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Trans-SPACE

GUN UZELF

ONGEËVENAARD COMFORT
EN STABILITEIT !
Hardox bodemplaat

PÖTTINGER:

“Staat voor goede kwaliteit en
afwerking”
Het merk Pöttinger is in Nederland vooral bekend vanwege
hun opraapwagens en hooibouwmachines. Wereldwijd heeft
het bedrijf ook naam gemaakt als fabrikant van grondbewerkingsmachines. Wilko van der Veen is opgegroeid op een akkerbouwbedrijf en sinds vorig jaar werkzaam bij landbouwwerktuig
importeur Duport en is daar verantwoordelijk voor Pöttinger
grondbewerking. Van der Veen verwacht dat het Oostenrijkse
merk de komende jaren flink gaat groeien in Nederland:
“Pöttinger staat voor goede kwaliteit en afwerking. Oog voor
details en afstelmogelijkheden. ‘Succesvoller met Pöttinger’ is
niet voor niets ons motto en dat probeer ik - met de persoonlijke
benadering die bij dit familiebedrijf hoort - over te brengen op de
Nederlandse akkerbouwers.”
ZAAIMACHINES
Het eerste focuspunt voor
de Nederlandse markt is de
zaaimachine. Van der Veen:
“Precisiezaaimachines van heel
klein tot heel groot en van heel
eenvoudig tot zeer geavanceerd.
Heel makkelijk of moeilijk zaad,
biologisch of gangbaar; het maakt
allemaal niet uit. Pöttinger heeft
de machine zo gebouwd dat hij
gemakkelijk uitwisselbaar is. Als
een akkerbouwer in de ochtend het
ene product heeft ingezaaid, kan er
gemakkelijk in de middaguren nog
een ander product gezaaid mee
worden.”
HOGERE KOUTERDRUK
Een belangrijk kenmerk van de
zaaimachine is de hoge kouterdruk.
Dat stelt telers in staat om onder
alle omstandigheden het land op te
gaan en in te zaaien. “Er zijn altijd
probleemgevallen natuurlijk en dan
maakt de hoge kouterdruk (vijftig
kilo per element, red.) het verschil

of het zaadje wel of niet op tijd de
grond in kan. Vooral in de zware
klei met harde kluiten snijdt onze
zaaimachine er gemakkelijk doorheen. Dat speelt voornamelijk op
percelen die vijftig procent of meer
afslibbaar zijn en dat is vooral langs
de kust en in Oost-Groningen. Daar
zijn zelfs gevallen bekend dat de
opwaartse druk ervoor zorgt dat de
kopeg uit de grond gedrukt wordt”,
aldus Van der Veen.
CONSTANTE ZAAIDIEPTE
Ook voor telers in gebieden waar
de grond minder afslibbaar is, zorgt
de Pöttinger zaaimachine voor een
meerwaarde. Van der Veen: “Voor
al onze zaaimachines geldt dat ze
garant staan voor een constante zaaidiepte. Waar een andere
kouter overheen springt, zaait de
Pöttinger gewoon netjes door. In
perioden van droogte kan dat echt
verschil maken. Ook bij zaaien van
winterbonen, dat afgelopen maand
een hot item was, zorgt onze zaai-

machine ervoor dat er gemakkelijk
op acht centimeter diepte gezaaid
kan worden.”
PLOEGEN
Ook de ploegen van Pöttinger presteren goed in de droge maanden die
2018 typeren. “Veel ploegen konden
niet door de harde klei komen
vanwege die droge grond, maar wij
konden wel gewoon goed ploegen”,
vertelt Van der Veen trots. “Perfecte
grondbewerkingsmachines bestaan niet. Ecoploegen is weliswaar
snel, maar of dat altijd goed is,
durf ik niet te zeggen. Ploegen is
in mijn ogen nog altijd de beste
grondbewerkingsmethode en het
bedrijf Pöttinger heeft er al veertig
jaar ervaring daarmee, dus daar
durf ik gerust op te vertrouwen.
Onder makkelijke omstandigheden
ploegen kan iedereen. Maar als de
omstandigheden moeilijk worden,
dan worden de mannen van de
jongens gescheiden en weten de
ploegen van Pöttinger zich keer op
keer staande te houden.”
CULTIVATOREN
Naast de groeiende interesse voor
de ploegen van het Oostenrijkse
merk, zijn er ook steeds meer
Nederlandse telers geïnteresseerd
in de cultivatoren die het bedrijf
produceert. Van der Veen: “Daar zit
zeker een sterke groei in en is zeker
een focuspunt voor ons. Die zijn
ook het gemakkelijkste te verkopen,
omdat het een degelijke rechttoe
rechtaan machine is.”

NEW : Trans-SPACE 9200 ! meer volume
Grote banden tot 1,50 m en steeds een ideale oversteek
in de stortbak bij het transport van aardappelen

DOELSTELLINGEN
Op korte termijn wil Van der Veen
proberen om een vaste klant te
worden in de Top-3 van grondbewerkings- en zaaimachines. “Om dat
te realiseren proberen we maatwerkoplossingen te bieden. De beste
ambassadeurs zijn de telers die al
gebruikmaken van onze machines,
die zijn allemaal tevreden en dan
verkoopt het product zich vanzelf.
Vanuit de akkerbouwer gezien is
het vooral belangrijk dat ze met
één machine meerdere gewassen
kunnen zaaien.”

een Pöttinger zaaimachine uit. “Als
je gras en mais op de goede manier
wilt zaaien dan kom je vanzelf bij
ons terecht. In Oostenrijk en Beieren
doet Pöttinger dit al jaren, daar
vooral vanwege de erosieproblemen. In Nederland ligt dat natuurlijk
anders, maar vanuit de wetgeving
moet het volgend jaar hier ook. En
voor akkerbouwers die de grondbewerking voor de melkveehouders
uitvoeren, komen bij ons langs
omdat ze het zaadje op de juiste
manier willen neerleggen en dat kan
alleen met onze zaaimachines.” ■

MAIS EN GRAS ZAAIEN
Vanaf volgend jaar is het verplicht
om mais en gras gelijk te zaaien.
Loonwerkers, maar ook akkerbouwers die samenwerken met
veehouders komen dan al snel bij

MEER INFORMATIE OVER
PÖTTINGER?
Wilko van der Veen – Duport
W: www.duport.nl
E: Wilko@duport.nl
T: 0683645296

joskin.com

Creëer het ideale bewaarklimaat met behulp van
onze super luchtdichte

AFDICHTKANALEN
Optimale bewaring
van o.a. aardappelen
en uien
Veilig en eenvoudig
in gebruik

Sidijk is al 40 jaar dé specialist voor lucht- en schuimgevulde maatwerk
oplossingen. Bij het geforceerd ventileren van o.a. aardappelen en uien
wordt steeds vaker gekozen voor onze opblaasbare afdichting. Deze bieden
wij in zowel horizontale als verticale richting aan. Het grote voordeel van
deze oplossing is dat je ook de vrijheid hebt om te kiezen voor een
combinatie van zuigen en blazen.
Veiligheid
Om het geheel qua werkgemak maar
ook arbo-technisch te optimaliseren,
hebben wij de mogelijkheid gecreëerd
om de verticale slangen op rail te
monteren. Hierdoor wordt het
afleggen van vele meters onder
gevaarlijke omstandigheden enorm
gereduceerd.

Gebruiksgemak
Sidijk biedt de mogelijkheid om de
bediening van zowel de horizontale
als de verticale kanalen beneden te
plaatsen.
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T 0566 - 625 700
E info@sidijk.com

Wil je meer informatie? Neem dan
vrijblijvend contact op met onze
collega Bert, hij helpt je graag!

Bert Henneveld - Sales

WWW.SIDIJK.COM

Ongevoelig voor
storingen

