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Hulpstukken maken de machine

Tobroco Giant blijft inzetten op eigen aanbouwdelen
Tobroco Giant heeft dit voorjaar de 15.000e machine afgeleverd. Ook heeft het bedrijf de prestigieuze Koning Willem I Prijs
gewonnen. We gingen er op bezoek en zagen dat de reden van het succes voor een belangrijk deel zit in het op maat bouwen
in combinatie met een breed scala aanbouwdelen. De V6004 T-maaizuigcombi van Jelle Bijlsma BV op de openingsfoto is een
treffend voorbeeld.
Wie een paar jaar geleden de fabriek van Tobroco-Giant in
Oisterwijk heeft bezocht, weet niet wat hij nu ziet. De fabriek zit
helemaal vol. Er is een grote tent bij geplaatst om extra ruimte te
creëren en er is inmiddels terrein aangekocht om uit te breiden.
De eerste voorbereidingen om het huidige terrein verder vol te
bouwen, zijn gedaan en de bouw gaat snel beginnen. Het is de
bedoeling dat de productie wordt opgeschaald naar zo’n 4500
eenheden per jaar in 2020.
In 2001 liep de eerste Giant-wiellader van de lijn. Door uitbreiding
van het programma met telescoopladers en verreikers werd
in al 2014 de 10.000e machine geproduceerd. Mede door
de uitbreiding van het aantal modellen, de introductie van
skidsteer-laders en de uitbreiding van het wereldwijde
dealernetwerk verliet afgelopen voorjaar de 15.000e Giant
de fabriek. Dit betekent een verdubbeling van de productie
binnen drie jaar. “We kunnen de vraag nu niet aan en zitten met
levertijden”, vertelt commercieel manager Frans van Asseldonk.
“Daarom wordt er flink druk gezet om de productiecapaciteit zo
snel mogelijk uit te breiden”, voegt hij eraan toe. De wielladers
blijven de belangrijkste drager.
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Op maat blijft
Dat brengt ons meteen bij het uitgangspunt waaraan eigenaar
Toine Brock van Tobroco Giant vast wil houden: maatwerk met
inbegrip van allerlei aanbouwdelen om de machine zo veelzijdig
mogelijk te kunnen inzetten. Op de lopende band is dat al mooi
te zien. De modellen worden geleverd met een hoog of laag
voorframe of telescooparm, met normale of heavy-duty-assen,
met dichte of open cabine. “Tobroco heeft van meet af ingezet
op die veelzijdigheid”, zegt Van Asseldonk. “Een veehouder wil
hoog kunnen laden en kiest dus voor een hoge aanbouw, een
stratenmaker wil juist maximaal zicht.”
Wie beter bekijkt ziet dat Tobroco in uitvoering nog een stap
verder gaat. Denk aan bijvoorbeeld Pro-inching, waarbij de
hydrauliek op het aanbouwdeel kan worden vastgezet op een
constante olieflow, en het gaspedaal automatisch wordt omgeschakeld tot rijpedaal, maar ook aan extra olieflow door middel
van dubbele tandwielpompen of loadsensing, extra motorvermogen, zwaardere assen, extra koelers, speciale trekhaken, een
hogere rijsnelheid, een driepuntshef met PTO achter en aanpassingen aan de hefboom. Belangrijke troef is het gepatenteerde

Loonbedrijf Peter Loeffen, Schaijk
“Voor allerlei scharrelwerk”
Peter Loeffen is er helder in. “Ja, onze Giant is net
bezig geweest om op het industrieterrein onkruid
te borstelen”, vertelt hij, met de toevoeging dat
hij daarna de desbetreffende terreinen meteen
mag schoonvegen. “Dat komt er dan achteraan”,
aldus de ondernemer. Welk type hij heeft, weet
hij niet uit zijn hoofd, wel dat de machine veel
wordt ingezet voor allerlei ‘scharrelwerk’. Loeffen heeft de Giant V452 HD circa vijf jaar geleden
aangeschaft omdat het hem wel handig leek een
kleine wiellader erbij te hebben. Inmiddels blijkt
dat een goede zet. “Vooral in het grondwerk, de
tak waarin we de laatste jaren flink zijn gegroeid,
wordt het veel gevraagd. Als het even te krap is
voor het grote materieel komen wij met de Giant.
En dat komt nogal eens voor”, aldus Loeffen. Ook

hier wordt de machine ingezet voor diverse werkzaamheden. Grond- en egaliseerwerk waar het
krap is, met de grondbak, de palletvork, de rolbezem et cetera. “We hebben er al een compacte
egaliseerschuif bij gemaakt, op dezelfde basis als
onze grote, 4,50 meter brede egaliseerschuif. Voor
veel opdrachtgevers kunnen we daarmee zonder
laser prima werk afleveren. We overwegen er een
laser-kilverbak bij te kopen.”
De Giant heeft na vijf jaar circa 4260 uur op de
teller staan. “Hij is vrijwel altijd aan het werk”
vertelt Loeffen. Hij voegt eraan toe dat je voor
een dergelijke machine een heel redelijk tarief
kunt vragen. “En dan is het ook nog een machine
waar weinig aan kapot gaat en die het al die jaren goed heeft gedaan”, stelt hij vast. Eén van de
specialiteiten waarvoor Loeffen hem inzet, is het
oprollen van kunstgras voor kunstgrasrecycling,
één van de nevenactiviteiten van het bedrijf. “We
hebben een hydraulisch aangedreven rol om met

Stabilo-stabiliteitssysteem. Daarmee is hydraulisch het pendelen te vergrendelen. Dit maakt de wiellader extra stabiel ten opzichte van een gewoon knikpendelsysteem of een pendelas. Dit
geeft meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld de aanbouw van
hijsaanbouwdelen, heggenscharen en maaiarmen, hoog laden
en lossen en dergelijke en het geeft meer stabiliteit bij elk werk.
“We hebben bijvoorbeeld voor Scandinavië kleine wielladers
voorzien van een hydrauliekpomp met een opbrengst van 150
liter per minuut om een flinke sneeuwblazer te handelen”, vertelt Van Asseldonk. “Voor een grote Europese stad hebben we
op wens een Bi Fuel-motor geïnstalleerd, omdat ze daar schoon
eisten.”

de Giant kunstgras op te rollen”, legt hij uit. Een
mooi voorbeeld van zo’n aanbouwdeel waarmee
je met een Giant-wiellader het verschil maakt.
Hoe lang de machine nog blijft draaien, is voor
Peter Loeffen een open vraag. “Hij doet het nog
prima. Inruil is nog niet aan de orde. Ik weet wel
dat als hij nu aan vervanging toe zou zijn, ik direct dezelfde machine weer zou kopen. We willen
hem niet missen.”

Af-fabriek compleet op maat ombouwen
tot bijvoorbeeld een minigrader is wat ze
bij Tobroco Giant blijven doen.

Een extra mast opbouwen voor welke
toepassing dan ook voert Tobroco Giant
ook zelf uit.

Aanbouwdelen opschalen.
In het verlengde daarvan produceert Tobroco diverse
aanbouwdelen. “Met de uitbreiding van de capaciteit wordt ook
de fabricage en aanpassing van aanbouwdelen opgeschaald.
Hier in Oisterwijk, maar ook in onze fabriek in Hongarije,
wordt een aparte productiehal ingericht voor de fabricage
en aanpassing van aangeleverde aanbouwdelen, inclusief
de eventuele bijbehorende aanpassingen aan de wiellader,
skidsteer of verreiker”, aldus Van Asseldonk. Dat gaat verder
dan alleen een palletvork, bezem, kilverbord, balenklem en
dergelijke. ”We hebben al circa 130 verschillende aanbouwdelen
op maat aangebouwd en het aantal toepassingen blijft groeien”,
vertelt hij. Ook in Nederland rijden diverse machines rond met
heel speciale aanbouwdelen. “Tobroco schaalt op, maar het
uitgangspunt dat we voor elke vraag op maat een wiellader
uitrusten, willen we behouden. Aanbouwdelen maken de
machine. Wie de juiste aanbouwdelen heeft, kan met zo’n
wiellader het verschil maken.”
Op de website van Tobroco vindt u een overzicht van de
modellen en de gangbare aanbouwdelen met de bijbehorende
technische specificaties.
TEKST: Gert Vreemann
FOTO’S: Tobroco Giant, Loeffen

Heggen knippen en klepelen, desgewenst met knikgiek ook aan de achterkant.

Een heel apart voorbeeld van een speciale
toepassing is deze omgebouwde Giant
voor het beton storten in kassen.

Een bekende toepassing is natuurlijk allerlei grond- en egaliseerwerk met bijvoorbeeld een Mekos-kilverbak.
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