trekker verkoop

Tekst: Willem van den Broek

Trekkerverkopen 2009:

Same verkoopt meer trekkers
De Italiaanse trekkerfabrikant SDF verkocht in 2009 meer Same trekkers dan in het jaar ervoor. De fabrikant is met
de stijging een uitzondering op de daling in de trekkerverkopen van de meeste fabrikanten in ons land,
blijkt uit de verkoopcijfers van de Federatie Agrotechniek.

V

erkocht Same in 2008 nog 16 trekkers in Nederland, in 2009 waren
dit er 21. Kubota verkocht met 48
trekkers ook meer dan in het jaar ervoor,
maar de Japanse fabrikant leverde eerder
geen landbouwtrekkers in Nederland. De
overige fabrikanten verkochten fors minder
trekkers in 2009 ten opzichte van het jaar
2008. De eerste drie plaatsen zijn respectievelijk voor New Holland met 656 trekkers,
John Deere met 500 trekkers en Fendt met
460 stuks. Dit ging echter gepaard met fors
minder trekkers. Deze top drie had in 2009
een marktaandeel van respectievelijk 22,
16,8 en 15,4 procent. Bij New Holland steeg
het marktaandeel met 0,2 procent ten

opzichte van 2008. John Deere daalde met
5,4 procent en Fendt met 0,6 procent.
De plaatsen vier, vijf en zes voor meest verkochte trekkers zijn in 2009 voor achtereenvolgens Massey Ferguson met 306 stuks,
Case IH met 275 stuks en Deutz-Fahr met
253 stuks. De Duitse fabrikant Claas staat op
plaats zeven met 141 stuks en Zetor volgt op
acht met 115 trekkers. Plaats negen en tien
zijn respectievelijk voor Valtra met 85 en
Steyr met 61 verkochte trekkers.
Voor John Deere was de afname het grootst.
Deze fabrikant verkocht maar liefst 486 stuks
minder. Ook New Holland verkocht 311
trekkers minder. Bij Fendt was de daling 198
stuks. Procentueel was echter McCormick de

grootste verliezer. De fabrikant verkocht
maar liefst 66 procent minder trekkers in
Nederland. Ten opzichte van de 84 verkochte
trekkers in 2008 zijn dit er 56 minder.

Vorig jaar
In 2010 ziet het wat betreft de trekkerverkoop in Nederland nog niet beter uit.
De Federatie Agrotechniek heeft tot nu toe
alleen de totale trekkerverkoop van 2010
vrijgegeven. De specificatie in merken komt
pas begin 2012. Werden in 2008 totaal nog
4.431 trekkers verkocht, in 2009 waren dit er
2.985. In 2010 is dit aantal verder gedaald tot
2.782 stuks.
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Landbouw en smalspoor * = aantal trekkers afgeleverd aan eindgebruiker
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