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Aan de hand het Economisch Dossier van fedagrim analyseren we de verkoopcijfers
in de periode van januari tot oktober 2011. Als we deze periode vergelijken met
dezelfde periode het jaar voordien, dan valt vooral op dat er weer meer geïnvesteerd
werd. – Naar: Fedagrim
meerverkoop van bijna 16% ten opzichte
van 2010, in combinatie met de betere
uitrusting van de tractoren en gekoppeld
aan de jaarlijkse reguliere prijsstijging,
maakt dat de omzet voor het jaar 2011 wat
tractorverkoop betreft vermoedelijk met
25% zal stijgen. Algemeen kunnen we
stellen dat de omzet in het segment

ig

tractoren
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Het nationaal Instituut voor de statistiek
(nIs) publiceerde eind vorig jaar de cijfers
van de tractorverkoop in België. Daaruit
blijkt dat er in de eerste 10 maanden meer
dan 2275 stuks werden ingeschreven
(tabel 1). Dat is een stijging van 15,4% in
vergelijking met dezelfde periode in 2010.
Met dit cijfer doet 2011 het merkelijk beter
dan 2009 en 2010. Toen werden over het
volledige jaar respectievelijk 2197 en 2177
tractoren verkocht. De eerste 10 maanden
van 2011 waren al beter. Het recordaantal
van 2008 – met 3178 ingeschreven
tractoren – zou in 2011 niet sneuvelen (zie
ook Boer&Tuinder van 20 januari p.14).
Een belangrijke vaststelling is dat de
meerderheid van de aangekochte tractoren
in de hogere pk-klassen vallen. Bovendien
zijn de werktuigen ook completer dan ooit,
uitgerust met gps, airco, Iso-bus, comforthulpmiddelen en heel wat elektronica.
Dat maakt de tractoren niet alleen meer
gesofisticeerd, maar ook duurder. De

tractoren zo’n 35 tot 40% van de totale
omzet in de landbouwmechanisering
uitmaakt. Uit de cijfers blijkt dat 3 beursgenoteerde groepen – het gaat om 7
merken – zo’n 80% van de markt inpalmen.
Het aantal frontladers stijgt weer na een
daling in 2010 (tabel 2). De verkoop van
landbouwkiepwagens daalt verder. Meer

tabel 1 top 10 marktaandelen tractoren per merk - Bron: Fedagrim 2010-2011
Positie

Merk

Aantal

Aantal

Aantal

2011 (januari-oktober)

2010 (januari-oktober)

2010

Marktaandeel (%)

1

new Holland

570

545

594

27,3

2

John Deere

529

390

436

20,0
11,3

3

Fendt

250

215

246

4

Case IH

192

186

206

9,5

5

Deutz-Fahr

180

185

203

9,3

6

Massey Ferguson

159

125

133

6,1

7

Claas

105

84

92

4,2

8

JCB

92

60

65

3,0

9

Valtra

55

42

49

2,2

10

Steyr

48

41

245

2,1
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2011
(6 maanden)

2010
(6 maanden)

2010

2009

Landbouwploegen

198

170

296

304

Zaaibedbereidingsmachines

259

133

241

224

Rotatieve eggen

321

362

605

620

76

56

88

64

337

223

445

482

39

45

48

47

Gedragen kunstmeststrooiers

326

440

Getrokken kunstmeststrooiers

14

17

Stalmestverspreiders

28

30

Mengmestverspreiders

82

84

78

83

Grondbewerkingsmachines

Land- en croskillrollen, vorenpakker
Zaaimachines
Aardappelplantmachines
Werktuigen voor verspreiding van meststoffen

Opraappersen

Schijvenmaaiers
Trommelmaaiers

80

79

54

74

106

13

23

30

27

66

36

68

81

17

25

59

50

136

133

178

168

10

11

45

54

271

268

378

288

42

29

53

76

111

122

186

163

bo

99

104

17

4

6

28

Cirkelschudders

252

212

350

327

Harken

382

272

388

434

14

17

20

23

Uitkuilers/verdelers

46

25

51

68

Mengvoederwagens

51

28

89

72

Frontladers

189

149

298

329

Landbouwkiepers (incl. silagewagens)

223

269

577

618

Zelfrijdende telescopische laders

340

255

509

475

Automatische opraapwagens

ht

Machines voor de veehouderij

Transportmiddelen
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De groei op de markt van
tractoren is een wijdverspreid
fenomeen.

C

119

73

Maaier-kneuzers met trommels

Tabel 2 geeft een overzicht van de verkoop
van landbouwmachines in ons land. In
eigen land nam de verkoop van ploegen
weer toe na de moeilijke jaren 2009 en
2010. Midden vorig jaar waren er al 16%
meer ploegen verkocht dan in de eerste 6
maanden van 2010. Bij de publicatie van het
Economisch dossier zag het er naar uit dat
deze trend zich ook in de tweede jaarhelft
zou doorzetten. Ook voor 2012 zijn de
verwachtingen gunstig. Voor zaaibedberei-

dingsmachines is er al sinds 2009 een
positieve trend merkbaar. 2010 was al beter
dan 2009 en de eerste helft van 2011 lijkt
die trend te bevestigen. Het aantal verkochte rotatieve eggen neemt in aantal af. Voor
grondbewerkingsmachines is de tweede
helft van het jaar altijd een belangrijke
afzetperiode.
De verkoop van mechanische en pneumatische zaaimachines herstelde zich in de
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74

Aardappeloogstmachines
Hooibouwmaterieel

Maaier-kneuzers met schijven

Landbouwmachines

64

Getrokken spuiten

Zelfrijdende veldhakselaars

44

128

Gedragen, hydraulisch opklapbaar

Maaidorsers

639

42

129

Gedragen, manueel opklapbaar

Zelfrijdende spuiten

648
57

Spuitmachines

Oogstmachines

nd

Zaai- en plantmachines

en

De tractormarkt ging er zowat in heel
West-Europa op vooruit. Midden 2011 lag
het verkoopcijfer van tractoren in de 19
West-Europese landen 15,6% hoger dan
het jaar voordien. Twaalf van de 19 landen
tekenden een groei van meer dan 10% op.
België bevindt zich op het Europees
gemiddelde. Naar marktaandeel bekleedt
ons land een tiende plaats. Duitsland,
Frankrijk en Italië zijn de koplopers in
tractorverkoop, met een aandeel van ruim
56%. België is het kleine broertje, maar
met een marktaandeel van 2,3% laten we
ons niet onbetuigd.
Uit het cijfermateriaal blijkt dat de groei in
de markt van tractoren een wijdverspreid
fenomeen is. Op wereldvlak zien we een
gestage groei. De cijfers uit Rusland
springen in het oog. Het hoge stijgingspercentage is toe te schrijven aan het opheffen
van de invoerbeperkingen die in 2010
werden ingesteld. Voor de Russen werd
2011 een waar inhaaljaar.

Machinecategorie

er

België in Europees perspectief

Tabel 2 Verkoop van landbouwmachines in België - Bron: Fedagrim 2010-2011

Bo

dan de helft van de kiep- en silagewagens
is uitgerust met 2 assen. De zelfrijdende
telescopische laders doen het beter. 48%
van telescoopladers heeft een hefhoogte
tussen 5,5 en 6,5 m en 39% tussen de 6,5
en 7,5 m.

eerste helft van 2011, na de lichte terugval
in 2010. Het aantal verkochte aardappelplantmachines blijft stabiel. Wat de verkoop
van werktuigen voor meststoffenverspreiding betreft, liggen de cijfers lager. In 2010
was er een lichte groei. Ook de verkoop van
getrokken kunstmeststrooiers daalde,
maar wel in iets mindere mate. De omzet
van stalmest- en mengmestverspreiders is
relatief stabiel.
Vorig jaar werden er meer gedragen en
getrokken veldspuiten verkocht. Zelf
rijdende spuiten deden het minder goed.
De daling die zich in 2010 aftekende in de
verkoop van maaidorsers, blijkt gestopt in
de eerste helft van 2011. Zelfrijdende
hakselaars doen het in 2011 opmerkelijk
minder goed. Het aantal verkochte

exemplaren halveerde als reactie op de
extreme oogstomstandigheden in het
najaar van 2010. De verkoop van opraappersen zet zijn stijging voort. Van de 136
opraappersen zijn er slechts 11 voorzien
van een balenwikkelaar, 67 stuks zijn
rondebalenpersen, waarvan 63 met een
variabele kamer, en 58 stuks zijn grootpakpersen zonder wikkelaar.
De omzet van maaimachines met schijven
stijgt. Maaimachines met trommel zijn aan
een opmars bezig, na de lichte daling van
2010. Schijvenmaaiers domineren de
markt. Het verkoopjaar 2011 startte
minder goed jaar in het segment schijvenmaaier-kneuzers. Dit jaar is er een
terugval in verkoop tegenover vorig jaar.
De maaier-kneuzers met trommel laten
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van de cijfers van enkele leden zijn de
cijfers van 2011 niet weergegeven.

Tabel 3 Verkoop melkstallen, -robots en -koeltanks in België - Bron: Fedagrim 2009-2011
2010

2009

Melkstallen

64

51

106

65

Melkrobots (aantal bedrijven)

22

40

72

68

Melkrobots (aantal melkboxen)

31

52

96

89

109

87

163

142

het omgekeerde zien, hier ging het in 2011
beter. Voor de cirkelschudders en harken
is het voorjaar de belangrijkste verkoopperiode. De verkoop ervan in het eerste 6
maanden flink gestegen. Cirkelschudders
blijven deze positieve trend volhouden. De
markt van de harken herstelde zich na de
daling van 2010. De automatische
opraapwagens zitten vast in een gestaag
neergaande markt.

Melktechniek, tuin en groene zones

tanks (tabel 3). Ook de capaciteit ligt steeds
hoger. Ook is dit te merken aan de verdere
groei van het aantal verkochte melkrobots.
De omzet in de sector van tuin en groene
zones kent in 2011 een lichte stijging. Het
uitzonderlijk warme voorjaar gaf een
positieve impuls aan de verkoop, maar de
te natte zomer zette een domper op de
euforie die er heerste. Door het ontbreken
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Het volledige Economisch Dossier kan je
vinden via www.fedagrim.be.
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ZA-M Profis Hydro met GPS-Switch
Hydraulisch aangedreven meststofstrooiers tot 52 m
en 4.200 liter met automatische sectie-schakeling.
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In de eerste 8 maanden van 2011 was de
melkprijs 8% hoger dan in 2010. Dit heeft
menig melkveehouder tot investeren
aangezet. Een en ander blijkt uit toename
van het aantal melkveestallen en melkkoel-

De stemming in de Belgische
landbouwmechanisatiesector
is algemeen positief.

Terwijl de verwachtingen in de sector van
tuin en groene zones gematigd positief zijn,
is de stemming in de Belgische landbouwmechanisatiesector algemeen positief,
behalve in de varkenssector. Ook op de
beurs Agritechnica in Hannover was deze
positieve stemming merkbaar. Zo verhoogde de Duitse brancheorganisatie VDMA zijn
verwachtingen voor de Duitse landbouw
industrie met 8% naar 28%. Voor 2012
verwacht men een lichte stijging. De
huidige bezettingsgraad in de Duitse
industrie is meer dan 85%. Het grootste
producerende land in Europa wordt
algemeen beschouwd als de drijvende
kracht achter de landbouwmechanisatie in
Europa en als voorbeeld in de huidige
boomende markt.
Het Economisch rapport van Fedagrim
geeft aan dat de huidige situatie hoopvol is
voor de toekomst. Toch zal de sector van de
landbouwmechanisering rekening moeten
houden met enkele belangrijke trends,
zowel opportuniteiten als bedreigingen.
Bedreigingen kunnen, afhankelijk van de
aanpak en de houding, omgebogen worden
in kansen, maar daarvoor moet de
sectororganisatie de vinger aan de pols
houden. Het dalende aantal landbouw
bedrijven, complexe wetgeving, de aanhoudende Europese schuldencrisis, de
verwachte groei van de wereldbevolking en
de nieuwe opkomende economieën zijn
slechts enkele voorbeelden. Fedagrim
beklemtoont dat dit geen bedreigingen
hoeven te zijn, maar veeleer aandachts
punten die creativiteit vragen om ze het
hoofd te bieden. n

en

Melkkoeltanks

Positieve stemming

nd

2010 (6 maanden)

bo

2011 (6 maanden)

Verminder uw kosten met AMAZONE!
500€ korting

bij een ZA-M Hydro met
GPS-Switch en getrokken ZGB.

LiMitEr
tot 15/012/2 PriJS
/2
012

UF tot 28 m van 900 tot 1.800 l
Gedragen veldspuiten.

Contacteer uw plaatselijke verdeler!

UG, UX en Pantera tot 40 m van 2.200 tot 11.200 l
Getrokken & zelfrijdende veldspuiten.

Spaar meststoffen en tijd met een nieuwe ZA-M
meststofstrooier en profiteer van de SILVERLINE-actie.
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