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M echaTrac Groentechniek

Michaël van der Lienden. Laatstgenoemde

bedient golfmarkt

loopt al weer bijna twin tig jaar mee in de golf-

MechaTrac Groentechn iek bedient de gol f-

werel d. Hij benadrukt het belang van de factor

markt. de gemeenten. hoveniers en de WSW-

vertrouwen. " De gol fwereld is een w ereld waar

bedrijven. Het bedrijf importeert o.a. Holder

je niet echt makkelijk tussen komt. Je moet het

tract oren. lseki tractoren en Sis1s verti cuteer- en

vertrouwen w innen en blijven verdienen.

beluchtingsmachines. MechaTra c besch ikt over

De prijs van een mach ine is belangrijk. maar

een landelijk dealernet. zodat de klant verze -

nummer één is de relatie. Je koopt geen

kerd is va n service in zijn directe omgeving. Bij

machine van iemand die je niet vertrouwt.

MechaTrac Groentech niek werken zes mensen

Hoe moet het dan als die machine kapo t gaat ?

in de verkoop. waaronder Harm Tibben en

" aldus van der Lienden

Centraal onderdelen magazijn

• Holder is met heel brede banden toch smal

MechaTrac heeft een cen traal onderdelen

• Holder heeft een elektrische om keer-

magazij n in Achterveld bij Amersfoort. In dit

schakeling : er zijn minder handelingen nodig

magazij n heeft iedere dealer een bak staan. Als
een onderdeel bij een k lant stuk gaal, belt die

om voor- of achteruit te schakelen
• De motor is 58 PK, diesel, turbo, olie lucht

de dealer met de vraag om het onderdeel te
leveren. De dealer bestelt het onderdeel bij

gekoeld
• De aftakas is onder belasting in- en

MechaTrac en daar wordt het in de bak gelegd.
's Nachts rijden de busjes het hele land door en

uitschakelbaar
• Standaard knikpunlsl abilisator.

vóór zeven uur 's morgens heeft de dealer zijn
onderdeel in huis. Zo kan MechaTrac haar klanten snel en effectief helpen. Immers, t1jd is geld.

Sisis
Sis1s is het toonaangevende merk voor machines en aanbouwmachines om te verticuteren,

lseki

beluchten en slitten. De producten van Sisis ZiJn

MechaTrac importeert de Japanse lseki tra do-

echt Engels, dal w il zeggen: simpel te bedie-

ren en diesel f rontmaaiers. De lseki complete

nen, eenvoudig en goed.

lij n compact trekkers zij n leverbaar tussen 20 en

De machines van Sisis worden gebruikt op veel

50 pk. De tractoren kunnen geleverd worden

Engelse topsportlocaties zoa ls St. Andrews en

met diverse aanbouwwerktu igen. Onder andere

Wimbledon. In Nederland o .a. op de

De Enk en De Ridder gebrulken lsek1voor hun

Oosterhoutse Golfclub, Golfclub Crossmoor,

werk op de golfbaan.

Nunspeetse Golfclub, Veluwse Golfclub en de

In Brussel staat het centrale Europese onderde-

Rosendaelse Golfclu b.

len magazijn van lseki, met als voordeel dat

Sisis heeft het patent op het zogenaamde

onderdelen snel geleverd kunnen worden.

Contra-ratalion Scarifying, waarb1j de messen

Mocht de levering van onderdelen/reparatle van

tegen de rij ric hting in de grasmat snijden. Het

de trador toch langer duren dan verwacht, dan

voordeel hiervan 1s dat het gras niet de bodem

zorgt MechaTrac voor een vervangende tractor.

1n wordt gedrukt. De machines van Sisis hebben
onafhankelij ke elemen ten, die de contouren

De st erke punten van lseki op een rij:
• Een 1deale verhouding lussen hefvermogen

van de grasmat goed kunnen volgen.
De slitters van Sisis gaan erg diep de grond in

( 1300 kg), eigen gewicht (1260 kg) en pk's

t.w. van 15 to t 30 cm, leverbaar 1n de werk-

(tussen 20 en 50 pk)

breedten van 122 cm, 160 cm en 240 cm.

• Een zeer ruime op- en afstap
• Veel versnellingen. leder werktuig heeft zijn

Neem voor meer informa tie contact op met:

eigen versnelling
• Een laag omgevingsgeluid, om het spel van
de golfers niet te hinderen
• Power Shuttle Systeem, het schakelen van

M echaTrac Groent echni ek
Pollaan 49

7202 BV ZUTPHEN

voor- naar achteruit in iedere versnelling

Telef oon: +3 1 (0) 575 59 13 50

zonder te koppelen. Dil verhoogt de wend-

Telefax: +31 (0) 575 59 13 60

baarheid

Mobiel: +31 (0) 6 53 75 51 37

• Comfort voor de bestuurder
• Een volledig programma aan bouwwerktuigen

V

Ho ld er
De Holder is oorspronkelijk ontworpen om te
werken 111 de wij nbouw. Met zijn oranje kleur
en compacte uitvoeri ng is het een opvallende
verschijning op de golfbaan. De v1er even grote
banden zorgen voor een goede gewichtsverdeling. Holder heeft een zeer grote keuze in banden .
De sterke punten van deze trekker zijn:
• Het hefvermogen is groot, 58 pk

65

