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Het beste LMB

Verkiezingsstrijd
Tien landbouwmechanisatiebedrijven werden genomineerd voor
de verkiezing van het Beste LMB. Tien soms compleet verschillende
bedrijven in visie en klantenkring. Maar vooral tien bedrijven die de
wensen van hun klanten kennen.

^

Personeel
De grootte van de genomineerde landbouwmechanisatiebedrijven verschilt sterk. Bij de
kleinste werken 8 mensen. Bij de grootste 53.

T

ien bedrijven waren na twee onlineonderzoeken genomineerd voor de
Verkiezing van het Beste LMB. De
vestiging van Abemec in Sevenum,
Bakker Ulrum in het Groningen, Gebroeders
Weststrate in het Zeeuwse Krabbendijke,
Kerstens-Voeten in Roosendaal (NB), Maessen
Landbouwmechanisatie in Grashoek (L),
Mechanisatiebedrijf W.H. de Bruijn in
Lexmond (ZH), Mennink Mechanisatie in
Geesbrug (O), Munsterman in Varsseveld
(Gld), Twentrac in Holten (Gld) en de
Vlaming Groep in Zwaagdijk (NH). Ze blijken
de wensen van hun klanten goed te kennen. Ze
presenteerden zich begin dit jaar in Ede voor
een vijfkoppige jury. Alle tien bedrijven zijn
goed georganiseerd. Ze hebben allemaal een
A-trekkermerk in huis en allemaal een eigen
visie en soms zeer specifieke klantenkring.
Zo werken W.H. de Bruijn of Mennink
Mechanisatie vooral voor melkveehouders en
doen Bakker Ulrum en Maessen het voor
akkerbouwers. Twentrac is een uitzondering.
Het richt zich op loonwerkers. En dan nog het
meest op diegenen die een maaidorser of hakselaar aanschaffen. Net als alle andere genomineerden heeft ook Twentrac service hoog in het
vaandel. Zo heeft het bedrijf altijd een paar
reservehakselaars achter de hand voor het geval
een klant in het veld averij oploopt. Om de
defecte machines op te halen heeft het bedrijf
een eigen dieplader. Die zie je meer op genomineerde mechanisatiebedrijven. Daarmee kunnen
ze nieuwe trekkers en machines naar de klant
brengen en defecte machines ophalen. Want
hoewel er voldoende servicebussen aanwezig
zijn, halen de bedrijven de machines voor grote
reperaties toch nog het liefst naar ‘de zaak’.
Daar is het juiste gereedschap en is het schoner
dan bij de klant. Tenminste, in de meeste
gevallen. Twentrac repareert maar wat graag
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Neventakken
Om de omzet en de winstgevendheid te vergroten hebben veel mechanisatiebedrijven
een neventak. Bijvoorbeeld machinebouw.

bij de loonwerker. Die hebben immers al grote,
schone werkplaatsen. Daardoor kan de loonwerker alvast een machine demonteren, zodat
de monteur direct aan het werk kan.
Alle bedrijven zijn altijd bereikbaar, 24 uur per
dag, 7 dagen per week. In de meeste gevallen
krijgt de beller meteen een echte stem aan de
telefoon. Ook ’s nachts. Is het bedrijf niet zo
groot, zoals bijvoorbeeld bij Kerstens-Voeten
of W.H. de Bruijn, dan neemt de eigenaar van
het mechanisatiebedrijf zelf op. Bij grotere
mechanisatiebedrijven krijg je een service

Werkplaatstarief:
57 euro per uur
monteur aan de telefoon. De aanrijtijd tot een
storingsgeval is niet groot. Drie kwartier maximaal. Een enkeling, waaronder Twentrac maar
ook Vlaming in Zwaagdijk die beregenings
apparatuur en rubbertracks in heel Nederland
verkoopt, zorgt ervoor dat binnen twee uur een
monteur met zijn servicebus bij de defecte
machine staat. Vlaming heeft ook een interne
transporttak die heftrucks verkoopt. Ook
Munsterman en Weststrate kozen ervoor om
de omzet op deze manier te vergroten. Die
omzet van de genomineerde mechanisatie
bedrijven ligt rond 10 miljoen euro per jaar. Er
zijn uitschieters. Zo heeft Twentrac een omzet
van 30 miljoen en Weststrate van 22 miljoen
euro. Het werkplaatstarief ligt gemiddeld rond
57 euro. Werk buiten openingstijden of gespecialiseerde klussen zijn soms iets duurder.
W.H. de Bruijn is van de tien genomineerde
bedrijven het goedkoopst. Een uurtje in de
werkplaats kost 47 euro. Twentrac is de duurste: 70 euro per uur. ◀

^

Service
Elk genomineerde LMB heeft service hoog in
het vaandel. Er is 24 uur per dag, 7 dagen per
week een monteur bereikbaar.

Drie finalisten
De jury van de Beste
LMB-verkiezing heeft
drie finalisten aangewezen. Dat zijn:
Abemec Sevenum
Abemec, onderdeel van de Koninklijke
Agrifirm Group, is een importerende
dealer van trekkers, machines en landbouwwerktuigen. Het bedrijf heeft 18
vestigingen. De vestiging in Sevenum (L)
verkoopt Fendt-trekkers en voert ondermeer de merken Lemken, Joskin, Agrifac
en Krone. Er werken 22 mensen.
Bakker Ulrum
Bakker Ulrum is een familiebedrijf en dealer van New Holland, Amazone, Dücker,
Krone, Kuhn, Aerts, Miedema, Strautmann
en Veenhuis. Bakker heeft ruim 45 medewerkers en vestigingen in het Groningse
Ulrum, Midwolda en Oldenzijl.
Vlaming Zwaagdijk
Sinds 1990 is Vlaming in Zwaagdijk (NH)
dealer van Massey Ferguson-trekkers en
Volvo-compactmachines. Het importeert
Perugini-klepelmaaiers en -rotorkopeggen,
Selvatici-spitmachines en Soucy- rups
onderstellen. Bij de Vlaming Groep, waarbij ook een beregenings- en industriepoot
horen, werken 37 mensen.
De drie bedrijven zijn door de jury
bezocht. In het volgende nummer van
LandbouwMechanisatie is van deze drie
bedrijven een portret te lezen. Tijdens
een feestelijke prijsuitreiking op vrijdag
11 april in Ede maakt de jury de winnaar
van de verkiezing bekend.
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