TECHNIEK
Het gaat door

ondernemen met

vaktechniek

Ploeger Parts & Service officieel ook voor Agco TerraGator/Challenger
Met het officieel overnemen van de onderdelen- en servicetak voor de Challenger/TerraGator-mestvoertuigen van Agco en het
oprichten van Ploeger Parts & Service in Belfeld (bij Venlo) is voor Ploeger de volgende stap gezet. Het bedrijf kan de mestvoertuigen uit Grubbenvorst nu volledig servicen. We zochten Ploeger op om te horen hoe het ervoor staat en wat de plannen zijn.
Cirkel rond maken

Peter Egelmeers,
manager van
Ploeger Parts &
Service in Belfeld:
“Loonwerkers
kunnen als
vanouds bij ons
terecht, desgewenst om zelf snel
even onderdelen te
halen. We gaan
ook service op locatie aanbieden voor
een wintercheck.”
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Dat het menens is bij Ploeger zie je meteen als je rondkijkt
in de nieuwe Ploeger Parts & Service-vestiging in Belfeld
voor de mestvoertuigen. Binnen wordt een TerraGator gereviseerd en buiten staan al enkele ingeruilde TerraGators te
wachten op een nieuwe toekomst, al dan niet als rebuilt. De
stellingen liggen vol met onderdelen en de orders worden
verwerkt alsof je in het magazijn in Grubbenvorst rondloopt.
In het kantoor zie je bekende gezichten vanuit Grubbenvorst. Zoals bekend nam Ploeger ruim twee jaar geleden de
stap om machines te gaan bouwen om te voldoen aan de
vraag uit de markt die was ontstaan door het wegvallen van
TerraGator. De machine is vorig jaar voorgesteld en diverse
mensen die daaraan werken, hebben een ‘Grubbenvorst’achtergrond. Eind vorig jaar kwam daar een belangrijke stap
bij, de overname van de service- en onderdelenverplichting
van Agco voor de TerraGator/Challenger-mestvoertuigen.

Product- en salesmanager Dorus van Esch, één van de gangmakers die vanuit Grubbenvorst naar Ploeger vertrok voor
dit project, is heel helder. “De nieuwe machine ontwikkelen,
was goed te doen. Ploeger heeft de kennis en infrastructuur
en met de ervaring van de ontwikkelaars uit Grubbenvorst
konden we vanaf een blanco papier een prima opvolger
bouwen. We lopen daarbij uiteraard aan tegen de inruil, met
de bijbehorende consequenties van opknappen, service en
weer verkopen”, aldus Van Esch. Hij benadrukt dat het in een
goede relatie past met de klant alle alternatieven op een rij
zetten, waarbij reviseren of opknappen van de eigen Terrra
Gator of Challenger ook een optie moet kunnen zijn. “We
konden daarvoor prima onderdelen bestellen bij Agco Parts
& Service in Grubbenvorst, maar toch was dat de ontbrekende schakel”, zegt hij. Van Esch laat doorschemeren dat Agco
zich goed aan de service-afspraken heeft gehouden. Ploeger
is vorig jaar echter wel weer met Agco om tafel gegaan om
de service- en onderhoudsverplichting, inclusief het complete onderdelenmagazijn in Grubbenvorst, over te nemen. Dat
paste Agco, omdat het Grubbenvorst als onderdelenmagazijn wilde sluiten. “Het heeft even geduurd, maar eind vorig
jaar was het officieel rond en toen hebben we in twee weken
tijd het hele magazijn verhuisd naar onze nieuwe vestiging
in Belfeld”, vertelt Van Esch. “En - heel belangrijk - de mensen
zijn ook meegegaan. Dat wil zeggen dat Challenger/TerraGator-klanten in Belfeld dezelfde mensen aan de lijn krijgen
als voorheen. Medio januari ging Parts & Service van start en
inmiddels draait het volledig.”

Niet zelf
Peter Egelmeers, sinds mei 2016 verantwoordelijk voor
Ploeger Parts & Service in Belfeld, heeft onder meer zijn verleden bij Agco Parts & service in Grubbenvorst. Hij is helder
over deze zet. “Je kunt zelf proberen een compleet onder
delen- en service-apparaat op te zetten voor de bestaande
TerraGator/Challenger-machines, maar dat is ondoenlijk. Je
hebt daarvoor echt de achterliggende data nodig, die opgeslagen is in computerprogramma’s”, aldus Egelmeers. Het
gaat niet om een enkele machine, want er rijden in Europa
rond de duizend TerraGator/Challenger-machines rond,

waaronder nog heel oude exemplaren. Die moet je, los van
die wettelijke verplichting van tien jaar, ook servicen. Egelmeers geeft aan dat het zelf opzetten van een compleet
magazijn met alle coderingen iets is wat je bepaald niet in
twee weken tijd doet. “Door het overnemen van de voorraad,
inclusief alle bijbehorende programma’s, was dat in één keer
rond. Dat betekende dat we na een pauze van slechts twee
weken al de eerste onderdelen konden leveren.” Hij voegt
daaraan toe dat er voor de medewerkers zo ook een eind is
gekomen aan een onzekere periode. “Voor de TerraGator/
Challenger-gebruikers is er nu bovendien de zekerheid dat
het verhaal onder de Ploeger-vlag doorgaat bij mensen die
weten waar ze het over hebben. In Europa rechtstreeks, daarbuiten via het Agco-dealernet, zoals is overeengekomen met
Agco.”

Reparaties en
revisies of
rebuilden van
bestaande
TerrraGator/
Challenger-
machines worden
ook in Belfeld
uitgevoerd.

Ploeger ziet voor
deze 294 kW
(400 pk) variant,
uitgerust met een
opbouw voor
vloeibare mest,
ook kansen in
Nederland voor
het sleepslang
bemesten.

Korte lijnen blijven
Ploeger zal zich net als voorheen bij TerraGator direct op de
eindgebruikers richten. In Europa gaat de verkoop naar de
Benelux, Duitsland, Scandinavië en Centraal-Europa rechtstreeks vanuit Belfeld. Voor Frankrijk gebeurt die vanuit de
Ploeger-vestiging daar en in het Verenigd Koninkrijk via de
zusterorganisatie PMC. “In deze markt zijn die korte lijnen een
must”, stelt Van Esch. “We werken voor de service wel samen
met lokale partners, maar de verkoop gaat rechtstreeks via
ons“, zegt hij. Ploeger gaat in het verlengde hiervan ook een
jaarlijkse servicebeurt aanbieden. “We willen een jaarlijkse
check door onze specialisten gaan aanbieden om de klanten
te ontzorgen”, vertelt hij. Dat gaat volgens het bekende concept dat de monteurs van het loonbedrijf desgewenst zelf
de machines reinigen, voor zover nodig demonteren en het
gemakkelijker onderhoudswerk doen. De Ploeger-monteurs
checken en servicen dan alleen de kritieke punten waarbij
het om een hoge deskundigheidsgraad gaat. Dit zal komende winter al actueel zijn. Wellicht een idee voor de regionale
studieclubs om een keer bij Ploeger in Roosendaal of Belfeld
te gaan kijken en bij te praten over de internationale ont
wikkelingen in de aanwending van mest.

Door de overname
van het onder
delencentrum van
Agco plus het
bijbehorende
computersysteem
en de mensen had
Ploeger in no-time
de onderdelenvoorziening op
orde.
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Ontwikkelingen gaan door
De ontwikkelingsafdeling van Ploeger heeft het afgelopen jaar flink opgeschaald. Naast de vorige jaar geïntroduceerde driewieler met zestienkuubs
mestopbouw is voor deze m
 achine nu de zestientons Tebbe-opbouw ook klaar,
alsmede de twaalftons Bredal-kunstmestopbouw en de v ariant met acht- of
twaalfkuubs opbouw voor het uitrijden van vloeibare kunstmest. Er wordt volop
proefgedraaid met de nieuwe 405 kW (550 pk) vijfwieler met 25-tons Tebbeopbouw. Daar komt nog een vijfentwintig kuubs mestopbouw bij voor deze
vijfwieler. Lees daarvoor het uitvoerige bericht op Grondig.com. Daarmee heeft
Ploeger het productaanbod ook weer op het gewenste peil.
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