tussenstand

Tekst en foto’s Albert van der Horst

‘Lange garantieperiode sprak me aan’

V

orig jaar toen zomerbloementeler
Gerard Prins uit Voorhout met zijn
Landini Globus 65 een bootje uit
het water wilde trekken, was het
ineens gebeurd. “Ik hoorde geen kreun of klap
en de motor liep nog als een zonnetje. Maar de
trekker wilde geen meter meer rijden.” De dealer dacht aanvankelijk aan de koppeling, maar
het euvel bleek in de versnellingsbak te zitten.
Kosten (inclusief wat revisiewerk voor andere
versleten onderdelen): zes- tot zevenduizend
euro. “Veel te veel voor een trekker van 14 jaar
oud. En dus ging Prins op zoek naar een vervanger. Qua gebruiksgemak bevalt zijn John Deere
6200 uit 1997 met 9.000 uur op de klok hem uitstekend. Maar hij vervolgde zijn zoektocht toen

hij de prijzen hoorde. Ook een Massey Ferguson
en een Valtra werden gemonsterd, maar uiteindelijk koos hij voor een McCormick X50.20
Power Plus. Behalve de relatief gunstige prijs,
sprak de royale garantieperiode van vijf jaar hem
erg aan. De McCormick die hij uiteindelijk heeft
besteld is echter nooit aangekomen in Voorhout.
“De fabrikant wilde de trekker niet vrijgeven,
omdat de trekker niet voldeed aan de eisen die
McCormick zelf had gesteld. Onze dealer Arjan
van Lierop uit Voorhout heeft vervolgens met
importeur Louis Nagel gebeld met de mede
deling: ‘ik heb goed en slecht nieuws. Het goede
nieuws is dat mijn klant 1 april een nieuwe
McCormick krijgt geleverd en het slechte
nieuws is, dat jullie daarvoor moeten zorgen’.”

Louis Nagel hield woord en Prins kreeg half
april een demotrekker geleverd met 30 uur op
de klok die zonder meerkosten over wat extra
opties beschikte.
De McCormick zal op het zomerbloemen
bedrijf op jaarbasis 500 tot 600 uur draaien,
verwacht Prins. Behalve voor ploegen en voor
voorjaarswerk, wordt de trekker ingezet om
met een voorop gemonteerde hefmast bloemen
van het land te halen en voor het transport van
bloemen naar de veiling. Veel uren heeft Prins
nog niet met zijn trekker gemaakt. “Maar hij is
eenvoudig te bedienen en hij is een ton lichter
dan de John Deere, terwijl het vermogen ongeveer gelijk is. Verder verwacht ik dat die wat
zuiniger is dan de John Deere.” ◀

ruik
in geb

2014

McCormick X50.20
Eigenaar	Gerard Prins,
Voorhout
Jaar van aanschaf april 2014
Motor
Perkins, viercilinder
Vermogen 	
70 kW (95 pk)
met boost
Brutoprijs
€ 56.440

Rapportcijfers
Service van
de dealer
Bedieningsgemak

9+
7,0

De praktijk oordeelt
‘Wifo is wat nonchalant in elkaar gezet’
ruik
in geb

2013

V

orig jaar, in het eerste jaar dat
Roeljo Meints uit Bovensmilde
met zijn Wifo-pootmachine aan
de slag ging, heeft hij meer aanloopproblemen gehad dan hem lief was. “De
machine was wat nonchalant in elkaar gezet.”
Bekers van de pootband lieten los en doordat
een strip verkeerd was gemonteerd, kon de
bunker niet ver genoeg zakken. Ook de standaard aandrukwielen waren te klein. En tot slot
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boog de beplating van het vaste bunkergedeelte
opzij bij een volle bunker, waardoor poters
werden vermorzeld. Na het pootseizoen heeft
Wifo de machine bij Meints opgehaald en de
machine kosteloos aangepast. De fabrikant
monteerde grotere aandrukwielen en laste een
verstevigingsstrip op het vaste deel van de bunker. Tevreden? Mwah … Al voor dat Meints dit
jaar de machine in de grond zette, verlengde hij
zelf de armsteunen van de nieuwe aandruk
wielen. “Die waren te kort. De wielen zouden
de aardappelen onvoldoende kunnen aandrukken.” Dit voorjaar kreeg de akkerbouwer problemen met de aandrijving van de pootband.
Meints belde met Wifo en kon het onderdeel
meteen ophalen. “Dat was voorheen met
Cramer niet gelukt.” Dus ondanks punten van
kritiek is Meints tevreden met zijn aankoop.
“Als ik opnieuw zou moeten kiezen, zou ik er
toch weer voor kiezen. Het is een goede machine
voor een aantrekkelijke prijs.” ◀

Een nieuwe machine is prachtig. Maar hoe houdt
die zich na een aantal jaren? Is die eenvoudig af te
stellen en hoe handelt de dealer bij grote brokken?
In de rubriek ‘Tussenstand’ volgen we een aantal
landbouwmachines.

‘Amazone-strooier bevalt prima’
ruik
in geb

Wifo Sirius Super H
Eigenaar	Roeljo Meints,
Bovensmilde
Jaar van aanschaf
maart 2013
Aantal hectare
170
Aantal rijen
4
Bunkerinhoud
1.600 kg
Brutoprijs
€ 23.000

Rapportcijfers
Onderhoudsgemak
service van de dealer/fabrikant

7,0
7,5
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T

oen de joint venture Van Rijn-KWS
in 2011 werd ontbonden en KWS
het eigen aardappelkweekbedrijf
KWS Potato opstartte op een 96
hectare groot bedrijf in Nagele, was er geen
enkele machine, dus ook geen kunstmest
strooier. Na een grondige oriëntatieronde bleven
er twee strooiers over, vertelt stationmanager
Dick Wouda (r): de Vicon Rotaflow en de
Amazone ZA-M 1501. Dat de keuze op de
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Amazone viel, kwam doordat het bedrijf al een
getrokken Amazone-veldspuit had. “Nu kunnen
we dezelfde computer gebruiken”, zegt technisch
medewerker Christiaan Bleeker (l.) die met de
machine werkt. Dealer Dijkstra & Langeweg uit
Rutten kwam de machine in het voorjaar van
2013 in bedrijf stellen. Ook bij een ongelukje
later in het seizoen was de service van de dealer
dik in orde. “Op een gegeven moment brak de
topstang en viel de strooier achterover”, vertelt
Bleeker. Behalve blikschade, waren de schijven
kapot. De machine is toen een dag bij de dealer
geweest.
De Amazone is rijk uitgerust. Behalve de
hydraulische aandrijving, wordt de machine
aangestuurd met een computer en is de strooier
uitgevoerd met een weeginrichting. Het tweetal
is prima te spreken over de Amazone. Afstellen
is eenvoudig, het onderhoud blijft beperkt tot
schoonmaken en een paar vetnippels en de
machine strooit heel precies. ◀

Amazone ZA-M 1501
Profis Hydro
Eigenaar
In gebruik sinds
Inhoud (met opzetrand)
Strooibreedte
Brutoprijs

KWS Potato bv
maart 2013
1.800 liter
12-36 meter
ca. € 20.000

Rapportcijfers
Afstellen
Service van de dealer
Onderhoud

8,0
8,0
8,0
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