A Major step voor de
Nederlandse sportveldenmarkt!
TDR 16000 in actie

De Nederlandse markt wordt vaak beschouwd als een voorbeeldmarkt. Buitenlandse aanbieders kunnen relatief snel toetreden en proberen
een stuk marktaandeel te veroveren. In de tuin- en parkmarkt leidt dat jammer genoeg vaak tot de import van merken, die er weinig toe
lijken te doen. Het ego van de dealer in kwestie om een eigen import te hebben, wordt dan belangrijker geacht als de meerwaarde van de
machine voor de eindgebruikers. Met de introductie van het noord Ierse merk Major op de Nederlandse markt lijkt iets anders aan de hand.
De maaiers van Major zijn misschien niet absoluut uniek, maar lijken wel goed doordacht en technisch volwassen. De toekomst zal leren of
de eerste stap van Major op het continent echt een Major step voor de sportveldenbranche is.
Auteur: Hein van Iersel
Major is een bedrijf uit Noord-Ierland dat al
enkele tientallen jaren landbouw-, tuin- en parkmachines fabriceert. Het bedrijf heeft zich tot op
heden vooral gericht op het Verenigd Koninkrijk
en Ierland. Met een eigen vertegenwoordiging in
Nederland wordt gestart met het veroveren van
het continent. De vestigingsleider van de nieuwe
Major vestiging is Johannes Ballast. Ballast heeft
tot voor kort gewerkt bij de firma Duport, onder
andere bekend van de Liquiliser en sinds kort
importeur van de opraapwagens van Pöttinger.
Johannes Ballast: “Ik had het geweldig naar mijn
zin bij Duport, maar was op zoek naar een nieuwe uitdaging. En de introductie van een compleet
nieuw merk maaiers op de Benelux-markt hoort
daar zeker bij.”
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Vanuit deze schakelunit in de kabine kan de maaier bediend worden

Techniek

Eenvoudige hoogteverstelling

Major is al meer dan 40 jaar actief in het
Verenigd Koninkrijk en heeft in die tijd een
product portfolio opgebouwd dat veel verder
gaat als sportveldenmaaiers. Het portfolio bevat
ook puur agrarische machines zoals mesttanks
en klepelmaaiers. Johannes Ballast:” Voor de
Europese markt hebben wij om te beginnen
een kleine selectie gemaakt. Het zijn machines
waarvan we denken dat daar de meeste vraag
naar is. Ons belangrijkste product is een aantal
getrokken maaiers met drie dekken. Deze maaier
kan desgewenst ook in de front van de tractor
gehangen worden. Johannes Ballast: “Ik geloof
niet in klepelmaaiers voor gebruik op sportvelden.
Naar mijn idee vormen getrokken cirkelmaaiers
de juiste combinatie van kwaliteit en capaciteit.
Doordat de maaidekken apart opklapbaar zijn,
kan het transport tussen de velden ook efficiënt
plaatsvinden. De transportbreedte van de opgeklapte maaier is 2,4 meter.
Ballast geeft aan dat zijn maaiers absoluut uniek
zijn door de snelheid van het cirkelmes. De tip
van het maaimes zou een snelheid hebben van
90 m/s. Dit resulteert in een mooi maaibeeld,
maar zorgt er ook voor dat het nog niet gemaaide gras door de sterke luchtstroom klaar gezet
wordt om te worden afgesneden.

Johanes Ballast op zoek naar een uitdaging

Gebruiker
Een belangrijk voordeel van Major is, volgens
Ballast, het gemak voor de man op de tractor.
Ballast: “We zien nu al dat kennis verdwijnt op
het uitvoerend niveau.” Volgens Ballast zou dat
betekenen dat opdrachtgevers en aannemers op
zoek gaan naar machines die idiot proof zijn. Ook
iemand met weinig ervaring moet goed met een
machine uit de voeten kunnen. Lex van der Meij
de Bie van Van Der Meij de Bie in Hoofddorp is
een van de dealers die met Major wil gaan werken. Hij herkent dit beeld. Lex van de Meij de
Bie: ”Wij houden iedere winter cursussen voor
onze klanten om goed met een kooimaaier om
te gaan.” Andere tuin- en park dealers die met
de producten van Major aan de slag gaan zijn
Frans Becx in Moergestel, Plat in Stiens, Bruntink
in Voorst.
Specs 			
Type					
Benodigd vermogen				
Werkbreedte 				
PTO 					
Maaihoogte 				

Major TDR 16000 getrokken cirkelmaaier
65-90 pk
4.8m
540 RPM
12mm - 150mm
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