder
Aannemersbedrijf De Peinder heeft een werk 
bij de gemeente Zeist gegund gekregen, waar-
bij punten werden gehaald voor emissieloos 
maaien. Het bedrijf is bezig zelfvoorzienend te 
worden op energiegebied en wil in het werk 
hoog scoren op de CO2-prestatieladder.
‘We onderhouden in totaal 50.000 m2 sport-
veldoppervlak in de gemeente Zeist’, vertelt 
mede-eigenaar André de Peinder. ‘De sportvel-
den liggen verspreid over zes sportparken. We 

leggen tussendoor ook wat korte afstanden af; 
de bestuurder van de zero-turnmaaier is dus 
niet aan één stuk door aan het maaien. De zes 
maaiuren die deze maaier haalt op een volle 
accu zijn dus genoeg voor een dagproductie.’

Gebruiksvriendelijkheid
‘De machine voert het werk goed uit en laat 
een mooi maaibeeld na’, vervolgt De Peinder. 
‘De gemiddelde rijsnelheid tijdens het maaien 
ligt bij ons rond de 10 km/uur, afhankelijk van 
de graseigenschappen en -bezetting. Bij grover, 
hoger gras kunnen de messen op een hogere 
snelheid ingesteld worden. Hij is makkelijk te 
bedienen, door de twee hendels naar voren te 
duwen om vooruit te gaan en naar achteren te 
trekken om achteruit te rijden. De maaifunctie 
slaat af wanneer de accu op 12 procent staat, 
zodat er nog genoeg elektriciteit over is om de 
maaier naar de wagen te rijden. De machine 
beschikt ook over een elektrisch en mecha-
nisch bevestigingspunt voor het aandrijven en 
aansluiten van hulpstukken, maar dat hebben 
wij nog niet gebruikt.’ Een voordeel van de 
Cramer-machines is volgens De Peinder dat de 
prestaties te zien zijn in de app, die makkelijk 
geopend kan worden op de telefoon. ‘Ik houd 
onder meer het aantal draaiuren bij en hoe vol 
de batterij nog is.’

Toekomst
Hoewel De Peinder tevreden is met zijn zero-
turnmaaier, zijn verbeteringen altijd welkom. 
‘Het zou de branche enorm helpen als het aan-
tal maaiuren op een volle accu verder omhoog 
kan. Het is een kwestie van tijd tot er verbete-
ringen komen aan deze machine, net als aan 
alle accu-aangedreven machines. Elektrisch 
werken heeft de toekomst. Van Leeuwen 
is een goede leverancier, die de machine 
met ons monitort en verbetert. Onze Trilo-
verticuteermachine is ook door Van Leeuwen 
aangepast. Onderin is een extra luik gemaakt, 
waardoor je hem eenvoudig kunt reinigen. Zo 
kun je slijtage van de waaier uitstellen en mini-
maliseren.’
Hak van Van Leeuwen sluit af: ‘De zero-turn-
maaier van Cramer biedt een realistisch alter-
natief voor groenprofessionals. In de toekomst 
zal er meer vraag ontstaan naar stille en vooral 
emissievrije werkmethoden. In het openbaar 
groen zijn opdrachtgevers hier al volop mee 
bezig, en ook voor sportvelden begint de vraag 
langzaam maar zeker op gang te komen.’

GROENTECHNIEK HOLLAND

De prestaties zijn 
te zien in de app
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De Siemo-obstakelmaaier
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Obstakelmaaier
Als je het filmpje van de obstakelmaaier van 
Siemo BV op de website bekijkt, lijkt het bijna 
te soepel te gaan. Schreuders: ‘Wij zijn goed in 
machines maken, maar filmpjes manipuleren 
kunnen we niet.’
Kees van Muyden van Gebr. Van Muyden uit 
Lexmond, die de Siemo-obstakelmaaier al vier 
maaiseizoenen gebruikt. ‘We kunnen meer 
maaien dan ooit, maar je moet er geen stagiair 
of seizoenwerker op zetten.’ Dat is voor Van 
Muyden geen nadeel, want hij kan nu veiliger 
maaien in minder tijd, en zelfs met jeukende 
processierupsen kan hij zijn personeel op pad 
sturen. Van Muyden: ‘In Noord-Brabant heb je 
bij sommige wegen houten vangrails. Daar kan 
ik alleen maar met de Siemo maaien, want met 
een bosmaaier kun je ze beschadigen.’

Kostbaar personeel
‘Personeel is kostbaar en met de Siemo-
obstakelmaaier kun je beter voor je personeel 
zorgen. Vandaar dat Siemo vooral groeit in 
West-Europese landen, waar de personeelskos-
ten hoger liggen. Op dit moment rijden er 60 à 
70 Siemo-obstakelmaaiers in Nederland, vooral 
in de regio’s in het zuiden. In het noorden zitten 
we nog niet’, zegt Schreuders. Dit komt deels 
doordat Siemo vooral groeit door mond-tot-
mondreclame. In de regio zie je dat het idee 
van de obstakelmaaier leeft. En Schreuders 
verwacht groei, want de Siemo is al rendabel bij 

250 bosmaaiuren per seizoen.
‘Het klinkt misschien raar, maar het feit dat we 
geen concurrentie hebben, werkt in ons nadeel. 
Mensen zien de obstakelmaaier; ze weten dat 
er in het verleden zulke maaiers waren die niet 
goed werkten, en vervolgens kijken ze niet 
verder. Het is voor ons nodig om weer naar 
GroenTechniek Holland te gaan. We moeten het 
echt aan de mensen laten zien; de soepelheid 
die je in het filmpje ziet, moeten ze voelen. Van 
Muyden was meteen om nadat hij een persoon-
lijke demo in zijn eigen berm had gekregen. 
Maar je moet het wel eerst zelf zien en voelen.’

Zwarte handen
Tien jaar geleden waren de handen van Adwin 
Schreuders nog regelmatig zwart. Als er iets 
moest gebeuren aan de machines van zijn 
grondwerk- en mechanisatiebedrijf, deed hij 
dat gewoon zelf, zonder tekening. ‘We maakten 
gewoon meteen een prototype.’ Schreuders 
is een echte aanpakker. Dit merkt klant Van 
Muyden ook aan de bedrijfscultuur bij Siemo: 
‘Als er iets is, kun je bellen en dan lossen ze het 
meteen op. Het is een bedrijf met korte lijntjes.’
Het liefst zou Schreuders weer wat vaker zijn 
handen zwart maken. ‘We hebben nog wat 
prototypes van machines die we graag willen 
uitwerken, allemaal in de categorie personeels-
bescherming.’

Geen leveringsproblemen
Schreuders besluit: ‘We hebben geen leve-
ringsproblemen. Wel moeten we tegenwoor-
dig langer wachten op onze onderdelen. De 
levertijd van een joystick, bijvoorbeeld, kan wel 
vier maanden bedragen. Maar omdat we de 
machines zelf produceren en verkopen, kunnen 
we daar rekening mee houden. We verkopen de 
obstakelmaaier dan ook uit voorraad.’

Dat moet toch makkelijker kunnen, dacht 

Adwin Schreuders, toen hij tien jaar geleden 

in Noord-Brabant de bermen aan het maaien 

was met een bosmaaier. Bermen maaien met de 

bosmaaier kan een luidruchtige en gevaar-

lijke taak zijn. Daarom stortte Schreuders zich 

vol goede moed op het ontwikkelen van een 

obstakelmaaier. Na vele prototypes begreep hij 

waarom er nog geen goede obstakelmaaier op 

de markt was. ‘Het concept van onze obstakel-

maaier is doodsimpel, maar je moet er maar op 

komen.’

GROENTECHNIEK HOLLAND

‘We hebben geen 
concurrentie en 
dat werkt eigenlijk 
in ons nadeel’

GroenTechniek Holland
Siemo staat op de beurs GroenTechniek 
Holland op veld D, standnummer 9.23. Op 
de website van Siemo staat een handige 
rekentool, waarmee je zelf kunt uitrekenen 
wat je met de Siemo-obstakelmaaier kunt 
besparen. Ook is er meer te lezen over 
de veiligheidsvoordelen van de Siemo-
obstakelmaaier. www.siemo.nl

BE SOCIAL 
Scan, lees & deel!
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Schlepers Cultuurtechniek BV in Lelystad 
heeft een uitgebreid machinepark. Dat is een 
bewuste keuze; het bedrijf wil zo veel mogelijk 
in eigen beheer houden en uitvoeren. Voor dit 
artikel spraken wij met Rudi Schlepers, zoon 
van oprichter Johan Schlepers, die in 1989 na 
een loopbaan bij Heidemij voor zichzelf begon. 
Destijds en ook nu nog is de gemeente Lelystad 
een grote opdrachtgever voor Schlepers, die 
het bedrijf samen met zijn broer runt. Schlepers 
is onder meer actief in sport, recreatie, natuur 
en infra en noemt zich dan ook ‘grondleggers 
van ontspanning’.

Minigraver met airco en toch concurrerend 
geprijsd
Rudi Schlepers: ‘Onze minigraver liep na vijftien 
jaar op zijn laatste benen en moest vervangen 

worden. Samen met mijn zonen bekeek ik er 
verschillende. Caterpillar stond niet op mijn 
lijstje, met de gedachte dat Caterpillar niet in 
ons budget zou passen. Tijdens de zoektocht 
vroegen we ons hardop af waarom de cabine 
van een minigraver zelden airconditioning 
heeft. Afijn, dat leidde tot enig googelen en 
uiteindelijk toch tot Caterpillar, waarvan de 
minigravers die mogelijkheid wel hebben. We 
besloten een prijsopgave aan te vragen en die 
viel enorm mee. Wij dachten dat Caterpillar 
aanzienlijk duurder was dan andere merken, 
maar dat was een vergissing. De prijzen waren 
vergelijkbaar en het was verrassend wat er 
standaard in een Caterpillar zit. Conclusie: sinds 
een half jaar maakt de compacte graafmachine 
Caterpillar 301.8 deel uit van ons machinepark, 
tot grote tevredenheid.’

‘We hebben de graafmachine in onze bedrijfskleuren laten spuiten’

Op zoek naar een kleine graafmachine kwam 

Rudi Schlepers tot zijn eigen verbazing uit bij 

Caterpillar. De compacte graver rijdt bij Schle-

pers Cultuurtechniek niet rond in het karakte-

ristieke geel van het bekende merk, maar in de 

eigen kleuren: zandgeel en grasgroen. ‘Dat zijn 

de kleuren van het fundament en het leven, het 

zand en het groene, waarvoor je uiteindelijk al 

het werk doet.’

Auteur: Heidi Peters

Caterpillar in het groen

De Caterpillar 301.8 in de huisstijlkleuren van Schlepers Cultuurtechniek BV
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Alleskunner met uitgebreide 
standaarduitrusting
Schlepers zet de minigraver in voor rooiwerk, 
het leggen van kabels, hovenierswerk en 
veel andere werkzaamheden. ‘Het is een dui-
zendpoot-machientje, een alleskunner’, vindt 
Schlepers. ‘Ook aan het ontwerp, de bediening, 
eigenlijk aan alles, kun je merken dat Caterpillar 
het welzijn van de gebruiker belangrijk vindt. 
Wij vinden dat ook. Ons team bestaat uit 23 
mensen en degenen die de 301.8 gebruiken, 
zijn er zeer over te spreken. De cabine is ruim, 

de bediening werkt prettig; het is gewoonweg 
een heel complete machine. Veel mogelijk-
heden die bij andere merken als optie toege-
voegd kunnen worden, zijn voor Caterpillar 
standaard. Ook de service en de uitleg aan de 
medewerkers bij levering waren prima. Verder 
wilde ik de graafmachine graag in onze eigen 
kleuren gespoten hebben; hiervoor heb ik zelf 
contact gehad met de spuiter.’

Elektrisch of diesel
Pon Equipment heeft in samenwerking met 
Caterpillar al meerdere graaf- en andere machi-
nes in een elektrische uitvoering. Ook Schlepers 
heeft serieus overwogen te kiezen voor een 
elektrische graafmachine. ‘Natuurlijk denk je 
daar in deze tijd over na. Bij de keuze voor elek-
trisch moet je ook kijken naar het werkproces, 
waar de machine zich bevindt en welke oplaad-
mogelijkheden er zijn. De 301.8 staat over het 
algemeen meerdere dagen ergens op locatie, 
waar opladen niet altijd mogelijk is. Daarom 
hebben geen elektrische Caterpillar geno-
men. Wel nemen we de optie van elektrisch 
altijd mee in onze overwegingen, en het merk 
Caterpillar voortaan ook!’

Krachtige machines
Marek Baldys is productmanager bij 
Pon Equipment, dealer van Caterpillar-
graafmachines: ‘De 301.8 was de afgelopen 
twee jaar onze meest verkochte graafmachine. 

Wij verwachten dat hij ook voor veel bezoekers 
van GroenTechniek Holland interessant zal zijn. 
Deze machine weegt 2 ton en kan daardoor 
op een aanhanger worden meegenomen. Hij is 
vooral interessant voor loon- en grondverzetbe-
drijven, hoveniers en kabelleggers. Daarnaast is 
er natuurlijk nog de verhuurtak. Meestal leve-
ren we de machine af met een slotenbak, een 
dieplepelbak en een banaanbak, variërend in 
breedte en toepassing.’

Caterpillar is breed inzetbaar en is bekend om 
het hoge vermogen en de sterke hydraulische 
pomp, die de machines geschikt maakt om 
ook met andere werkstukken, zoals een grond-
boor, krachtig werk te verrichten. ‘In de markt 
is Caterpillar een van de krachtigste machines, 
die ook een hoge snelheid heeft’, vertelt Baldys. 
‘Caterpillar is een A-merk, misschien wel het 
bekendste merk in het segment. Wij willen ons 
blijven onderscheiden door kwaliteit, innovatie, 
robuustheid en duurzaamheid.’ De verwachting 
is dat Caterpillar op de Bauma in München in 
oktober diverse elektrische machines zal pre-
senteren, waaronder een elektrische minigraver.

Elektrohydraulische bediening
‘We zijn met Caterpillar meer bekend in het 
hele grote segment dan in het kleinere seg-
ment. Met deze nieuwe generatie minigravers, 
door Caterpillar zelf ontworpen en gebouwd, 
willen we ook voor deze markt laten zien dat 
Caterpillar de krachtigste en standaard zeer rijk 
uitgeruste machine zijn  in de markt. Wij maken 
gebruik van een elektrisch hydraulisch systeem, 
waardoor je niet met servo-bediening maar 
met elektro-hydraulische bediening werkt. 
Hierdoor kun je de machine veel eenvoudiger 
instellen naar de voorkeuren van de machinist. 
Het brengt ook met zich mee dat de gravers 
zijn uitgerust met joystickbesturing en cruise 
control. We zijn ook de enige in de markt die 
deze klasse machines, onder de drie ton, voor-
zien van airconditioning. Ik denk dat wij hier-
mee unieke features op de markt brengen en 
die laten we graag zien aan de bezoekers van 
Groen Techniek Holland.’

GROENTECHNIEK HOLLAND

Pon Equipment is dealer van Caterpillar 
machines. Tijdens GroenTechniek Holland 
toont Pon vier graafmachines, waarvan 
drie uit het lagere segment: machines 
van 1, 2 en 3,5 ton. Daarnaast presenteert 
Pon Equipment een 10-tons elektrische 
Caterpillar-graafmachine.
Pon Equipment is te vinden in stand 12.09.

‘Caterpillar is een 
A-merk, misschien 
wel het bekendste 
merk in het 
segment’

BE SOCIAL 
Scan, lees & deel!
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Vanzelfsprekend somt Johannes Ballast van 
leverancier Zonna/Major Equipment uit het 
Drentse Beilen graag op wat er allemaal 
aantrekkelijk is aan de Major-cirkelmaaiers. 
Sportveldbeheerders krijgen hun velden er vlot 
en soepel mee gemaaid. Vergeleken met de 
vertrouwde kooimaaiers is het onderhoud mini-
maal. De combinatie van trekker en maaier kan 
vlot op eigen kracht van de ene naar de andere 
locatie rijden. De rollen waarop de maaier staat, 
strijken tijdens het maaien meteen oneffen-
heden vlak, zodat het veld niet apart hoeft te 
worden gewalst.

Dat veel clubs er nog sceptisch tegenover 
staan, kan hij zich voorstellen. De van oudsher 
vertrouwde kooimaaiers staan bekend om hun 
verfijnde karakter, met strakke maaistroken 
naast elkaar als in het oog springend resultaat. 
Eerst maar eens zien, dan geloven, is de reactie 
bij veel clubs, als de beheerder beweert dat ook 
een cirkelmaaier een prima resultaat kan ople-
veren, en efficiënter bovendien.

Bij de klanten die ermee beginnen, verdwijnt 
de koudwatervrees rap, is zijn ervaring. Zoals 
bij Sportservice De Vallei. Dit bedrijf werkt voor 
verschillende gemeenten, in Ede en omstreken. 

Met twee Major-maaicombinaties worden in 
Ede en Wageningen nu in totaal 45 velden en 
een golfbaan bijgehouden. ‘Je kunt het mis-
schien beter aan henzelf vragen, maar wat ik 
hoor is dat ze er heel content mee zijn. Niet 
alleen de mensen van Sportservice De Vallei 
zelf, maar ook de twee gemeenten, de negen-
tien clubs die de sportvelden gebruiken en de 
golfclub.’

Met een nieuw type mes dat Major heeft 
ontwikkeld en dat voortaan standaard op alle 
cirkelmaaiers van dit merk zal worden gemon-
teerd, wordt volgens Ballast niet alleen het 
maaibeeld verder verbeterd, maar wordt ook 
de onderhoudsbehoefte nog geringer. ‘Het mes 
is zo gevormd dat de zuigkracht flink is toege-
nomen. Hoewel het iets dunner is en daardoor 
lichter, gaat het langer mee. Omdat het zelf-
slijpend is, is bijslijpen nauwelijks meer nodig. 
Dankzij de sterke zuiging wordt het maaisel 
goed weggevoerd en luchtig, gelijkmatig en 
kluitvrij achter de machine verspreid. ‘Dit helpt 
om vervilting en vervetting te voorkomen.’ Met 
de nieuwe messen wordt de kluitvorming vol-
gens hem verder geminimaliseerd. ‘Door een 
nieuw type bevestiging kan zich zelfs achter de 
ophanging van de messen nauwelijks meer iets 

Cirkelmaaier met zelfslijpende messen heeft weinig onderhoud nodig

De nieuwe generatie messen voor de Major-

cirkelmaaiers zijn lichter, scherper, zelfslijpend 

en zo gevormd dat ook de zuigkracht flink is 

toegenomen. Cirkelmaaiers zijn relatief econo-

misch in het gebruik en het maairesultaat ziet 

er prima uit, zegt de leverancier.

Auteur: Bart Mullink

Snel en economischer sportvelden 
bijhouden met Major Swift
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ophopen dat op een kluit lijkt.’
Hij piekert er niet over terug te gaan naar 
kooimaaiers, zo onderstreept Jaap Dirksen van 
Sportservice De Vallei. ‘Zeker, ook wij stonden 
eerst niet positief tegenover het idee om over 
te stappen op de cirkelmaaier. Maar het bete-
kende destijds wel een enorme kostenbespa-
ring.’

Ook vanuit clubs klonken sceptische reacties. 
Of het wel goed was om met grote trekkers 
de velden op te gaan. Zien bleek geloven: het 
maaien leverde een mooi beeld op, dat alle 
betrokkenen snel kon bekoren.
De overstap naar de cirkelmaaiers scheelt vol-
gens Dirksen ‘gigantisch’ in de tijd die nodig is 
voor onderhoud. Dat blijft beperkt tot schoon-
maken en zo nu en dan wat smeren en messen 
slijpen.

Tijdwinst
Tijdwinst wordt ook geboekt bij het transport 
tussen de verschillende accommodaties. Deze 
liggen verspreid over twee gemeenten: Ede 
en Wageningen. ‘De afstanden die je moet 
afleggen, lopen op tot 17 kilometer. Met de 

trekker is dat zo gedaan. Je hoeft ook geen 
extra transportvoertuig aan te schaffen waar de 
machine steeds op- en afgeladen moet worden. 
Een derde voordeel is dat je de maaier van de 
trekker kunt afkoppelen. Dan kun je de trekker 
voor andere doeleinden gebruiken. Dit gebeurt 
vooral buiten het maaiseizoen. Maar ook tij-
dens dat seizoen gaat de maaier er weleens af, 
bijvoorbeeld om er even een kunstmeststrooier 
achter te hangen of een wiedeg.’

Waar het slijpen van de messen bij een kooi-
maaier een flinke klus is, die bovendien vaak 
moet worden herhaald, is het bij de cirkel-
maaier zo gebeurd, weet Dirksen. Dit jaar werd 
de overschakeling op Major-machines voltooid 
met de aanschaf van een tweede Major Swift. 
Die is uitgerust met de nieuwe zelfslijpende 
messen. Dat betekent nog minder onderhoud.
Over het maairesultaat zegt hij: ‘Ik zal niet zeg-
gen dat het gelijk is aan dat van een kooimaai-
er, maar het komt in de buurt. Een belangrijk 
voordeel is de dubbele rol waarop de machine 
staat. Oneffenheden worden weggewerkt bij 
een relatief lichte druk. Daarmee verdicht je 
de velden maar heel beperkt, veel minder dan 
wanneer je apart met een zware rol over het 
veld gaat.

Luchtstroom
Een voordeel van het systeem met de snel 
ronddraaiende messen, die door hun vorm 
tegelijk voor een krachtige luchtstroom zorgen, 
vindt hij dat er nauwelijks klonten ontstaan. ‘En 
met de nieuwe messen nog minder, dankzij de 
nog krachtigere luchtstroom die ze genereren. 
Hierdoor sparen we ook geld uit, want we hoe-
ven nauwelijks nog te vegen en maaisel af te 
voeren.’

Voor de kooimaaier ziet hij een bescheiden 
toekomst. ‘Vooral bij betaaldvoetbalorganisa-
ties, waar niet zozeer op geld hoeft te worden 
gekeken, om als bijkomend zichteffect van het 
maaien mooie strakke lijnen op het veld te krij-
gen. Ik denk dat de kooimaaier daar nog wint, 
maar bij gemeenten en amateurverengingen 
heeft de cirkelmaaier de toekomst.’

Met enkele tientallen hectaren die veelal om de 
dag moeten worden gemaaid, zijn de breed-
ste maaiers van Major voor hem favoriet. Zo 
houdt hij genoeg tijd over om te zorgen voor 
de overige gewassen die hij als akkerbouwer 
in zijn teeltplan heeft. Met een cyclus van een 
jaar bleken graszoden daar mooi in te passen, 

zo verklaart Roy Voortman waarom hij de teelt 
met enthousiasme heeft omarmd.

Areaal
De eerste aangeschafte machine, een getrok-
ken Major Swift met een werkbreedte van 7,30 
meter, volstond in eerste instantie. Nu staat bij 
Zonna de tweede klaar, met een werkbreedte 
van 8,60 meter. Zo blijft het mogelijk om het 
gegroeide graszodenareaal in een beperkte tijd 
bij te houden.

Over snelheid gesproken: Voortman zegt met 
de maaier met een werkbreedte van 7,30 meter 
circa 7,5 hectare in een uur te maaien. ‘Met die 
van 8,60 meter zal dat ergens tussen de 7,5 en 
10 hectare liggen. Het gaat snel en het resultaat 
ziet er goed uit. Afhankelijk van de omstan-
digheden rijden we tijdens het maaien 10 tot 
12 kilometer per uur.’ Belangrijk in zijn ogen 
is verder dat deze maaiers weinig onderhoud 
vragen. ‘Met een kooimaaier heb je veel werk; 
daarvoor hebben wij geen tijd.’

Open uitworp
De 7,30 meter breed maaiende machine was 
nog bijna een standaarduitvoering; die van 8,60 
meter is door Zonna speciaal voor Voortman 
gemaakt. Aan beide zijden werd een extra rotor 
toegevoegd. Een andere aanpassing is dat de 
rollen werden vervangen door zwenkwielen. Bij 
de eerste maaier was dat alleen gebeurd aan de 
achterzijde; onder de tweede zitten zowel voor 
als achter zwenkwielen. Op de kweekvelden, 
waarop niet wordt gespeeld en waar dus ook 
geen speelschade optreedt, zijn de rollen van 
weinig belang. Des te belangrijker is een zo 
open mogelijke uitworp, voor een zo gelijkma-
tig mogelijke spreiding van het maaisel.
De machines, ook de breedste, blijven in de 
transportstand binnen de 3 meter breedte en 
4 meter hoogte. Beide maaiers zijn uitgerust 
met de nieuwe zelfslijpende messen. Voortman 
bevestigt dat de messen lang meegaan. ‘De eer-
ste machine heb ik nu anderhalf jaar en daarop 
zit nog steeds de eerste set.’

GROENTECHNIEK HOLLAND

Drie nieuwe Major-maaisystemen 
Zonna presenteert op de vakbeurs 
GroenTechniek Holland naast de ver-
trouwde Major Swift-cirkelmaaier ook 
drie nieuwe maaisystemen van Major. Om 
te beginnen de Major Total Grass Care, 
waarbij maaien, wied-eggen en rollen in 
één machine zijn gecombineerd. Tijdens 
het maaien wordt, net als bij de Swift, in 
één moeite door speelschade vlak gerold. 
De Total Grass Care zorgt tegelijk voor 
mechanische onkruidbestrijding, viltver-
wijdering en beluchting. Nieuw is ook de 
Major Contoura S2, voor de rough en semi-
rough op golfbanen. Deze is ook geschikt 
voor sport- en recreatievelden. De derde 
nieuwe verschijning is de Major CS-Pro 
3.00: ‘voor de grotere compacttrekker’. 
Gemeenten en andere groenvoorzieners 
moeten hiermee een grotere capaciteit 
kunnen realiseren met hun gangbare 
typen trekkers. De bedoeling was aanvan-
kelijk om de nieuwe machines in maart 
al te presenteren op de Groene Sector 
Vakbeurs. Doordat deze in het kader van 
de coronamaatregelen werd afgelast, krijgt 
GroenTechniek Holland de primeur.

BE SOCIAL 
Scan, lees & deel!
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WIN EEN 
GLOEDNIEUWE 

JOHN DEERE X107 
ZITMA AIER OP 
DE GTH 2022!

BEZOEK ONZE STAND W04 OP 
VELD C TIJDENS DE ATH/GTH

JOHN DEERE X107 
ZITMAAIERS - 
FLEXIBEL EN 
BETROUWBAAR
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VA-keur wordt uitgevoerd door zo’n 270 erken-
de en onafhankelijk gecertificeerde VA-keur 
bedrijven die zijn aangesloten bij de branche-
organisatie Fedecom. Het is breed toepasbaar 
voor klein elektrisch- of motor aangedreven 
handgereedschap zoals kettingzagen en bos-
maaiers, tot grotere machines als  (mini)shovels, 
heftrucks, verreikers  en tractoren. Kortom 
allerhande machines en equipment die worden 
gebruik in de agrarische – en groen-
voorzieningssector. 

Volgens Bartlema is  het onafhankelijk en 
deskundig keuren van de machines nog niet 
zo’n vanzelf-sprekendheid voor veel machine 
eigenaren. Het beeld is dat alle eisen en 
verplichtingen het ingewikkeld en duur maken. 
Dat is echter misplaatst. Wanneer er regulier 
onderhoud moet gebeuren aan je machine is 
het nog maar een zeer kleine stap naar een 

volwaardige keuring van je machine. Pas dan 
heb je het formeel én wettelijk goed geregeld! 
De unieke VA-keur sticker geldt hierbij als een 
bewijs dat de machine is goedgekeurd. Het is 
dus niet ingewikkeld, het levert meer bedrijfs-
zekerheid, een langere levensduur en, het aller-
belangrijkste, meer veiligheid op! 

Die veiligheid moet in de agrarische- en groen-
voorzieningssector echt top of mind zijn. Er 
gebeuren helaas nog ieder jaar veel te veel 
ongevallen, ook met dodelijk afloop. VA-keur 
is actief participant in het platform Veilig op 1 
waarin verschillende organisaties de handen 
in een hebben geslagen en campagne voeren 
om het aantal ongelukken in de agrarische- en 
groenvoorzienings sector terug te dringen. Dit 
onder het motto: Ik werk veilig en veilig werken 
doen we samen. Door middel van allerlei 
campagnes en promotiemiddelen zoals pos-

ters, toolkits en aandachtsfilmpjes probeert het 
platform Veilig op 1 het veiligheidsbewustzijn 
te vergroten van de mensen en bedrijven die 
werken in de agrarische en groenvoorzienings-
sector. Want door je echt bewust te zijn van de 
veiligheidsrisico’s kun je ongelukken 
voorkomen! Neem maar eens een kijkje op: 
www.veiligop1.nl 

Laat je informeren over veiligheid en keurin-
gen tijdens de beurs. Bezoek VA-keur op de 
Fedecom-stand (standnummer V05) of kijk op 
www.va-keur.nl

Jelle Bartlema, directeur VA-keur

VA-keur is het machineveiligheidskeurmerk 

van brancheorganisatie Fedecom. Voor Jelle 

Bartlema, directeur van VA-keur, is de combina-

tie beurs ATH &GTH  een uitstekende gelegen-

heid om machineveiligheid en VA-keur voor het 

voetlicht te brengen. “Voor machine eigenaren 

en - gebruikers in de agrarische- en groenvoor-

zieningssector is het van essentieel belang dat 

de machines waarmee zij werken storingsvrij 

en veilig functioneren. Goed werkende en 

veilige machines zorgen voor meer werkplezier, 

machine betrouwbaarheid, minder stilstand, en 

daarmee uiteindelijk voor minder kosten”, aldus 

Bartlema. “Daarnaast geldt vanuit de Arbowet 

dat werkgevers een zorgplicht hebben om hun 

werkmaterieel periodiek te laten keuren door 

een deskundige. En voor al uw machines kunt u 

terecht bij één keurmerk: VA-keur!”

VA-keur: Dé zekerheid dat je 
werkmaterieel veilig is!

Jelle Bartlema, directeur VA-keur
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Eigenaar Paul van der Poel: ‘Wij wilden graag 
een totaalconcept laten zien van elektrisch 
werken, dus alle tuingereedschappen van Stihl 
op accu, aangevuld met gereedschappen van 
Makita, ook op accu. Voor de totale ervaring 
zou het mooi zijn om een bus te vullen met 
gereedschap, zodat mensen dit enkele dagen 
of weken kunnen uitproberen. Wij leveren 
echter wel gereedschap, maar geen busjes. 
Broekhuis doet dat wel. Als we onze krachten 
zouden bundelen, konden we daar beiden onze 
specialisatie in kwijt en ook alle twee de vruch-
ten ervan plukken. Bovendien heeft Broekhuis 
hiermee een kans om een nieuwe markt aan te 
boren.’

Herkenning
De gesprekken tussen Broekhuis en Poel 
Bosbouwartikelen leverden veel herkenning op. 
‘Onze bedrijven lijken op elkaar’, vervolgt Van 

der Poel. ‘Het zijn allebei familiebedrijven, met 
de focus op service en op de klant. Broekhuis 
heeft een schat aan merken in huis van de 
hoogste kwaliteit; daar herkennen wij ons ook 
in. Het voelde als een soort “thuiskomen”, met 
enthousiasme van beide kanten, dus gingen 
we ermee aan de slag. Bij een dochteronderne-
ming van Broekhuis weten ze alles van bedrijfs-
wageninrichting. In dit geval ging het om een 
inrichting waar je al je machines in kwijt kunt 
met accessoires, en met acculaadmogelijkhe-
den die verbonden zijn met zonnepanelen op 
het dak. Voor een vooruitstrevend bedrijf als 
Kloezeman Hoveniers zeer was dit interessant, 
en voor anderen natuurlijk ook.’

Custommade inrichting
Kloezeman draaide een week proef met de vol-
ledig ingerichte elektrische Opel Vivaro-e. Hij 
ervoer hoe het was om volledig zelfstandig en 

Jeffrey Kloezeman van Kloezeman Hoveniers 

in Garderen bezocht in maart van dit jaar de 

Groene Sector Vakbeurs in Harderberg. Hier 

stuitte hij op het concept ‘elektrisch rijden en 

werken’, dat Poel Bosbouwartikelen samen met 

autobedrijf Broekhuis ontwikkelde. Kloezeman 

was direct enthousiast over het concept en 

zag mogelijkheden voor zijn hoveniersbedrijf. 

‘Elektrisch wordt de weg die we met zijn allen 

moeten gaan. Met deze investering loop ik 

voorop, iets wat mijn klantenkring ziet en 

waardeert.’

Auteur: Heidi Peters

Elektrisch werken én rijden
Dankzij zonnepanelen op het dak volledig zelfvoorzienend



51GTH 2022

probleemloos de hele week te werken, zonder 
halverwege de dag met lege accu’s geconfron-
teerd te worden, en zonder de klant om een 
stopcontact te hoeven vragen omdat de zon-
nepanelen op het dak de laadpunten voorzien 
van elektriciteit. Kloezeman vindt de uitstraling 
ook belangrijk. Hij kreeg enthousiaste reacties 
van zijn klanten, over de mooie bus en hoe 

goed het was dat hij nu volledig elektrisch én 
zelfvoorzienend kon werken.
De bussen worden custommade ingericht, 
omdat iedereen zijn eigen gereedschappen en 
machines heeft. Voor Kloezeman betekende dat 
een langere bus met meer beenruimte. Van der 
Poel: ‘We werken nu met Opel, maar Broekhuis 
heeft acht merken bedrijfsauto’s in huis. Als er 
ontwikkelingen zijn bij andere merken of types 
met een grotere actieradius, zetten we die mer-
ken natuurlijk ook in. De Opel Vivare-e heeft 
nu een actieradius van 330 kilometer. Voor 
Kloezeman, die de bus nu een maand of twee 
heeft, betekent dit dat hij slechts eenmaal per 
week hoeft te laden.’

Wensen en mogelijkheden in kaart
Voorafgaand aan de inrichting van de elek-
trische bedrijfsbus gaan Broekhuis, Poel 
Bosbouwartikelen en de klant gedrieën om 
de tafel. Welke gereedschappen en machines 
komen erin? Hoe moet de inrichting eruitzien? 
Welke wensen heeft de klant? Gezamenlijk 
komen ze tot de optimale inrichting.

Van der Poel: ‘Het concept is in maart gelan-
ceerd en er is al volop belangstelling uit de 
sector. Tijdens GroenTechniek Holland kunnen 

bezoekers de ingerichte e-bus zelf bekijken. Ik 
denk dat wij ons hiermee onderscheiden door-
dat we de klant een totaaloplossing bieden en 
vrijblijvend de mogelijkheden kunnen laten 
ervaren. Voor Jeffrey Kloezeman was het heel 
waardevol dat hij alvorens tot aanschaf over te 
gaan uitgebreid kon toetsen en ervaren hoe het 
er in de praktijk aan toe gaat met zo’n volledig 
elektrische bus met elektrische apparatuur. Zo 
wist hij precies wat hij ging kopen.’

Elektrisch werken en rijden kan op verschillen-
de manieren worden ingevuld. Zowel de auto 
als alle apparatuur kan via een leaseconstructie 
beschikbaar worden gesteld. Hierbij bepaalt de 
klant of de auto ook wordt opgenomen in de 
leaseovereenkomst en welke gereedschappen. 
Met een vast maandtarief wordt de gebruiker 
volledig ontzorgd. Het is ook mogelijk de auto 
met bedrijfswageninrichting en machines te 
kopen.

GROENTECHNIEK HOLLAND

Vanzelfsprekend toont Poel Bosbouw 
artikelen het concept ‘elektrisch rijden 
en werken’ tijdens GTH, aangevuld met 
een volledig elektrische versnipperaar 
van Rabaud, in samenwerking met 
Dabekausen. Ook worden er nieuwe 
gereedschappen en apparatuur van Stihl 
en Makita getoond. Op het naastgelegen 
veld worden demonstraties gegeven.
Poel Bosbouw is van 14 t/m 17 september 
2022 aanwezig op GroenTechniek Holland 
te Biddinghuizen in stand 9.21 op veld D.

‘Het concept is in 
maart gelanceerd 
en er is al volop 
belangstelling uit 
de sector’

BE SOCIAL 
Scan, lees & deel!
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+31(0)592 37 27 19
info@middelbos.nl
www.middelbos.nl

Import en Groothandel

Snelverkeerassen

Quad en UTV banden

Kraanbanden

Landbouwbanden

Gazonbanden
Tractor

Industriebanden

Gazonbanden

Gazonbanden Velgen

Gazonbanden

Landbouwassen

d

STANDNR:2.03

Onvoorstelbaar groot is ons assortiment aanhangeronderdelen en banden voor Landbouw, 

Tuin & Park, Quad en Industrie. Door dat enorme assortiment hebben wij altijd voor u het beste, 

het snelst leverbare en het meest prijsvriendelijke artikel in huis. Vandaag besteld, is morgen 

in huis. Wielen kunnen we passend maken in onze eigen workshop. In elke gewenste kleur.

ON-VOOR-STEL-BAAR
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