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VOORWOORD
Beste klant, beste lezer,

Het is voor mij een genoegen jullie 
uit te nodigen om dit nieuw nummer 
van aTtraction, ons nieuwe magazine 
specifiek bestemd voor jullie, 
onze professionele gebruikers, te 
ontdekken. Zoals gewoonlijk hebben we 
verschillende klanten bezocht die onze 
technische oplossingen gebruiken om 
hun bedrijf verder op de kaart te zetten. 
Onze klanten zijn zeer vindingrijk om hun 
zaken verder te laten groeien dankzij 
onze vooruitstrevende banden. Maar we 
blijven anderzijds ook niet bij de pakken 
neerzitten. Zo hebben we onlangs ons 
nieuw Europees logistiek centrum, 
alsook nieuwe kantoren, geopend in 
Evergem om jullie nog beter van dienst 

te kunnen zijn. Anderzijds hebben we ook 
het Agriplus loyaliteitsprogramma in het 
leven geroepen. 
Zoals elk jaar staan we de komende 
maanden wederom op enkele beurzen. 
We zullen aanwezig zijn op de Beurs 
van Libramont (België) van 27 tot 30 
juli, tijdens de Aardappeldemodag 
van Westmaas (Nederland) op 22 
augustus, tijdens Agro Techniek Holland 
in Biddinghuizen (Nederland) van 12 
tot 15 september, tijdens de Q-Team 
Demo in Waremme (België) op 22 en 
23 september, alsook op de Interpom 
beurs in Kortrijk (België), van 25 tot 
27 november. We hopen jullie talrijk te 
kunnen ontmoeten.

INHOUDSTAFEL

Ludivine Agneessens
Marketing Manager
Trelleborg Wheel Systems Benelux 

Trelleborg Wheel Systems Benelux 
Brugse Steenweg 7, B-9940 Evergem, Belgium
Tel: +32 (0) 9 257 22 20
http://www.trelleborg.com/wheels/nl
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OVER ONS

In september 2018 begint Trelleborg met het  
Agriplus loyaliteitsprogramma in de Benelux.  
Bij de aankoop van een nieuwe tractor uitgerust  
met Trelleborg banden zal de landbouwer of  
loonwerker een aantal punten ontvangen,  
in functie van het vermogen van de tractor. Deze  
punten kunnen vervolgens opgespaard of ingeruild worden tegen een 
heleboel geschenken beschikbaar in de online Agriplus catalogus.

T relleborg biedt een volledig 
programma innoverende 
banden om de prestaties 

van uw tractoren of landbouwma-
chines verder te boosten door de 
bodemverdichting te beperken, de 
trekkracht te verhogen of de levens-
duur van de banden te verlengen. 
Kiezen voor Trelleborg banden is 
kiezen voor betere prestaties die u 
zullen toelaten meer te produceren 
met minder.

Het Agriplus programma
Agriplus is het nieuwe loyaliteits-
programma van Trelleborg om de 
keuze voor onze innoverende oplos-
singen te belonen. Met Agriplus 
kunt u punten sparen en vervolgens 
genieten van unieke voordelen en 
geschenken. Maak vervolgens uw 
keuze binnen het aanbod van de 
Agriplus catalogus en ontvang uw 
geschenk bij u thuis. De Agriplus 
catalogus biedt u meer dan 550 

verschillende geschenken. Er is 
dus heel veel keuze, van high-tech 
geschenken tot modeartikelen, zon-
der sport- en vrijetijdsartikelen of 
geschenkbonnen te vergeten.

Hoe werkt het?
Bij de aankoop van een nieuwe 
tractor uitgerust met Trelleborg 
banden zal de landbouwer of loon-
werker een aantal punten ontvan-
gen. Het aantal punten is gelijk 
aan het dubbele van het motorver-
mogen, rekening houdend met het 
maximaal beschikbaar vermogen, 
boost inbegrepen. Concreet zal de 
landbouwer die een nieuwe tractor 
met een vermogen van 180 pk 
koopt dus 360 punten ontvangen 
via het Agriplus programma. Hij kan 
dan deze punten inruilen met een 
geschenk uit de Agriplus catalogus 
of wachten tot hij meer punten 
gespaard heeft om een groter 
geschenk te kunnen krijgen.

Het Agriplus programma is alleen 
van toepassing bij de aankoop 
van een nieuwe tractor uitgerust 
met Trelleborg banden en is dus 
niet van toepassing voor banden 
voor tweede montage, zelfrijders 
of aanhangwagens uitgerust met 
Trelleborg banden.

         00001111                       

ontvangt u punten die kunnen ingeruild
Door een nieuwe tractor te kopen 
worden voor toffe geschenken!
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Frank Cloet baat een gemengd bedrijf uit met een melkveestapel, granen, 
aardappelen, bieten en erwten in Bury, in de provincie Henegouwen 
(België). Sinds 2001 past hij nog alleen ploegloze teelttechnieken toe. 
Nadat hij eerst voor TH 400 banden gekozen had voor zijn Merlo verreiker 
heeft hij nu de stap gezet naar TH 500 in tweede montage. We hebben 
Frank half mei ontmoet om meer te weten te komen over zijn ervaring met 
deze banden.

ATTRACTION
INTERVIEW

verreiker zijn onklopbaar!
De TH500 op mijn

Bij Frank Cloet in Bury (België)



ATTRACTION Nr.6/2018 | 05

D oor de jaren heen is Frank 
Cloet een echte voorstaan-
der van ploegloze teelt-

technieken geworden. Frank: ‘Het 
laat me vooreerst toe om heel wat 
tijd te besparen, maar ik draag ook 
meer zorg voor de bodem en de 
bodemstructuur, terwijl de opbreng-
sten op hetzelfde niveau blijven. 
Beetje bij beetje heb ik geïnves-
teerd in specifieke machines met 
een grotere werkcapaciteit. Ik merk 
nu dat ik minder problemen heb op 
erosiegevoelige percelen en dat de 
gronden bovendien ook beter dra-
gen. Anderzijds blijft het wel nood-
zakelijk om op het juiste ogenblik 
van start te gaan met de bodembe-
werking, en dat het ook belangrijk 
is om een goed uitgebalanceerde 
trekker te hebben. Daarom heb ik 
mijn Case IH Magnum 290 uitge-
rust met brede Trelleborg banden, 
van het type 710 vooraan en 900 
achteraan. Dankzij deze banden zal 
de trekker niet krabben en geniet ik 
van een bredere contactoppervlakte 
met de bodem. Dankzij de goede 
ervaring met deze banden heb ik 
logischer wijze ook voor Trelleborg 
banden gekozen om mijn Merlo ver-
reiker uit te rusten.’

Voornamelijk werkzaamheden  
op het erf
De verreiker van Frank Cloet wordt 

voornamelijk gebruikt voor werk-
zaamheden in verband met de vee-
teelt. Frank vervolgt: ‘Mijn verreiker 
draait dagelijks en wordt gebruikt 
om de koeien te voederen, om de 
boxen in te strooien en uit te mes-
ten, maar ook om stro- of hooibalen 
te laden of om de mestspreider 
te vullen op het veld. Deze Merlo 
draait zo’n 500 uren op jaarbasis 
op mijn bedrijf. Ik was tevreden van 
de vorige TH 400, maar ik heb hele-
maal geen spijt dat ik nu voor de 
TH 500 gekozen heb. Mijn verreiker 
werkt voor bijna 90% op een verhar-
de ondergrond. Een landbouwprofiel 
zal dus vlugger slijtage vertonen, 
terwijl deze TH 500 echt ontworpen 
zijn voor deze werkzaamheden. 
Deze banden bieden bovendien 
een verhoogde stabiliteit zonder 
te moeten inboeten op gebied van 
trekkracht. Anderzijds hebben deze 
banden zeer goede zelfreinigings-
eigenschappen, waardoor mijn erf 
niet onnodig vuil wordt, ondanks 
het feit dat de ligruimte voor de 
koeien dagelijks ingestrooid wordt 
tijdens de wintermaanden. Een 
laatste maar belangrijke troef is 
dat deze banden echt comfortabel 
rijden op de weg.’

De TH 500
De TH 500 zijn agro-industriële ban-
den. Deze betrouwbare banden zijn 

voornamelijk ontworpen voor een 
toepassing op verharde ondergron-
den. Het loopvlakontwerp is geslo-
ten in het midden om een lange 
levensduur van de band te garan-
deren. De zijflanken zijn open zodat 
de band perfect gereinigd wordt wat 
nog verbeterd wordt door de ruimte 
tussen de nokken. De versterkte zij-
wanden verhogen de zijdelingse sta-
biliteit en voorkomen beschadiging. 
De TH 500 is beschikbaar in de 
maat 460/70R24 en past perfect 
bij verreikers die voornamelijk op 
het erf van een landbouwer gebruikt 
worden.

De TH 500 past perfect bij 
verreikers die voornamelijk  
op het erf gebruikt worden. 

ATTRACTION
INTERVIEW

ENKELE KERNCIJFERS

Frank Cloet baat een gemengd 
bedrijf uit in het Waalse Bury. Naast 
zijn melkveestapel heeft hij ingezet 
op ploegloze teelttechnieken om de 
bodem beter te besparen, maar ook 
sneller te kunnen werken. Naast 
een verreiker telt het bedrijf ook drie 
trekkers en een maaidorser.

Frank Cloet: ‘De TH 500 bieden bovendien 
een verhoogde stabiliteit zonder te moeten 

inboeten op gebied van trekkracht.’ 
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G erard Wortelboer nam 
het bedrijf van zijn vader 
in 1980 over en door de 

jaren groeide het areaal aanzienlijk. 
Vandaag omvat het bedrijf zo’n 270 
ha. M. Wortelboer heeft bewust 
gekozen om het aantal teelten 
te beperken. Hij vervolgt: ‘Door 
de grootte van ons bedrijf is het 
belangrijk om alles op tijd gedaan 
te krijgen. Daarom zijn we niet 
met groenten of specifieke teelten 
bezig. De zetmeelaardappelen zijn 

de belangrijkste teelt. We telen 
op contractbasis voor Avebe. 
Het is een stabiel gewas en 
financieel is het anderzijds ook 
een meevaller. We bewaren de 
aardappelen op ons bedrijf en 
hebben daarvoor een specifieke 
loods gebouwd. Daarnaast telen we 
ook suikerbieten, wintertarwe en 
wintergerst, alsook zomergerst voor 
de bierbrouwerij. In 1998 hebben 
we op de huidige locatie een nieuwe 
hal gebouwd en twee jaar later 

ATTRACTION

REPORTAGE

De familie Wortelboer baat al 9 generaties lang een landbouwbedrijf uit 
in Oude Pekela, in de provincie Groningen. Door de jaren heen groeide 
het bewerkte areaal aanzienlijk en werden de bestaande activiteiten ook 
verder aangevuld met loonwerk. Op deze manier worden de machines 
optimaal afgeschreven en worden de arbeidspieken aangevuld met 
bijkomende werkzaamheden. Half juni hadden we een afspraak met 
Gerard Wortelboer, tussen twee spuitbeurten.

voor ons bedrijf!
De TM-banden 

Bij Gerard Wortelboer in Oude Pekela (Nederland)

zijn de beste keuze 

Gerard Wortelboer: ‘We hebben inmiddels  
al ruim 20 jaar ervaring met TM-banden!’ 
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hebben we ook een nieuwe woning 
hier gebouwd. Op deze manier 
konden we de landbouwactiviteiten 
verzetten uit de bebouwde kom. De 
huidige locatie maakt het anderzijds 
ook mogelijk om veel efficiënter te 
kunnen werken.’

Al ruim 20 jaar ervaring met TM-
banden
Bij de familie Wortelboer begon 
het verhaal met de TM-banden 
zo’n 20 jaar geleden, toen Gerard 
een tweedehandse tractor kocht. 
Gerard: ‘De banden waren helemaal 
versleten en er moest dus een 
andere set op. De keuze viel 
uiteindelijk op de TM-banden en ik 
heb er nooit spijt van gehad. Toen 
deden we al veel baantransport 
en ik moet zeggen dat ik onder 
de indruk was van de gelijkmatige 
slijtage van deze banden, alsook 
hun levensduur. Beetje bij beetje 

zijn deze TM-banden dan logischer 
wijze een vaste waarde geworden 
voor ons bedrijf. De TM800 en 
TM900 die nu onze tractoren 
uitrusten blinken uit door hun 
slijtvastheid en goede grip in het 
veld. Het zijn ook perfecte banden 
voor transportwerkzaamheden, op 
voorwaarde dat je altijd zorgt voor 
een correcte bandenspanning. Zelfs 
onze maaidorser is ondertussen 
uitgerust met TM-banden!’
Hij vervolgt: ‘Door de toegenomen 
snelheid op de weg en een 
hoger gewicht wordt er heel veel 
verwacht van de banden. Naast het 
gewicht op zich moet je immers 
ook nog rekening houden met 
de piekbelasting. Maar de TM’s 
kunnen het aan. Daarnaast vind 
ik persoonlijk dat service zéér 
belangrijk is. Als er toch iets zou 
fout lopen, dan lossen de mensen 
van Trelleborg dat keurig en snel 
op, zodat stilstand tot het minimum 
beperkt blijft. Dat waarderen we 
echt. Onze Fendt 720 Vario is 
uitgerust met TM900 650/75 R38 
achteraan en TM800 600/65 R28 
vooraan, terwijl onze John Deere 
7530 met TM 900 710/70 R42 en 
TM900 600/70 R30 uitgerust is.’

De TM800
De TM800 is een radiale band 
die speciaal ontworpen werd voor 
trekkers met een hoger vermogen. 
Naast een uitstekende trekkracht 
en een hoger laadvermogen 
biedt deze band een langere 
levensduur en maakt het ook 
mogelijk om bodemverdichting 
verder te verlagen. Het specifiek 
ontwerp van de loopvlakte 
biedt anderzijds perfecte 
zelfreinigingseigenschappen.

De TM-banden 

Naast akkerbouw is de familie 
Wortelboer ook met loonwerk bezig. 

ENKELE KERNCIJFERS

Het akkerbouw- en loonbedrijf van 
de familie Wortelboer uit Oude 
Pekela specialiseerde zich in enkele 
akkerbouwteelten, zoals granen, 
suikerbieten en aardappelen. 
Daarnaast wordt er onder meer ook 
vaste mest en compost gestrooid 
of stro geperst voor derden. Naast 
de talrijke tractoren beschikt Gerard 
Wortelboer ook over een CHD 
getrokken spuit met een tankinhoud 
van 8.000 liter en een spuitboom 
van 54 meter, alsook een drie-assige 
mestverspreider om capaciteit te 
draaien.
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Op 29 juni jl. opende Trelleborg een nieuwe Europese logistieke hub 
voor banden voor Material Handling en Constructie en een nieuwe 
commercieel kantoor voor de Benelux in Evergem, België. De nieuwe 
vestiging bestaat uit een magazijn van 10.000 vierkante meter 
en kantoren voor het commercieel gedeelte voor de Benelux voor 
Trelleborg Wheels Systems.

Trelleborg opent 
een nieuwe Europese

logistieke hub in Evergem

Roberta D’Agnano, Jean-Paul Spijker, Paolo Pompei, Patrick Huyghe, Ludivine Agneessens
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M et meer dan 70.000 
banden in stock kan 
Trelleborg Wheel 

Systems van hieruit leveren aan 
zijn Europese magazijnen en de 
belangrijkste klanten in de regio 
volgens een ‘Just In Time’-basis.

De site van Evergem heeft een 
duidelijke historische waarde wat de 
banden aangaat. Het is op deze site 
dat de eerste banden de productie-
faciliteiten verlaten hebben bij het 
begin van de 20ste eeuw. Vanaf 
1950 zal de fabriek zich verder spe-
cialiseren in de productie van volle 
banden. Trelleborg Wheel Systems 
neemt de fabriek over in 1988. Van-
af 2002 verhuist de productie van 
volle banden naar Sri Lanka, maar 

Evergem blijft de centrale logistieke 
hub voor banden voor grondverzet- 
en bouwmachines voor Europa en 
het Midden-Oosten, en bedient op 
deze manier meer dan 50 landen.

Ter gelegenheid van deze opening 
had Paolo Pompei, de CEO van 
Trelleborg Wheel Systems zich 
verplaatst tot Evergem. Hij ver-
volgt: ‘We zijn nu gevestigd op een 
moderne locatie met geavanceerde 
installaties ontwikkeld volgens de 
recentste technologische normen 
van Trelleborg. Vanuit deze hub 
zullen we onze klanten dus nog 
beter kunnen bedienen binnen de 
wereldwijde logistieke organisatie 
van Trelleborg Wheel Systems. De 
hub zal onze efficiëntie en flexibi-

liteit verhogen, en onze serviceni-
veaus verbeteren. Onze investering 
in Evergem benadrukt onze verbinte-
nis tegenover onze partners om een 
uitstekende service te bieden en 
hun productiviteit te verbeteren.’

De landbouwbanden
De landbouwbanden worden nog 
altijd gestockeerd in ons magazijn 
van Uden, in Nederland. De klan-
tendienst die de beschikbaarheid 
checkt en de bestellingen opneemt 
is gevestigd op de site van Ever-
gem, samen met de andere com-
merciële activiteiten. Zodra een 
bestelling bevestigd is wordt de 
werkorder naar Uden gemaild en 
worden de banden van daaruit naar 
hun bestemming verstuurd.
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Voor de Benelux zijn de verkoopactiviteiten van Same Deutz-Fahr 
ondergebracht in Wijchen, in Nederland. Van daaruit worden de markt 
en de dealers bijgestuurd. Als verkoopmaatschappij van de Italiaanse-
Duitse constructeur slagen ze erin om kort op de bal te spelen en 
innovatieve oplossingen te bieden aan de eindklanten. We hadden 
een gesprek met Maarten van de Ven, die verantwoordelijk is voor de 
verkoop in de Benelux.

De demo-tractoren van  
SDF staan bijna uitsluitend  

op Trelleborg-banden. 

ATTRACTION
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De goede verstandhouding 
tussen SDF en Trelleborg loont!

Bij Same Deutz-Fahr in Wijchen (Nederland)
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D e Benelux organisatie van 
SDF is verantwoordelijk 
voor de verkoop van 

de merken Deutz-Fahr, Same, 
Hurlimann en Lamborghini in 
Nederland, België en Luxemburg. 
Maarten van de Ven vervolgt: 
‘Alhoewel we deze vier merken 
steeds vertegenwoordigen, leggen 
we meer en meer de nadruk op 
Deutz-Fahr. We zijn een belangrijke 
speler in de markt in Benelux maar 
zijn nog niet de grootste. Hierdoor 
zijn we creatief en kunnen ook 
snel oplossingsgericht werken. 
Op gebied van verkoop steunen 
we op een 100-tal dealers, die 
verschillende omvang van aantal 
verkochte tractoren hebben. 
Ons dealernet bestaat nog 
uit veel lokale dealers. Dat is 
onze kracht in ons werkgebied. 
Daarnaast zijn er ook belangrijke 
mentaliteitsverschillen tussen 
Nederland en België.’

Het belang van banden
Maarten van de Ven is ondertussen 
vijf jaar werkzaam bij SDF. En hij 
geeft aan dat banden voordien 
weinig belang hadden voor hem. Hij 
vervolgt: ‘Maar ik heb ondertussen 
geleerd dat ze deel uitmaken 
van de tractor en dat bepaalde 
doelgroepen er echt veel belang 
aan hechten. Veehouders zijn 
minder met banden bezig, maar 
akkerbouwers, loonwerkers en 
mensen actief in het grondverzet 
zijn tegenwoordig heel goed op de 
hoogte op gebied van banden en 
besteden veel aandacht aan een 
juiste keuze van de banden, of het 
nu om veldwerkzaamheden en een 
lage bandenspanning aangaat, of 
het vervoeren van zware lasten 
aan hogere snelheden, met de 
gepaarde hogere piekbelastingen. 
Als tractorverkoper wordt het 
steeds belangrijker om de juiste 
banden aan te bieden, maar ook 

de nodige informatie te kunnen 
verschaffen. We hebben zelf 
minder kennis van banden als de 
bandenfabrikant, maar als we met 
een probleem of vraag zitten zijn 
de mensen van Trelleborg steeds 
bereikbaar. Daardoor verkopen we 
iets gemakkelijker en daarnaast 
schept Trelleborg ook heel wat 
vertrouwen bij de klanten.’

Goede verstandhouding loont
Maarten gaat verder: ‘Dankzij 
deze nauwe contacten hebben 
we de laatste jaren een echt 
samenwerkingsverband op poten 
kunnen zetten en de communicatie 
loopt vlot. Het is een echte win-
win situatie, niet alleen voor ons 
als constructeur, maar ook en 
vooral voor de klanten. Onze demo-
tractoren zijn gerust met Trelleborg 
banden. Een logische keuze omdat 
Trelleborg heel wat innovaties in 
de markt zet en dat wij dan ook 
met de nieuwste banden kunnen 

uitpakken om onze eigen merken 
te promoten. Door de jaren heen 
straalt Trelleborg bovendien echt 
kwaliteit uit. Ze zouden alleen 
best wat trotser mogen zijn op hun 
gamma. Iedereen kent ondertussen 
de TM800 en de TM900, maar 
daarnaast bieden ze ook nog heel 
wat banden die naar mijn mening 
nog niet genoeg gekend zijn zoals 
inzet van TM1060. Voor ons is 
de meerwaarde ook te zien in het 
feit dat Trelleborg in termen van 
oplossingen denkt, een goede zaak 
voor ons, maar ook zeker en vast 
voor de eindgebruikers!’

  Akkerbouwers 
  en loonwerkers 
besteden veel aandacht 
aan een juiste keuze  
van de banden.” 
”

Maarten van de Ven

De Benelux organisatie  
van SDF is verantwoordelijk voor  
de verkoop van de merken Deutz-Fahr, Same, Hurlimann 
en Lamborghini in Nederland, België en Luxemburg. 

ATTRACTION
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“We zijn echt

TM900
In de Antwerpse Kempen zijn de melkveebedrijven niet meer weg 
te denken. Door de jaren groeiden de meeste bedrijven aanzienlijk 
en werden loonwerkers meer en meer ingeschakeld om de 
veldwerkzaamheden tot een goed einde te brengen. Karel Van Rooy 
begon in 1991 met loonwerk en is sindsdien voornamelijk gefocust 
op de melkveehouders. We hebben hem ontmoet tijdens het 
hakselen van de eerste snede gras, begin mei.

D e oogstpieken worden 
alsmaar groter en dus 
gingen we even mee op de 

hakselaar zodat het werk eenvoudig 
kon doorgaan. Karel vervolgt: ‘Door 
de aard van deze landbouwstreek 
en onze klanten, die voor zo’n 95 % 
uit melkveebedrijven bestaan, inves-
teerden we in een dienstverlening 
die alle aspecten van de groenvoe-
derwinning afdekt. Drijf- en stalmest 
verdelen, bodembewerking, plan-
tenbescherming, zaaien, maaien, 
harken, oprapen en hakselen van 
gras en maïs behoren tot het stan-
daardpakket. Ruwvoederwinning is 

een aaneenschakeling van activitei-
ten die allemaal moeten leiden tot 
één doel: een goede kuil. Door de 
grote concurrentie in onze sector 
zijn we ook genoodzaakt om verder 
te blijven investeren om hetzelfde 
te doen.’

Trelleborg niet meer weg te denken
Ondertussen zijn heel wat tractoren 
en machines van het bedrijf 
uitgerust met Trelleborg banden. 
Karel: ‘Ik heb altijd interesse gehad 
voor de banden en de technologie 
die er achter zit. We hebben 
bijvoorbeeld zwaar geïnvesteerd in 

tevreden van de 

op onze hakselaar”

Karel Van Rooy: ‘De TM900 biedt een 
zeer goede grip, een lange levensduur 
en is ook uiterst betrouwbaar, iets dat 

echt belangrijk is voor een loonwerker.’ 

Bij Karel Van Rooy in Vorselaar (België)
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bandendrukwisselsystemen 
zodat we de bandenspanning 
op het veld kunnen aanpassen 
en dus de bodem sparen. 
Om maïs te zaaien werk ik 
bijvoorbeeld met brede banden 
en een lage bandenspanning in 
plaats van cultuurwielen. Naast 
de landbouwkundige voordelen 
verhoogt ook het comfort, heel 
wat pluspunten dus. Voor onze FR 
650 hakselaar van New Holland 
was het snel duidelijk dat we 
voor Trelleborg gingen kiezen. De 
TM900 biedt een zeer goede grip, 
een lange levensduur en is ook 
uiterst betrouwbaar, iets dat echt 
belangrijk is voor een loonwerker. 
Er wordt dikwijls geen aandacht 
geschonken aan de piekbelasting, 
maar in combinatie met een 
zware maïsbek is het dikwijls 
doorslaggevend. De Trelleborg 
banden herbergen veel technologie 
en bieden dus meerwaarde. Onze 
hakselaar is trouwens ook met een 
bandendrukregelsysteem uitgerust 

zodat we de velden van 
onze klanten kunnen 
sparen. Daarnaast zou ik 
ook de goede contacten 
met de verkoopmensen 
willen onderstrepen. 
Ze zijn steeds bereikbaar om te 
luisteren naar onze noden en 
oplossingen te vinden. Voor mij is 
dat ook belangrijk. Tenslotte wil ik 
ook even zeggen dat ik aTtraction 
altijd graag lees. Het is een bron 
aan informatie en het helpt ons ook 
om verder te denken.’

De TM900
De TM900 High Power is speciaal 
ontworpen voor zware tractoren en 
oogstmachines met behoefte aan 
een hoog draagvermogen. Door de 
maatvoering en de geoptimaliseer-
de radiale structuur, is hij in staat 
de hoge koppel van de grootste 
landbouwvoertuigen over te dragen 
aan de grond, met goede trekkracht 
op allerlei ondergronden. Daarnaast 
verzekert de TM900 High Power 

uitstekende wegprestaties op 
gebied van comfort en veiligheid. 
Deze TM900 is beschikbaar in 
heel wat maten zodat steeds een 
passende oplossing kan bedacht 
worden. Karel Van Rooy koos voor 
een 710/70R42 op zijn FR 650 
hakselaar zodat de machine niet te 
breed is. 

ATTRACTION
PORTRET

ENKELE KERNCIJFERS

Loonbedrijf Van Rooy is 
gespecialiseerd in de dienstverlening 
voor de melkveehouders. Naast 
een 10-tal tractoren beschikken ze 
over een New Holland hakselaar 
en maaidorser, een Vervaet Trike 
driewieler, alsook twee wielladers om 
de kuilen aan te rijden, vaste mest 
te laden, enz… 

De TM900 High Power is speciaal 
ontworpen voor zware tractoren 
en oogstmachines met behoefte 

aan een hoog draagvermogen.
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ATTRACTION
IN HET BUITENLAND

Egypte

K ijk eens naar een lucht-
foto van Egypte. De Nijl, de 
oevers en vooral de delta in 

het noorden lijken de enige zones 
waar er leven is. Daarom heeft de 
regering grond proberen te win-
nen op de woestijn om voedsel te 
kunnen produceren voor de steeds 
groter wordende bevolking. Daar-
naast bieden de benutting van het 
grondwater of het pompen uit de 
Nasser meer nieuwe perspectieven. 
De beregening met behulp van grote 
installaties zou het land toelaten 
om zelfvoorzienend te zijn.
Een dergelijk project, dat sommigen 
als faraonisch omschrijven, kan 
alleen maar financieel tot stand 
komen met de hulp van de privé 
sector. ‘Het is het geval voor het 
project van Toshka, vervolgt Amr 
Sotohy, precisielandbouwspecialist 
bij Al Dahra. Ons bedrijf is gevestigd 
in de Verenigde Arabische Emiraten 
(VAE) en ging de uitdaging aan om 
landbouwproducten te doen groeien 
in de woestijn. Vandaag telen we 
tientallen duizenden hectares in de 
Egyptische woestijn.’

In Toshka, en op een oppervlakte 
van meer dan 25.000 ha, gebruikt 
Al Dahra een compleet machinepark 
met moderne grondbewerkings- en 
hooibouwmachines, die allen met 
GPS uitgerust zijn. ‘Onlangs hebben 
we voornamelijk nieuwe Massey 
Ferguson machines in gebruik 
genomen, waaronder een krachtige 
tractor uit de 7700 reeks, die uitge-
rust is met de nieuwe VF TM1060 
Trelleborg banden’, geeft M. Sotohy 
ons aan.
Vermelden we nog dat de Verenigde 
Arabische Emiraten een federale 
staat zijn dat in 1971 werd opge-
richt, en uit zeven Emiraten bestaat, 
waaronder Abu Dhabi en Dubaï 
de bekendste zijn. Alhoewel deze 
landen welvarend zijn, blijven ze 
wel investeren in voedselproductie, 
onder andere voor melkproducten. 
Daarom worden er ruwvoeders, 
zoals luzerne, hakselmaïs, granen 
geproduceerd en uitgevoerd... ‘Tech-
nisch gezien is het een succes, 
geeft Amr Sotohy aan; Al Dahra 
haalt tot 12 snedes luzerne binnen 
op jaarbasis’.

benut de woestijn!

Amr Sotohy, verantwoordelijke voor de 
informatiesystemen bij Al Dahra: ‘We hebben 

onlangs een nieuwe Massey Ferguson 
tractor uitgerust met de nieuwe VF TM1060 

Trelleborg banden in gebruik genomen.’
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ATTRACTION
BEURZEN

22 augustus 2018

Aardappeldemodag
•

Westmaes, Nederland

29 augustus 2018

Uiendag
•

Colijnsplaat, Nederland

12 - 15 september 2018

Agro Techniek Holland
•

Biddinghuizen,  
Nederland

22 - 23 september 2018

Démo Q-TEAM
•

Waremme, België

25 - 27 november 2018

Interpom
•

Kortrijk Expo, België

27 - 30 juli 2018

Foire Agricole 
 de Libramont

•
Libramont, België

Kom onsbezoeken!



Nu kiezen voor Trelleborg landbouwbanden zal u nog meer voordelen bieden. 

voortaan punten sparen en genieten van unieke voordelen en geschenken.
Dankzij Agriplus, het nieuwe loyaliteitsprogramma van Trelleborg kan u 

Neem nu deel en ontdek alle details op be.trelleborg-agriplus.com

Agriplus Trelleborg.
win beloningen. Kies het vermogen,


