“Valtra is een klein merk,

maar de kwaliteit is groots ”

Zes jaar geleden kreeg Detmer Wage uit het Groningse Wedde de kans om zijn akkerbouwbedrijf uit te breiden van 95 hectare naar 170 hectare. Uit een faillissement kon
Wage 75 hectare grond kopen. Bij zijn uitbreiding zocht hij ook een nieuwe, passende
trekker. Wage zette verschillende merken op een rij en stapte, van zijn vertrouwde merk,
over naar Valtra. Een trekker met veel mogelijkheden, ruimte en fi scaal afschrijfbaar.
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Uitbreiding
Samen met zijn vader runt Detmer een akkerbouwbedrijf in Groningen. “We hebben een
standaard akkerbouwbedrijf met 170 hectare
zetmeelaardappelen, suikerbieten, granen,
tarwe, gerst en koolzaad”, vertelt Detmer. Vijf
jaar geleden kwam er 256 hectare grond te
koop uit een faillissement van een exploitatiemaatschappij. Samen met collegaboeren
besloot Detmer de lap grond te kopen.

De zoektocht naar een
nieuwe trekker
“Bij de vergroting van ons bedrijf gingen we
ook op zoek naar een nieuwe trekker.” Een
aantal demo’s verschenen op het bedrijf van
Wage, maar de gezochte trekker zat er niet
tussen. “Dezelfde dealer verkocht ook het
merk Valtra. Daar hebben we toen een demo
van gehad. Eigenlijk was het direct besloten.
De Valtra heeft veel versnellingen, wat bij ons
nodig is voor de rooiwerkzaamheden, en een
grote cabine”, vertelt Detmer over zijn eisen
aan de nieuwe trekker. Uiteindelijk verscheen
vijf jaar geleden de Valtra C110 op het akkerbouwbedrijf van maatschap Wage.

met weinig weerstand. Dan maakt hij 1400 toeren. Met grond klaarleggen, wat allemaal in een
werkgang gaat, zit ik op 12 liter per hectare.”

Goede relaties

aanstaat”, vertelt Detmer. Zo geeft hij ook de
voorkeur aan de grote cabine van Valtra: “Ik
heb geen zin om tegen het dak aan te kijken.
Er moet een koelbox inpassen en mijn twee
kinderen willen ook vaak mee. Het klinkt allemaal heel logisch, maar tegenwoordig wordt
alles compacter gemaakt. Ik zit soms dagen
achter elkaar in de trekker, dan wil ik ook
ruimte en comfort hebben.”

Ook onderschrijft Detmer het belang van zijn
goede relatie met de dealer en de importeur.
“Wij zijn vijf jaar geleden overgestapt op een
voor ons onbekend merk, maar ik had vertrouwen in de dealer.” Ook de importeur, AgriTech,
is goed te bereiken. “Ik heb het mobiele telefoonnummer van de importeur en mag hem 24 uur
per dag bellen. Als ik een handeling niet kan
vinden, dan kan ik de importeur rechtstreeks
bellen. Hij legt haarfi jn uit waar ik moet zoeken.”

Fiscaal voordeel

Overstap

Ook het fiscale voordeel bij Valtra, is een reden
van Wage waarom hij voor dit merk is gevallen.
“We hadden een goed jaar gedraaid, dus we
konden de trekker gemakkelijk afschrijven via
de MIA (Milieu Investeringsaftrek) en de Vamil
(willekeurige afschrijving milieu-investeringen).”
Daarnaast valt het brandstofverbruik ook erg
mee. “Normaal zet ik hem op de automaatstand

Met de overstap naar het voor hem nieuwe
merk is Detmer erg blij: “Ik kan het merk
zeker aanraden. We hebben er nooit gedonder
mee, we konden de trekkers naar onze wens
samenstellen en in de kosten over het algemeen is Valtra ook erg rendabel”, vertelt Detmer. Tot slot vult Detmer aan: “Valtra is een
klein merk, maar de kwaliteit is groots.”

Nooit kuren
De Valtra C110 beviel zo goed, dat Detmer en
zijn vader afgelopen december nog een Valtra
hebben gekocht. “De eerste Valtra had meer dan
5.000 uren gedraaid en nooit kuren gehad. Toen
we vorig jaar op zoek gingen naar een nieuwe
trekker, hebben we bij onze dealer aangegeven
dat we weer een Valtra wilden uitproberen”,
vertelt Detmer. De dealer had een demo in de
verkoop staan voor een scherpe prijs. Een Valtra
N163. “Deze Valtra was helemaal traploos en
omdat het een demo was, zitten alle bedenkbare
technieken erop”, aldus Detmer. Zo heeft deze
uitvoering 7 DW ventielen, een fronthef, aftakas,
kopakker automatiek en een geveerde vooras.”

Voorkeuren
“En hij is zwart”, vult Detmer de lijst aan.
“Valtra is het enige merk waar je de kleur van
het uiterlijk zelf kan kiezen. Bij auto’s kun je
alle kleuren van de regenboog kiezen en bij
een trekker kan dat vaak niet. Ik vind het leuk
om een trekker in een kleur te hebben die mij

Valtra

Naast betrouwbaarheid en kwaliteit zet Valtra ook in op duurzaamheid. Denk hierbij aan
de ontwikkeling van de Dual-Fuel Biogastrekker. Een standaard trekker welke zowel op
biogas als op diesel kan rijden. In Nederland wordt de biogastrekker dit jaar ingezet bij
een nieuw project van de Dairy Campus in Leeuwarden. Deze trekker is tevens uitgevoerd
met de originele Valtra terugrij-inrichting welke veel voordelen en extra mogelijkheden
biedt voor werktuigen aan de achterzijde van de trekker. Hierbij wordt de fysieke belasting voor de chauffeur (nek- en rugverdraaiing) enorm teruggebracht. Daarnaast is de
ontwikkeling van de zwenkbare fronthefinrichting nu zover dat deze af fabriek leverbaar
is. Dit geldt ook voor het GPS-autosteersysteem. Nieuwe ontwikkelingen staan inmiddels
op stapel. Kortom, Valtra stond en staat klaar voor de toekomst.
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