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‘Het gesprek
		blijft’
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HEUVER ZET GEBRUIKTE GRONDVERZETEN LANDBOUWBANDEN ONLINE

Het online zetten van gebruikte banden ziet bandenspecialist Heuver in Hardenberg
als een belangrijke stap om de eindgebruiker beter te helpen bij de juiste keuze
van dat gebruikte rubber. Erik Naber, bij Heuver verantwoordelijk voor de tak
tweedehands banden, benadrukt dat het gesprek met de klanten nodig blijft.

‘HET KAN BEST ZIJN DAT WE OP
ANDERE KEUZES UITKOMEN OM DE
MACHINE WEER OP GELIJKMATIGE
BANDEN TE KRIJGEN’
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Een kapotgereden band kan voorkomen, maar
dan moet er ‘natuurlijk’ wel snel een oplossing
komen. Als je dan zoals Heuver meer dan duizend
tweedehands banden voor het grondverzet en de
landbouw hebt staan en de voorraad continu
wisselt, kun je raden dat het altijd even puzzelen
is. Vaak moet ook die belangrijke foto worden
gemaakt om te laten zien waar het om gaat. Om

dat te vereenvoudigen heeft Heuver nu alles in
kaart gebracht en online gezet in de Heuver-webshop. Hier kun je nu binnen drie clicks een bestelling plaatsen, waarbij je kunt kiezen uit meer dan
duizend gebruikte grondverzetbanden en -velgen
en ruim 300 gebruikte landbouwbanden en -velgen. Je kunt dan zelf zoeken en samen met de
bandenleverancier sneller en beter keuzes ma-
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ken. Erik Naber, bij Heuver in Hardenberg verantwoordelijk voor de tweedehands banden, geeft
aan dat dit een hele klus is geweest. “Bij tweedehands banden moet je per band de juiste gegevens over de gebruikstoestand vaststellen en
opnemen in de databank. Denk aan zaken als beschadigingen, soort reparaties, profielvorm en
diepte. Ook moet je van elke band een foto maken, omdat elke tweedehands band uniek is”, aldus Naber.

‘BIJ INZET MET VERHOOGDE
KANS OP SCHADE OF SLIJTAGEVERSCHILLEN ADVISEREN WE
EEN EXTRA BAND MEE TE
LATEN ROULEREN’

GRONDVERZET VOOROP
Heuver heeft altijd al veel in tweedehands banden
gedaan en dan met name voor het grondverzet.
“Daar liggen de roots en deze handel is tot op de
dag van vandaag niet echt veranderd”, zegt Naber.
“Op de wereldmarkt is schaarste. Er zijn bandenmaten die nieuw amper of nu zelfs helemaal niet
binnen redelijke levertermijnen te krijgen zijn. Als
je dan een machine hebt die verder moet, zijn
tweedehands banden een prima optie”, zegt hij. In
de opslag wijst hij diverse tweedehands banden
aan. “Bijvoorbeeld deze 33.25-35 4S-banden voor
een scraper zijn op dit moment niet te krijgen”,
vertelt hij. Heuver verhandelt dergelijke banden
wereldwijd via zijn netwerk. “Zo hadden we onlangs nog een buitenlandse relatie die in één koop
150 gebruikte grondverzetbanden afnam.”
Voor onze sector gaat het vooral om grondverzetbanden. “Met name de wielladermarkt is een belangrijke markt voor tweedehands banden,
omdat de bandenkeuze specifiek bij de inzet moet
passen”, vertelt Naber. “L-5 - 250 procent profielhoogte - voor bijvoorbeeld schroot en recycling,
L-4 - 150 procent profielhoogte - voor bijvoorbeeld
load & carry en L-3 - 100 procent profielhoogte voor de standaardwerkzaamheden. Als een ingeruilde machine in zijn tweede leven een andere
bestemming krijgt, moeten er ook bijpassende
banden op. Dat is anders dan in de landbouw.”
Hij geeft aan dat Heuver van daaruit ook goed
aan tweedehands banden kan komen. “Wij regelen voor diverse machineleveranciers de banden.
Bij gangbare gebruikte wielladers zetten we die
vaak op nieuwe banden. De vrijkomende tweedehands banden verhandelen we weer.”

Heuver werkt voor het vernieuwen en repareren
van banden al jaren samen met een gerenommeerd
gespecialiseerd bedrijf, dat daarbij garantie afgeeft
op de kwaliteit. Zo weet Heuver dat de banden na
reparatie weer goed zijn, zodat het bedrijf bij normaal gebruik een half jaar garantie geeft.

GESPREK AANGAAN
Vanuit de jaren ervaring kunnen de medewerkers
van Heuver de staat van banden goed beoordelen. “Wij zien meteen of de juiste type band is
gemonteerd en of deze is mishandeld door bijvoorbeeld overbelasting of een te lage bandenspanning”, benadrukt Naber. “Ook dat soort
zaken nemen we mee in de besprekingen met
klanten en in onze beslissingen.”
Naber stelt dat daarom een goed gesprek noodzakelijk blijft. Mede omdat er goed gekeken moet
worden of banden passend zijn. “De vuistregel bij
machines als wielladers, dumpers en mobiele
graafmachines is dat het profielverschil voor en
achter niet meer dan drie procent mag zijn”, zegt
hij. Bij belangstelling gaat hij samen met de plaatselijke bandenleverancier het gesprek aan om te
kijken wat de staat van de andere banden is. “We
komen regelmatig tegen dat banden niet omgelegd zijn. Dan kun je flinke verschillen krijgen in
slijtage. Het kan dus best zijn dat we niet op die
ene band uitkomen, maar op andere keuzes om de
machine weer op gelijkmatige banden te krijgen”.
Hij adviseert ook regelmatig bij inzet in omstandigheden met verhoogde kans op schade of slijtageverschillen een extra, vijfde band mee te laten
rouleren. “Bij het beschadigen van een band kun je
die laten repareren en toch weer door”. Hij geeft
als vuistregel op om bij grondverzetmachines, zoals shovels, per 500 tot 750 uur banden van voren
naar achteren om te leggen om de slijtage gelijkmatig te houden. “Dat hangt natuurlijk af van de
inzet, maar dat is de vuistregel en dat is best vaak.”

KENNIS AANWEZIG
Hij vindt het opvallend dat bij cumelabedrijven
de kennis van banden gemiddeld hoog is. “De
meeste bedrijven weten goed waar ze het over
hebben. Dat is voor ons een fijn uitgangspunt om
het gesprek aan te gaan”, zegt Naber. Hij houdt
daarbij het gesprek altijd open. “Natuurlijk ben ik
verantwoordelijk voor de tweedehands banden,
maar het kan zijn dat we op nieuwe uitkomen en
de andere inruilen. Het hangt altijd van de situatie af. De nieuwe webshop maakt het aanbod
daarvoor toegankelijker en inzichtelijker, maar de
handel zal via het gesprek met de lokale bandenhandel blijven lopen.”

Erik Naber, bij Heuver verantwoordelijk voor de tweedehands banden, geeft aan dat grondverzetbanden het
grootste deel van de tweedehands handel vormen.

Naast het repareren laat Heuver ook banden vernieuwen.
Mooi voorbeeld is deze speciale wielladerband met dicht
profiel op de flanken voor load & carry in de bosbouw.

Bij de landbouw gaat het vaak om vervanging van een
kapotgereden band. Die goede foto om de profielvorm
en diepte te kunnen beoordelen, is dan belangrijk.

In tijden van leveringsproblemen kan een setje tweedehands banden een prima oplossing zijn. Deze flinke
scraperbanden zijn daar een goed voorbeeld van.
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