ondernemen met

vaktechniek

Aanhaken en aan het werk
Staad zet in op een compleet pakket diensten bij de minigravers
De foto op deze pagina zegt heel veel over de aanpak van Staad voor de Doosan-minigraafmachines. De importeur levert ze
desgewenst met een passende aanhanger, gezekerd en al, inclusief een uitgebreid garantie- en servicepakket. Je kunt zo aanhaken en aan het werk. De nieuwe verkoopspecialist Lieke van der Zanden staat voor deze aanpak. We bekeken de modellen en
bespraken met Lieke de nieuwe mini’s van Doosan plus de visie en aanpak van Staad.
Zoals bekend worden de minigravers voor de Europese markt
tegenwoordig in het Tsjechische Dobris ontwikkeld en geproduceerd voor Bobcat en Doosan. Dat heeft de afgelopen
jaren geleid tot de introductie van een geheel nieuwe reeks
minigravers, die volledig volgens de Europese kwaliteitseisen
en de wensen van onder meer de veeleisende Nederlandse
minigraafmachinisten worden gebouwd. Denk hier met
name aan een veel betere en fijngevoeliger proportionele
joystickbediening, een grotere, comfortabeler en stillere
cabine die ook geschikt is voor lange mensen, betere toegang
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voor onderhoud, en prestaties afgestemd op wat wij er in
onze sector bij het graven, afwerken en slopen mee doen. Als
resultaat van de strategische keuze die twee jaar geleden
binnen het Doosan-concern werd gemaakt, trekken Doosan
en Bobcat nu meer gescheiden van elkaar op. Dit betekent
dat er keuzes worden gemaakt en dat de merken de platformmachines volgens eigen specificaties kunnen uitrusten.
Beide betrekken hun mini’s uit de fabriek in Dobris. De
producten zijn op de kleurstelling na (nog) vrijwel identiek,
maar Bobcat voert meer modellen.

Getest op de Grondverzetdagen
Een opmerkelijk initiatief van Staad was de testdag die het bedrijf op de afgelopen
Grondverzetdagen voor machinisten organiseerde en hen om een onafhankelijk
oordeel vroeg. Uiteraard betrof het niet alleen Doosan-machinisten, maar juist ook
die van andere merken. De machinisten kregen de opdracht mee om op elke demomachine te draaien en hun bevindingen te noteren. Daaronder ook een DX10z en
een DX19. De DX10z scoorde een totaalrapportcijfer van 7,8. De machinisten vonden het een fijne, goed draaiende, sterke, snelle en mooi compacte machine, met
nette en snel weggewerkte rolbeugels. Als minpunt merkten ze op dat het pedaal
van de knikgiek dicht tegen de middenconsole staat. Staad geeft aan dat dit door
een kleine modificatie prima te verhelpen is. De DX19 scoorde een 8,2. De machinisten vonden het een vlot draaiende, goed in controle te houden, goed afgestelde en
sterke supermachine. Een enkeling vond het van zich af drukken met een volle bak
grond wat moeizaam verlopen. De nieuwe DX35z was er ook, maar daar mocht
nog niet mee worden gedraaid, omdat deze op Europese demotour was.

Ook mini’s bij Doosan
De minigraafmachines blijven bij Doosan nadrukkelijk in
beeld. Het is dus geen verrassing dat het merk op de Bauma de
nieuwe DX 27z en DX35z introduceerde met hun opvallende
nieuwe, moderne uiterlijk. Voor Staad zijn dit twee belangrijke
modellen, omdat de DX27z het model is dat nog net binnen
de transportnormen van de BE-aanhanger van 3,5 ton valt en
de DX35z omdat dit het lichtste model is dat af-fabriek leverbaar is met een volwaardige airco. Beide machines zijn echte
binnendraaiers, ook bij een geopend portier. Daarnaast heeft
Doosan de belangrijke DX10z met machine-servobediening in
de armleuning in het programma. Deze is geschikt voor doorgangen vanaf 71 centimeter. Staad heeft dat allemaal op het
netvlies en schakelt in dit segment daarom ook op. Dit doet
het mede gesteund door een in de afgelopen jaren groeiende
afzet van compact materieel onder zijn klanten. Staad wil zich
net als bij de rups- en mobiele kranen onderscheiden door in
te zetten op het leveren van een totaalpakket met een hoge
servicegraad. Dat toonde het bedrijf op de afgelopen Grondverzetdagen voor de minigraafmachines met een drie-jarengarantieplan, maar ook door kersvers het eerste exemplaar
van de nieuwkomers te tonen. Staad heeft hiervoor dit jaar
Lieke van der Zanden als verkoopspecialist voor de mini’s aangesteld, om zo dit segment een extra boost te geven.

Compleet pakket
Lieke, afkomstig van aannemingsbedrijf Van der Zanden in
Moergestel, weet waar ze het over heeft. Ze benadrukt de
brede aanpak van Staad. “Ondernemers willen volledig worden ontzorgd. Dat doen we door desgewenst de minigraver
met een compleet pakket bijbehoren rijklaar én met passende aanhanger aan te bieden. Ze kunnen in principe zo aanhaken en wegrijden”, aldus Lieke. Ze geeft aan dat Staad daarvoor zijn partners heeft. De aanhangers worden door een
lokale aanhangwagenbouwer op wens gebouwd, met extra
sjorogen en eventueel bakken voor toebehoren en zelfs de
bijbehorende sjorbanden. “De ondernemer heeft het dan
helemaal voor elkaar en het scheelt hem tijd en aanschaf
kosten, omdat het bij ons in de deal meegaat”, vertelt ze. Dat
geldt volgens haar ook voor de graafbakken en ander toe
behoren. “Wij leveren ze in de grootte die de klant wil en
hebben altijd bakken op voorraad liggen.”

Staad benadrukt dat het bedrijf merkonafhankelijk bakken
levert, maar het is natuurlijk wel zo dat klanten als ze bakken
kopen die op voorraad zijn en die in de verhuurvloot worden
gevoerd gemakkelijker kunnen wisselen of bijkopen. Ook benadrukt Van der Zande de meerwaarde van het altijd beschikken over een aantal modellen minigravers in de Staadverhuurvloot, zodat een klant bij storing of iets dergelijks
snel verder kan worden geholpen en er in het werk gemakkelijk aanbouwdelen kunnen worden gewisseld, omdat die
dan immers ook hetzelfde zijn. Last but not least zijn er nog
de financieringsvoorwaarden: 36 maanden tegen nul procent rente en de nu geldende actie van drie jaar fabrieksgarantie in plaats van twee jaar. “Staad ziet de minigraafmachine als onderdeel van een totaalservice waarbij de klant altijd
door kan”, vertelt Van der Zande. Dat de serie minigraafmachines nog beperkt is tot vijf
modellen (DX10z, DX17z, DX19, DX27z en DX 35z) ziet ze niet
als een beperking. “Met deze modellen hebben we de
belangrijkste modellen in ons portfolio. Daar gaat het om.”
Ze verwacht dat de Doosan-compactlijn de komende jaren
nog verder zal worden uitgebreid. Wat haar betreft mogen de
klanten een bakkie komen doen om de modellen door te praten, even proef te draaien en vooral de servicegedachte door
te spreken. “Daarna zorgen wij dat de gekozen machine op
maat klaarstaat, desgewenst op een passende aanhanger om
die compleet rijklaar aan te haken met alles erop en eraan.”
TEKST: Gert Vreemann

Doosan heeft
dit voor jaar den
nieuwe DX27z en
DX35z toegevoegd
aan het programma. Beide zijn echte
binnendraaiers,
waarbij de 27 nog
net geschikt is voor
BE-aanhanger en
de 35 af-fabriek
met een airco kan
worden uitgerust.
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