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VIJFTIGJARIGE MASCHIO
OP OVERNAMEPAD
In 1964 knutselden de broers Maschio voor het eerst een eenvoudig werktuig in het
oude werkhuis. Wie had toen kunnen voorspellen dat het familiebedrijf 50 jaar later
de grootste Italiaanse producent van landbouwwerktuigen zou zijn?
– Maarten Huybrechts, landbouwconsulent Boerenbond

Omvang van de Maschio
Gaspardo Group
Maschio deed dit jaar heel wat overnames (zie kader p. 43). De omzet nam dan
ook enorm toe, namelijk tot 350 miljoen
euro per jaar. De groep stelt ruim 2000
mensen tewerk.
Maschio is nog steeds bekend voor zijn
aangedreven werktuigen, maar heeft zich
de laatste jaren ook toegelegd op passieve bodemwerktuigen. Hierbij wordt
aandacht besteed aan triltandcultivatoren, zware tandcultivatoren en schijveneggen. Omdat er via Gaspardo veel kennis
voorhanden is over de zaaitechniek is het
vanzelfsprekend dat er combinatiewerktuigen met zaaimachines worden gebouwd. Ook in de maïswereld heeft de
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Maschio wil deze vijftigste verjaardag niet
zomaar voorbij laten gaan. Op de Italiaanse landbouwbeurs EIMA, die half
november plaatsvond, wilde het merk
groots uitpakken. Maschio beschikt dan
ook over een ruim gamma met veel
nieuwe ontwikkelingen.
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Figuur 1 Omzet Maschio Gaspardo Group 2006-2014 - Bron: Maschio

precisiezaaimachine van Gaspardo een
behoorlijk marktaandeel.

Heel wat nieuwe technieken
Om mee te gaan met de gps-aangestuurde zaaitechniek heeft Gaspardo nu ook
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elektrisch aangedreven zaaischijven die
individueel aan- en uitgezet kunnen
worden. Eveneens kan de zaaidichtheid
per rij worden aangepast. Hiermee
verruimt Gaspardo de RTK-toepassingen.
Die beperkten zich eerder tot het ontkopmechanisatie • 41
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machine kan tractoren van 300 pk verdragen.
De Corona is een getrokken pneumatische zaaimachine aangebouwd aan een
werktuigdrager met compactschijveneg
en ruime bandenpakker. De machine
heeft een zaadvoorraadbak van 3500 l en
is ontwikkeld om te zaaien aan 12 km per
uur. Het systeem van grondbewerking is
afgeleid van de Dracula-cultivator. Alleen
het aandrukken wordt gerealiseerd door
een reeks luchtbanden met tractorprofiel
omdat deze banden een soort vorenpakkereffect hebben. In transportpositie
worden 4 van deze banden gebruikt als
loopwielen. De zaaicombinatie is uitgerust met ruime zaadbak en met dubbelschijvige zaaikouters kan men zonder
problemen in een mulchbed zaaien.
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Ook in tijden van niet-kerende grondbewerking blijven de ploegen aandacht krijgen. Maschio
brengt voor het eerst een model uit met variabele werkbreedte en een eenvoudige instelling van de
treklijn. 2 Onlangs werd de Maschio Gaspardo Group uitgebreid met Visini-mesttanks en landbouwkiepers.
1

pelen van de mechanische aandrijving
per zaaielement.
Nieuw is ook de Zebra, een gloednieuwe
striptill-machine voor de zaai van maïs.
Deze machine wordt in ons land al
gebruikt, voornamelijk voor de aanleg
van proefvelden. Gaspardo wil met deze
techniek de oppervlakte bewerkte bodem
per ha ongeveer tot 50% reduceren. De
resultaten zullen uitmaken of deze
theorie ook in West-Europa kan worden
omgezet naar de praktijk. Anderzijds
weet het management van Maschio dat
ploegen belangrijk blijven. Een jaar na de
overname van het ploegenmerk Moro
komt men nu met een fonkelnieuwe
variabele ploeg, de Unico met 5 of 6
scharen. De ploegbalk is met een parallellogramsysteem aan de ploegbok
gekoppeld waardoor je de werkbreedte
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van de eerste schaar kan instellen
zonder dat de treklijn wordt verstoord.
Deze nieuwe Maschio-ploeg komt tegemoet aan de toekomstige RTK-gestuurde
systemen die het gemakkelijker maken
om percelen nauwkeurig te ploegen.
Moro is een ervaren Italiaanse ploegenbouwer en produceert ook diepploegen
die tot 60 à 80 cm diep kunnen werken.
De tractor rijdt dan niet meer door de
ploegvoor maar op het nog niet-geploegde land.
Ook nieuw voor de grondbewerking is de
Dracula, een ruime getrokken bodemcultivator die in één enkele werkgang voor
een degelijk zaaibed zorgt. De getrokken
machine is vooraan uitgerust met een
tweebalkse schijveneg, gevolgd door een
driebalkse tandencultivator en verder
egalisatieschijven en aandrukrollen. De

Opvallende verbreding
van de activiteiten
De Maschio Gaspardo Group heeft meer
dan de helft van de aandelen in handen
van Feraboli, de fabrikant van rondebalenpersen, hooibouwmachines en
aanbouwmaïshakselaars. Het is duidelijk
dat Maschio inspeelt op een verbreding
van de markt. Feraboli is bij ons het
bekendst van zijn persen met vaste en
variabele kamers. Ook combinaties van
persen met wikkelaars zijn opgenomen
in het gamma.
Maschio heeft nu ook meststoffenstrooi-

Maschio is een vijftigjarige met
een verrassend breed aanbod
aan machines.

ers in het gamma, maar het is nog niet
zeker of deze tweeschijvenstrooiers in de
Benelux verdeeld zullen worden.
Voorts is Maschio nu ook actief in de
productie van mesttanks en landbouw
wagens. Constructiehuis Visini brengt
onder de merknaam Unigreen een hele
reeks van landbouwwagens uit. Van
eenassige onderstellen tot 4 gestuurde
assen, waarbij het onderstel gebruikt kan
worden voor de opbouw van een kiepbak
of een mesttank.

Spuitmachines
Gewasverzorging is een andere specialisatie van de fabriek Unigreen. Al tientallen jaren produceert deze fabrikant
spuitmachines die bij ons onder de naam
GB verkocht werden. Typisch voor deze
machines was de gegalvaniseerde spuit-
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merk alleen grondbewerking en zaai
machines fabriceerde heeft het mis. Door
allerlei overnames zijn meerdere bedrijven van gewasbescherming en transport
in de groep aanwezig. In ons land zullen
de ploegen en zaaicombinaties veel
aandacht krijgen, maar ook de Italiaanse
producenten van spuitmachines en bermmaaiers zullen zich mengen in de concurrentiestrijd. De broers Maschio zijn
vastbesloten om als grootste Italiaanse
machineproducent ook in West-Europa
meer producten aan te bieden.
De invoer van dit merk gebeurt door
Maschio Benelux in Paal-Beringen, waar
ook de vestiging is van Agropak. n
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boom. Dankzij de ontwikkeling naar
getrokken en zelfrijdende machines kan
het merk nu een volledig gamma aanbieden. De spuitbomen zijn intussen gelakt
en een typisch kenmerk is het systeem
van open- en dichtvouwen via een tandheugelsysteem dat hydraulisch gecommandeerd wordt.
Helemaal nieuw – en een primeur voor
de beurs EIMA – is de Talpa, een injector
voor vloeibare meststoffen te gebruiken
in een hoog maïsgewas (zie
Boer&Tuinder 45 van 7 november).
Maschio heeft zich voorgesteld als een
vijftigjarige met een verrassend breed
aanbod aan machines. Wie dacht dat het

HISTORIEK
MASCHIO
1964 Oprichting van Maschio;
1974 Eerste Maschio-rotoreg voor
Italië;
1976 Introductie van de pennenfrees;
1984 De rotoreg is te koop in de
rest van Europa;
1994 Maschio neemt de Gaspardo-zaaimachines over;
1995 Terranova (klepelmaaiers en
mulchers) wordt een deel
van Maschio;
2003 Introductie van niet-kerende
grondewerking met de
decompactor Artiglio;
2006 Met de Metro brengt men
een zaaimachine van 12 m
op de markt;
2008 Aandelen in GL1 voor de
bouw van bermmaaiers;
2012 Overname van Unigreenspuitmachines;
2013 Aandelen in de ploegenfabrikant Moro;
2014 Aandelen in de rondebalenpersenfabriek Feraboli;
aandelen in Visini, fabrikant
van mesttanks, kiepwagens
en dumpers; start van de
productie van meststofstrooiers Julia; aandelen in
spuitmachines voor de
fruit- en druiventeelt Friuli.

Unigreen bouwt reeds al vele jaren gedragen spuitmachines. De klemtoon verschuift naar getrokken
en zelfrijdende spuitmachines.
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