Agrotechniek holland

Het totaalplaatje moet kloppen
Passen die grote, geavanceerde en prachtige machines wel op uw bedrijf?
Kanjers, ze zijn er echt te kust en te keur op AgroTechniek Holland. Machines om van te
watertanden en verkopers die graag uitleggen waarom juist hun machine de kanjer
voor u is. Dan is het de kunst om te beoordelen of dat echt zo is. Uit onze enquête onder
cumelabedrijven blijken kanjers vooral machines te zijn waarvan het totaalplaatje klopt.
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Nederland heeft handige rekenmodellen, waarmee je vlot een aan te
schaffen machine kunt doorrekenen. Maar dan nog blijft het moeilijk:
het echte urenpotentieel inschatten, de onkosten goed becijferen.
Het kan namelijk mee of tegen zitten. Uit onze enquête over kanjers
op het bedrijf blijkt dat die machines er in alle soorten en maten zijn,
maar dat de spoeling dun is en je de waarheid pas achteraf weet.
Bovendien heb je niet alle factoren in eigen hand. Het kan zijn dat
een collega een plaats verderop dezelfde kanjer ontdekt, zodat een
combinatie die je als kanjer zag ook door een collega is aangeschaft.
Dan kan je machine de kanjerstatus verliezen, omdat je toch weer
te weinig uren draait voor een te scherpe prijs. Andere belangrijke
factoren kunnen eveneens een rol spelen, zoals het groeien of juist
wegvallen van teelten. Ook kunnen enkele (hobby)boeren met te veel
geld besluiten om zelf werkzaamheden bij collega’s te gaan doen.
En hoe goed zit die kanjer technisch gezien nu eigenlijk in elkaar?
Zeker is daarbij wel dat resultaten uit het verleden geen garantie
bieden voor de toekomst. Er zijn merken die heel goede series
hebben uitgebracht, maar die kunnen ineens ook missers hebben. Of
andersom: fabrikanten die na tijden van ellende de zaken onder de
knie krijgen. En zijn de machines voorbereid op de automatiseringsboom die eraan zit te komen? Op dit vlak zijn er veel noviteiten te
vinden, want alles digitaal aan elkaar koppelen lijkt een belangrijke
trend. Bekijk de nominaties voor de AgroTechniek Holland Award
maar eens. Dan moet uw machinepark echter wel passen.
De nieuwe Claas Lexion 700-serie met het nieuwe rupsonderstel in 40 km/uuitvoering zal op AgroTechniek Holland staan. Een echte eyecatcher en iets
wat je vanuit liefde voor het vak graag wilt hebben. Capaciteit draaien kan
dit monster zeker, maar u moet er ook nog geld mee verdienen. Pas als het
totaalplaatje voor u klopt, kunt u van zo’n kanjer úw kanjer maken.

Natuurlijk staat u te watertanden als er weer eens een nog vettere hakselaar, maaidorser of bietenrooier wordt geïntroduceerd, Zoals bijvoorbeeld hierboven de nieuwe Claas Lexion, die samen met de nieuwe zware
Xerion veel bekijks zal trekken. En zo kunnen we bij andere merken ook
nog wel voorbeelden noemen. Hoewel je weet dat een aantal machines
primair voor grootschaliger gebieden zijn bedacht, ben je toch geneigd
om na te denken hoe je ze rendabel kunt maken. Maar daarna volgt de
afweging. Waar moet je in investeren om je klanten tevreden te stellen?
Hoe staat het met de gegarandeerde kwaliteit, de continuïteit en het
bijpassende financiële plaatje? Kun je genoeg draaiuren maken met
zo’n kanjer? Hoe maak je het verschil? Machines waarbij dit totaalplaatje
klopt, zijn de echte kanjers. Die optelsom is lastig te maken. CUMELA

Agrotechniek holland

AgroTechniek Holland is een totaalevenement dat ‘alles biedt wat
boeren en loonwerkers boeit’, waaronder trekkers, werktuigen,
oogstmachines, melktechniek en stalinrichting, maar ook onderdelen, ICT en dienstverlening én demonstraties. De beurs is van
woensdag 8 tot en met zaterdag 11 september dagelijks geopend
van 10.00 tot 18.00 uur en op vrijdag 10 september tot 20.00 uur.
Plaats van handeling is het evenemententerrein van Walibi World
in Biddinghuizen. Voor actuele informatie kunt u terecht op de
website www.agrotechniekholland.nl.

Gespreksvoer
Met al deze zaken in het achterhoofd wordt een rondgang op
AgroTechniek Holland veel dynamischer. Het is niet alleen machines
kijken, maar vooral ook het luisteren naar trends, verwachtingen en
geluiden uit de praktijk van collega’s en verkopers van uw én andere
merken. De mensen die rondlopen op AgroTechniek Holland zijn
daarvoor wellicht nog waardevoller dan de machines die er staan.
In deze beursspecial stellen we een aantal kanjers voor die we van
de gebruikers aangereikt hebben gekregen. Allemaal hebben ze hun
eigen, unieke ‘Kanjerrapport’verhaal. Natuurlijk is de lijst niet compleet,
maar dat hoeft ook niet. Het gaat om de achterliggende gedachten van de
ondernemers. Dit alles wordt aangevuld met een greep uit het kanjernieuws van de fabrikanten en de nominaties voor de AgroTechniek
Holland Award. En als verrassing de manier waarop Krone zijn kanjer
voorstelt aan het hooggeëerde publiek. De verhalen geven u wellicht
wat scherpe pijlpunten voor gesprekken op de beurs. Wij wensen u
een aangename rondgang op AgroTechniek Holland toe met veel
moois om van te genieten en vooral goede gesprekken.
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