Al meer dan 40 jaar importeur
van Hardi spuitapparatuur
l<waliteit op maat van Homburg Machinehande l

Kwaliteit op maat

Het maken en verkopen van spuitapparatuur is
1ets heel anders dan het verkopen van maaiers of
compactt ractoren. Johannes de Boer " Wij verkopen al vele jaren het complete Hardi assortiment
via onze dealers. Dat betekent niet dat wij die
mach1nes kant en klaar ophalen b1j Hardi
International in het Deense Taastrup. Dat kan niet
omdat bijna geen machine hetzelfde is. Wat wij
hier in het magazijn hebben staan zijn alleen maar
losse elementen, tanks, nozzles, onderstellen, etc.
etc. Als er een bestelling komt dan wordt er exad
op de specificaties van de klant een machine klaar
gemaakt. Johannes de Boer " Wat ook heel veel
gebeurd 1Sdat wiJ van bijvoorbeeld een Tora
dealer een Tora Werkman krijgen aangeleverd.
Wij monteren dan op die Werkman een Hardi
spuit. ook hier weer exact op specif ica tie van de
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klant. · De Boer "wij hebben de expert1se en de
mensen om dat zo te doen en wij kunnen dat
waarschijnlijk sneller en beter als de importeur of
dealer zelf. Verder nemen w1j onze dealers een
stuk werk uit handen, waar ze niet op zitten te
wachten"
Argrarisch

Wereldmarktleider Hard i IS als de meeste fabrikanten van spuiten begonnen op de agrarische
markt. Pas later is de markt van openbaar groen
en golf om de hoek komen kijken. Volgens de
Boer is dat zo'n 8 jaar geleden begonnen door
met name vragen vanuit Engeland.
De Boer " Als je alle Ingrediënten hebt om een
agrarische spuit te bouwen dan is het niet zo
moeilijk om een machine te maken voor golf of
openbaar groen. Deze nieuwe markt is inmiddels

een belangrijke nieuwe markt geworden voor
Hardi. Een succesvolle nieuwe markt overigens,
want volgens de Boer is Hardi zowel in Engeland
als in Nederland absoluut marktleider.
Nog steeds wordt er verder ontwikkeld aan de
Hardi producten. Een voorbeeld h1ervan is de 4,5
meter brede Hard1Defenderboom. Een spUitboom
met afgedekte spuitnozzles die winddrift met
maar liefst 75 % kan reduceren. Naast een 4, 5
brede defenderboom met 3 spuitkappen is het
ook mogelijk met kleine handgeduwde spuit te
leveren met een spuitkap. Deze zou bijvoorbeeld
op de green goed ingezet kunnen worden.
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