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Beste klant, beste lezer,

Het is voor mij een waar genoegen jullie 
uit te nodigen om dit nieuw nummer van  
aTtraction, ons nieuwe magazine speci-
fiek bestemd voor jullie, onze professi-
onele gebruikers, te ontdekken. Zoals 
gewoonlijk hebben we verschillende 
klanten bezocht die onze technische 
oplossingen gebruiken om hun bedrijf 
verder op de kaart te zetten.

Na een lange winterperiode staat het 
voorjaar terug voor de deur en zullen de 
tractoren en machines binnenkort weer 
volop in actie te bewonderen zijn. Het 
voorjaar is altijd een periode waar bo-
demverdichting nauwkeurig in de gaten 

moet gehouden worden. Een gepaste 
bandenspanning is een eerste vereiste. 
Om deze nog beter te volgen, ontwikkel-
de Trelleborg de CTIS + en de TLC Plus, 
die we jullie graag kort voorstellen in 
dit nummer. Verder hebben we opnieuw 
verschillende klanten bezocht om hun 
ervaringen met de Trelleborg banden te 
delen. Zo waren we onder meer te gast 
bij Farmibel in het Belgische Tourin-
nes-Saint-Lambert, bij Matermaco, de 
Belgische invoerder van de Valtra trek-
kers, alsook bij Van Ginkel Boomrooierij 
uit het Nederlandse Zevenhoven.

Ik wens jullie veel plezier en misschien 
ontmoeten we elkaar binnenkort op de 
beurzen!

Ludivine Agneessens
Marketing Manager
Trelleborg Wheel Systems Benelux 
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Agribex, de grootste indoor 
landbouwbeurs van de Benelux, 
vond opnieuw plaats van 3 tot 
8 december 2019 in Brussel. 
Trelleborg was uiteraard aanwezig 
om de laatste nieuwigheden 
voor te stellen, maar ook om 
de talrijke klanten en dealers te 
verwelkomen. Naast de reeds 
voorgestelde PneuTrac en de 
verschillende innovaties op gebied 
van banden maakte Trelleborg ook 
van de gelegenheid gebruik om de 
nieuwe CTIS+ en de TLC Plus voor 
te stellen. Deze 71ste editie van 
Agribex was opnieuw een succes!

Het nieuwe Trelleborg CTIS+ Inside is een OE geïn-
tegreerd drukregelsysteem dat samen met Dana 
Incorporated is ontwikkeld. Het systeem maakt het 
mogelijk om de bandenspanning rechtstreeks vanuit 
de cabine van de tractor op te pompen of te laten 
leeglopen, dit slechts met één druk op de knop.
De CTIS+ verbetert de traditionele functionaliteiten 
van het beschikbare CTIS systeem. In tegenstel-
ling tot bestaande oplossingen is het systeem van 
Trelleborg een volledig geïntegreerd systeem zonder 
externe onderdelen of leidingen die uit het wiel ste-
ken, zowel op de achter- als op de vooras. 
De juiste bandenspanning verlaagt de kosten met 
meer dan 20% dankzij een kleinere bodemverdichting 
en een hogere opbrengst van de gewassen en is dus 
een toekomstgerichte oplossing om de efficiëntie van 
de landbouwwerkzaamheden nog verder te verhogen.

De TLC Plus is een geavanceerd controlesysteem om 
de bandenspanning te meten met behulp van een 
sensor. Op deze manier worden de gewassen beter 
beschermd, terwijl de productiviteit verhoogt dankzij 
een verlaging van het brandstofverbruik en een effici-
entere trekkracht.
Met de TLC Plus blijft de agrarische productiviteit 
onder controle. De app regelt de bandenspanning van 
de machines en zorgt dus voor een verhoogde pro-
ductiviteit, efficiëntie en veiligheid van de veldwerk-
zaamheden. Dankzij de app kunnen alle aangesloten 
machines zeer eenvoudig geraadpleegd worden.
De TLC Plus kit is vanaf nu te koop in App store en 
op Amazon.

Terugblik op een succesvolle Agribex

CTIS+ voor een optimale  
bandenspanning

TLC Plus om de  
banden spanning 
eenvoudig te controleren

ATTRACTION

OVER ONS

Tijdens de beurs organiseerde Trelleborg 
ook een wedstrijd. Twee klanten, 

Geert Broeckx en Andy Lidou (zie foto) 
ontvingen elk een cheque van € 500.

ATTRACTION Nr.9/2020 | 03



In de loop der jaren heeft het bedrijf Farmibel 
van Tourinnes-Saint-Lambert, in het Belgische 
Waals-Brabant, een stevige reputatie opgebouwd 
in de import en export van tractoren en 
landbouwmachines. Geleidelijk aan is de activiteit 
van het begin sterk gegroeid en onlangs aangevuld 
met de vertegenwoordiging van Kubota tractoren 
en machines in een gebied van ongeveer dertig 
kilometer rond het bedrijf. We hebben Philippe 
Brion eind december ontmoet.

ATTRACTION
INTERVIEW

Trelleborg vergemakkelijken 
De TM-banden van 

Bij Farmibel in Tourinnes-Saint-Lambert (België)

Philippe Brion

de trekker verkopen 

04 | ATTRACTION Nr.9/2020



B ij het begin van zijn profes-
sionele loopbaan werkte 
Philippe Brion als verkoper 

voor twee Waalse landbouwdea-
lers. Daarna besloot hij zijn eigen 
bedrijf op te richten en zo ontstond 
Farmibel in 2003. Philippe noemt 
zichzelf een opportunist, en hij is 
voortdurend op zoek naar de beste 
opportuniteiten bij de aankoop 
van nieuwe of recente trekkers en 
machines om ze vervolgens door 
te verkopen, voornamelijk aan een 
buitenlands cliënteel. Philippe ver-
volgt: ‘In de beginjaren verkocht ik 
voornamelijk machines in Frankrijk 
en Spanje. Vervolgens zagen we 
een sterke stijging van de vraag 
vanuit de Oostblok en we hebben 
ons bijgevolg verder gespecialiseerd 
in trekkers met hogere vermogens. 
Gedurende een aantal jaren hebben 
we bijvoorbeeld ook veel zaken met 
Israël gedaan. In ons bedrijf is het 
belangrijk om reactief te zijn en dus 
de kansen te grijpen die zich aan-
bieden.’

De TM’s zijn een gevestigde  
waarde voor de landbouwsector 
Voor Philippe Brion zijn de 
TM-banden van Trelleborg een 

gevestigde waarde voor de tracto-
ren die hij verkoopt. Hij vervolgt: 
‘Als we tweedehandse trekkers 
verkopen aan onze klanten, kunnen 
we het ons niet veroorloven een 
deal te missen omdat klanten deze 
banden niet moeten hebben. In 
de loop der jaren heb ik gemerkt 
dat trekkers die uitgerust zijn met 
Trelleborg banden probleemloos 
kunnen verkocht worden. Een 
paar jaar geleden verkocht ik 
bijvoorbeeld een gebruikte John 
Deere 6910 aan een buurman. 
Ondertussen heeft deze trekker 
meer dan 7.000 uur op de teller 
en hij rijdt nog steeds met dezelfde 
set Trelleborg banden. Het is vrij 
uitzonderlijk. Anderzijds werken we 
ook regelmatig met Trelleborg ban-
den op ons eigen akkerbouwbedrijf, 
en ik waardeer deze banden vooral 
voor hun degelijkheid, flexibiliteit, 
wegligging, trekkracht, alsook de 
mogelijkheid om met een lagere 
bandenspanning te rijden.’

De verdeling van Kubota
Sinds het begin van 2019 is 
Farmibel ook een officiële Kubota 
dealer. Philippe vervolgt: ‘Voor 
ons is dit een welkome aanvulling 

naast de bestaande activiteiten, 
en het stelt ons in staat om een 
ander product in onze eigen regio 
te verdelen. Of het nu gaat om 
tweedehandse trekkers die in het 
buitenland worden verkocht of nieu-
we tractoren die op de lokale markt 
worden verkocht, de commerciële of 
technische benadering blijven onge-
wijzigd, en dit stelt ons in staat om 
onze investeringen rendabeler af te 
schrijven, zowel op vlak van uitrus-
ting als wat het personeel. Naast 
de verkoop op zichzelf, verhuren we 
ook trekkers van het merk, wat ons 
in staat stelt om op regelmatige 
tijdstippen demo’s te organiseren, 
maar ook om het merk beter te 
promoten. Daarnaast gebruiken we 
deze trekkers ook af en toe op ons 
eigen akkerbouwbedrijf.’

De TM700
Het gamma TM700 Progressive 
Traction biedt een tot 18% bredere 
voetafdruk, een beter draagvermo-
gen en ongeëvenaarde trekkracht. 
De Blue Tire Technologie helpt ook 
om het milieu beter te respecteren. 
Deze banden zijn bedoeld om trek-
kers uit het middensegment uit te 
rusten.

ATTRACTION
INTERVIEW

ENKELE KERNCIJFERS

Sinds 2003 specialiseerde Farmibel 
zich in de aan- en verkoop van trac-
toren en landbouwmachines. Begin 
2019 werd deze activiteit verder aan-
gevuld met de verdeling van het merk 
Kubota voor een deel van Waals- 
Brabant. Het bedrijf telt momenteel 
zes medewerkers, waaronder één 
verkoper en drie monteurs.

Het gamma TM700 
Progressive Traction biedt 

een tot 18% bredere 
voetafdruk, een beter 

draagvermogen en 
ongeëvenaarde trekkracht. 

ATTRACTION Nr.9/2020 | 05



V an Ginkel Boomrooierij, het 
bedrijf van Ernst Van Ginkel, 
is sinds 2005 actief in de 

boomverzorging. Vrij snel beslist 
hij om zich verder te specialiseren 
in rooi-, kap- en snoeiwerken. De 
troeven van het bedrijf liggen ener-
zijds in de specialisatie in bepaalde 
werkzaamheden en anderzijds in 
de efficiëntie bij het aannemen van 
projecten. Door zijn passie voor het 
rooiwerk en zijn affiniteit met bos-
bouwmachines kon Ernst zijn bedrijf 
op de kaart zetten. Tegenwoordig 
bestaat het cliënteel voor zo’n 60 
à 70% uit gemeentebesturen, 20% 
infrabedrijven en de resterende 10 
à 20% uit particulieren. Van Ginkel 
is hoofdzakelijk actief tussen de 
hoofdsteden Amsterdam, Utrecht, 
Rotterdam en Den Haag, maar 
indien nodig ook in de rest van het 

land. Ernst vervolgt: ‘We investeren 
voortdurend in technische innovatie 
om steeds de beste oplossing te 
kunnen bieden aan onze klanten. 
Het gewonnen hout wordt bovendien 
optimaal benut. Het zorgt tevens 
voor een deel van onze inkomsten. 
Vroeger waren de papierfabrieken 
grote aankopers van hout maar dat 
is intussen verleden tijd. De gro-
tere stammen worden als zodanig 
uitgevoerd en daarnaast zijn de 
producenten van houtkrullen ook be-
langrijke afnemers. Het laatste deel 
betreft de biomassa. Het mooie 
van ons werk is dat elke opdracht 
anders is. Elke klus is dus uniek 
en gelukkig kunnen we rekenen op 
de vakbekwaamheid en de gedre-
venheid van onze mensen om alle 
projecten zo efficiënt mogelijk tot 
een goed einde te brengen.’

Een set Trelleborg voor  
de mobiele kraan
Ondertussen heeft de set  
710/40-22.5 banden van Trelleborg 
ongeveer 700 uren gedraaid op 
de nieuwe Hyundai mobiele kraan. 
Ernst vervolgt: ‘Eigenlijk ben ik 
met Trelleborg in contact gekomen 
door de aanschaf van onze nieuwe 
mobiele kraan. Deze AW 180 weegt 
zo’n 21 ton zonder zaagklem, en tel 
daar nog zo’n 1.200 kg bij voor de 
zaagklem. We zitten dus een beetje 
aan de bovengrens wat het gewicht 
aangaat. Ik was op zoek naar een 
band met het profiel van de T480.
De banden mochten bovendien 
niet te hoog zijn om het dansen te 
onderdrukken. In ons geval is het 
een belangrijk argument omdat de 
piekbelastingen soms zeer hoog 
zijn als we boomstammen moeten 

Door de jaren heen specialiseerde het bedrijf Van Ginkel Boom-
rooierij zich steeds verder in het vellen van bomen voor gemeente-
besturen, infrabedrijven en particulieren. Ernst Van Ginkel begon 
voor zichzelf in 2005 en bouwde ondertussen een heus bedrijf uit. 
De nieuwe Hyundai mobiele kraan van Van Ginkel is uitgerust met 
T480 EXC banden van Trelleborg. Deze geven voldoening ondanks 
de zware werkzaamheden die uitgevoerd worden met deze mobiele 
kraan. We gingen een kijkje nemen begin januari op een donkere en 
regenachtige voormiddag.

Bij Van Ginkel Boomrooierij uit Zevenhoven (Nederland)

Trelleborg passen perfect 
bij de mobiele kraan!
De T480 EXC van 

ATTRACTION
REPORTAGE
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optillen of verplaatsen. Het is ook 
daarom dat we voor zwaardere 
velgen en beschermde ventielen ge-
kozen hebben. Dat laatste is vooral 
belangrijk als we in het bos werken. 
Het profiel van deze T480 banden 
gaat gepaard met minder grip, maar 
ook en vooral met minder schade 
als we op gevoelige ondergronden 
werken. Daarnaast blijft de mobiele 
kraan heel stabiel tijdens het werk 
omdat de nokken niet te hoog zijn. 
Tot nu toe vertonen deze banden 
geen slijtagesporen. Ik moet er wel 
aan toevoegen dat we de verplaat-
singen met de mobiele kraan probe-
ren te beperken. Als we op afstand 
werken, wordt de machine immers 
met een dieplader verplaatst.’

De T480 EXC
De T480 EXC is de ideale band voor 

mobiele kranen die extra stabiliteit 
en een betere bodembescherming 
eisen. Het degelijke stalen karkas 
biedt bovendien extra bescherming 
in moeilijke werkomstandigheden. 
De afgevlakte nokken zorgen daar-
naast voor goede zelfreinigings-
eigenschappen. De T480 EXC  
is verkrijgbaar in de maten  
600/50-22.5 en 710/40-22.5.

ENKELE CIJFERS

Het machinepark van Van Ginkel 
Boomrooierij bestaat uit vier 
vrachtwagens, twee rupskranen, 
één mobiele kraan, een landbouw- 
en een compacttractor, alsook vijf 
versniperaars, van klein tot groot, 
waaronder één op rupsen. Het 
bedrijf telt 10 vaste werknemers 
en doet ook regelmatig beroep op 
zelfstandigen tijdens het seizoen.

De T480 zorgen voor extra stabiliteit. 

ATTRACTION
REPORTAGE

Ernst Van Ginkel:  
‘Deze set T480  

geeft ons voldoening!’ 
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Binnen de Agco-groep wordt het merk Valtra gepositioneerd als high-tech 
en tegelijkertijd ook specialistisch trekkermerk. Door de jaren ontwikkelde 
Valtra ook talrijke belangrijke innovaties, zoals de luchtgeveerde ophan-
ging van de vooras of de TwinTrac omkeerinrichting, om er maar enkele 
te noemen. Als premium merk zet Valtra ook steeds meer in op premium 
banden. Geen wonder dus dat de Finse fabriek al enkele jaren steeds 
vaker de voorkeur geeft aan Trelleborg banden. We hadden een gesprek 
met Joris Roukaerts, de sales- en productmanager voor Valtra in België.

ATTRACTION
BIJ DE CONSTRUCTEURS

Premium-banden 
genieten de voorkeur 

op onze trekkers

Bij Valtra invoerder Matermaco in Zaventem (België)
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J oris groeide op in de sector 
en hij is nog regelmatig terug 
te vinden achter het stuur van 

een tractor. Hij kent dus als geen 
andere het belang van degelijke 
banden op een moderne trekker. 

Een persoonlijke interesse  
voor banden
Zoals hij het zelf aangeeft heeft 
Joris altijd veel interesse getoond 
voor banden. Hij vervolgt: ‘Omdat 
ik zelf ook in de praktijk bezig ben 
weet ik dat een goede bodem-

structuur heel belangrijk is. Verder 
speelt de bandenspanning een 
belangrijke rol. Ik merk regelmatig 
op dat er niet voldoende aandacht 
aan geschonken wordt. Bepaalde 
aanpassingen op gebied van ban-
denspanning betekenen ook een 
dag en nacht verschil om met een 
bepaalde combinatie te rijden. Ik 
probeer zoveel mogelijk te informe-
ren over banden op beurzen, via 
internet, door een catalogus onder 
de loep te nemen… ik ben ander-
zijds ook van mening dat de invoer-
ders en dealers meer aandacht 
moeten schenken aan een juiste 
bandenkeuze. Het is soms spijtig 
om te zien dat er bij de verkoop van 
een nieuwe trekker vooral over de 
prijs gesproken wordt en niet over 
het product… meestal ook omdat 

de dealers of invoer-
ders maar over een 
beperkte bandenkennis 
beschikken. Voor de 
eindklanten is een 
juiste bandenkeuze 
anderzijds heel belang-
rijk omdat deze banden 
ook de efficiëntie van 
hun werkzaamheden 
mee zal bepalen. 
Bepaalde banden 
maken bijvoorbeeld 
heel wat lawaai bij snel 
transport. Voor iemand 
die dagelijks met een 

dumper rondrijdt is het dus uiterst 
belangrijk om hiermee rekening te 
houden.’

Trelleborg en Valtra
Zoals Joris het aangeeft bouwde 
Valtra al een tijdje een vertrouwens-
relatie met Trelleborg. ‘De trekkers 
afkomstig van de Finse fabriek van 
Suolathi worden steeds vaker uit-
gerust met banden van de groep. 
In een eerste fase ging het vooral 
om Mitas banden, maar de laatste 
3 à 4 jaar trekt de fabriek vaak de 

kaart van Trelleborg banden voor 
een eerste montage. Vooral de 
TM1060 wordt in de kijker gezet, 
terwijl de IF-banden ook onder de 
zwaardere trekkers uit de T-reeks 
gebouwd worden. Deze banden 
geven voldoening en passen boven-
dien perfect bij het imago van de 
Valtra trekkers. Zelf gebruik ik ook 
regelmatig de load calculator app 
van Trelleborg om steeds de juiste 
bandenspanning toe te passen. 
In het begin vergt het een beetje 
tijd en aanpassing, maar achteraf 
is deze app uiterst eenvoudig in 
gebruik!’

Valtra in België
In België wordt Valtra verdeeld door 
Matermaco, een dochteronderne-
ming van de Mechan groep. Joris 
vervolgt: ‘Binnen een mechanisatie-
wereld waar heel wat constructeurs 
een full-line gamma machines wil-
len aanbieden heeft Valtra resoluut 
gekozen om de focus uitsluitend te 
leggen op tractoren. Doordat Valtra 
deel uitmaakt van de Agco-groep 
genieten we van talrijke voordelen 
bij de ontwikkeling van nieuwe 
modellen. Als premium merk trek-
ken we dan ook de kaart van de 
innovatie, onder andere via het 
concept smartfarming. In België 
worden de tractoren verdeeld via 
14 hoofddealers en 3 service-
punten. Doordat het merk verte-
genwoordigd wordt door een klein 
team van 3 gedreven Valtra minded 
mensen ontstaat er een familiale 
sfeer en zijn we ook flexibeler. 
Verder spreken we met passie over 
ons product, iets wat de klanten en 
dealers echt waarderen. Onze voor-
naamste klanten zijn de doorsnee 
landbouwers, alsook mensen die 
veel transportwerkzaamheden uit-
voeren. Echter merken we wel dat 
we ook steeds meer grotere akker-
bouwers aantrekken, mede door de 
komst van onze T4-modellen.’

ATTRACTION
BIJ DE CONSTRUCTEURS

Joris Roukaerts, sales- en productmanager voor Valtra
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ATTRACTION
IN HET BUITENLAND

I n 1997 investeerde Didier 
Giraud in een maaidorser en 
een tractor uitgerust met een 

armmaaier. Na 10 jaar neemt hij 
werknemers aan door de exponenti-
ele ontwikkeling van het versnippe-
ren en het snoeien. Het loonbedrijf 
Giraud is actief binnen de driehoek 
Clermont-Ferrand, Narbonne, Saint-
Tropez. De ONF (Office National de 
Forêts), de grote regionale zage-
rijen, alsook gemeentebesturen 
vormen een voortdurend groeiend 
cliënteel voor het landschapsonder-
houd.
Om aan de vraag te kunnen voldoen 
investeerde Didier Giraud fors sinds 
2017. ‘De tractoren blijven onge-
veer 2 jaar op mijn bedrijf en daarna 
verkoop ik ze. Ik kan me geen grote 

storingen veroorloven met machines 
die tot 1.800 uren op jaarbasis 
draaien’, legt Didier uit. De MF 
8730 S Dyna-VT tractor van 300 
pk die begin november geleverd 
werd heeft al 340 uur snoeiwerk 
uitgevoerd zonder enig probleem! 
Deze tractor kwam in de plaats van 
een Valtra uitgerust met Trelleborg 
TM900 HP banden, die we verkocht 
hebben met 3.400 uren op de teller 
en banden die maar voor 50% ver-
sleten waren.
‘Ik heb vrij snel gemikt op de inruil-
waarde van de tractoren en en dit 
beïnvloedt mijn bandenkeuzes’, legt 
M. Giraud uit. De ondernemer heeft 
heel wat redenen om voor Trelleborg 
te kiezen voor zijn 5 tractoren en de 
langere levensduur is niet het enige 

argument. Voor een collega-loonwer-
ker hielp hij bij inkuilwerkzaamhe-
den met twee identieke opraapwa-
gens van 72 m³. ‘Bij het afdraaien 
op de kopakker beschermden de 
Trelleborg banden de ondergrond 
beduidend beter dan de banden van 
mijn collega’, merkte Didier toen op.
Tijdens de wintermaanden is de  
Auvergne-streek een ideaal test-
terrein voor banden, zeker tijdens 
de winterdienst voor het gemeen-
tebestuur van Saint-Paulien. ‘De 
Fendt 716 Vario trekker, uitge-
rust met Trelleborg TM700 ban-
den 580/70R38 achteraan en 
480/70R30 vooraan, is veel veiliger 
dan toen hij uitgerust was met ban-
den van een ander groot merk dat ik 
gedurende jaren gebruikt heb.’

In de Haute-Loire, speelt het loon-
bedrijf van Didier Giraud duidelijk de 
kaart van het landschapsonderhoud. 
Wat de bandenkeuze betreft, ver-
trouwt Didier Giraud op Trelleborg.

loonbedrijf Giraud uit Saint-Paulien
duidelijk voor Trelleborg

In Frankrijk kiest het 

De MF 8730 S Dyna-VT tractor van 300 pk die 
begin november geleverd werd heeft al 340 uur 

snoeiwerk uitgevoerd zonder enig probleem!
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Sinds 2016 verkoopt Trelleborg Wheel Systems de 
Maximo reeks, een gamma ‘budgetvriendelijke’ banden 
voor landbouwtoepassingen. Deze banden komen uit de 
Trelleborg fabrieken, genieten dus van de gekende kwali-
teit van het merk, en waren meteen een succes.

De nieuwe Maximo Radial 65 band is ontworpen om 
tractoren met een vermogen tot 180 pk uit te rusten. 
Deze band wordt gekenmerkt door uitstekende presta-
ties, zowel in het veld als op de weg. Het profielontwerp 
biedt een uitstekend trekvermogen. Dankzij de grotere 
voetafdruk ontstaat er een optimale drukverdeling, 
alsook een betere bescherming tegen bodemverdichting, 
voor een betere productiviteit.

De Maximo Radial 85 reeks is uitermate geschikt om 
multifunctionele tractoren met een vermogen van 100 
tot 150 pk uit te rusten. Het gamma omvat 18 verschil-
lende referenties, van 280/85R24 tot 520/85R42. 
Daarnaast wordt de Radial 70 reeks gekenmerkt door 
een bredere loopvlakte ten opzichte van vergelijkbare 
producten op de markt. Het gamma omvat 13 referen-
ties, van 360/70R24 tot 580/70R38.

Kortom, de Maximo-banden zijn een goed compromis 
tussen de flexibiliteit van de flanken, een hogere trek-
kracht en een lagere rolweerstand. Oftewel kwaliteit voor 
een beperkt budget. Raadpleeg uw bandencentrale!

duidelijk voor Trelleborg
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« Arland, c’est une équipe jeune et très 
motivée, de spécialistes de la pulvérisation », 
déclare d’emblée Landry Jaglin.  
À 36 ans, le Directeur maîtrise son 
sujet, ayant passé 4 ans au service 
après-vente d’un constructeur concurrent. 
Arland Pulvérisation connaît une expansion 
continue de ses ventes bien au-delà de son 
berceau breton et s’adjuge désormais des parts 
de marché en Grandes Cultures. Le constructeur 
a séduit par une rigueur de montage digne des plus 
grands : aucune machine ne part rejoindre son futur 
propriétaire sans avoir été “mise en eau” et testée dans 
toutes ses fonctionnalités, que ce soit la pulvérisation 
proprement dite, l’hydraulique, les fonctions électriques 
ou électroniques.
« Notre modèle Hybride 5 500 ou 7 000 litres de capacité 
de cuve, avec sa suspension pneumatique intégrale 
et ses rampes aluminium Pommier, nous a permis d’être 
choisis notamment par des producteurs de pommes 
de terre très pointus », ajoute M. Jaglin. Outre une 
technologie de pulvérisation « dernier cri » à circulation 
retour avec ouverture pneumatique, l’Hybride convainc 
par son autonomie alliée à des aptitudes routières 

Trelleborg Wheel Systems propose depuis 2016 une 
gamme de pneumatiques agricoles « budget », les 
séries Maximo. Fabriqués par Trelleborg, qui engage 
donc son nom en matière de qualité, ces pneumatiques 
ont bénéficié d’un succès immédiat.
Le nouveau pneu Maximo Radial 65 a été conçu pour 
équiper les tracteurs jusqu’à 180 chevaux. Il garantit 
d’excellentes performances, à la fois aux champs et 
sur route. Le design de la bande de roulement permet 
une forte capacité de traction. Grâce à sa large surface 
d’empreinte assurant une distribution optimale de la 
pression, le pneumatique préserve le sol du tassement, 
pour une meilleure productivité.
La gamme Maximo Radial 85 est parfaitement adaptée 
aux tracteurs polyvalents de puissance intermédiaire 
(100 à 150 chevaux) ; elle se décline en 18 dimensions, 
du 280/85R24 au 520/85R42. La gamme Radial 70, 
quant à elle, se distingue par sa bande de roulement 
plus large que les produits équivalents disponibles 
sur le marché. Elle comprend 13 dimensions, 
du 360/70R24 au 580/70R38.
En résumé, les pneus MAXIMO représentent un bon 
compromis entre flexibilité des flancs, capacité de 
traction et faible résistance au roulement. Pour faire 
court, la qualité... à prix Budget. Parlez-en à votre 
revendeur !

CHIFFRES CLÉS
1994 : Michel Jan, fondateur d’Arland, 
fabrique son propre pulvérisateur porté.

1998 : création de la société 
Arland Pulvérisation.

2010 : intégration au Groupe Buisard 
(400 salariés aujourd’hui).

2018 : 5 millions d’euros 
de chiffre d’affaires.

2019 : déménagement de l’entreprise
 vers un site en voie d’achèvement, 
de 12 000 m2, à Ploërmel (Morbihan).

Trelleborg, partenaire d’unNouvelle gamme constructeur « qui monte » Trelleborg, partenaire d’unconstructeur « qui monte » Trelleborg, partenaire d’unMaximo Série 65Nouvelle gamme Maximo Série 65Nouvelle gamme 
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ARLAND PULVÉRISATION - MENEAC (MORBIHAN)

Landry Jaglin,
Directeur des opérations 
d’Arland Pulvérisation

supérieures à la moyenne. Certains clients 
parcourraient, pour faire face au morcèlement 

de leur parcellaire, jusqu’à 5 000 km par an !
« Nous avions absolument besoin, sur les Hybrides, 

de pneumatiques à fort indice de charge, sûrs 
au transport et relativement larges pour passer toute 
l’année », rapporte Landry Jaglin, car les agriculteurs 
n’ont plus envie de changer de roues entre l’hiver 
et le printemps. Les pneumatiques 480/80R46 TM600 
de Trelleborg, livrés en roues complètes à Arland, 
se sont imposés. « Et nous en sommes très satisfaits », 
précise le Directeur.
Arland prépare sa prochaine mue : l’installation, 
dès mai 2019, dans de nouveaux locaux neufs 
et spacieux, à Ploërmel, dans le Morbihan, bien 
sûr. En breton, Arland signifie « près de la terre », 
ce qui n’exclut pas de grandes ambitions.

440/65R24 TL 128D Radial 65

480/65R24 TL 133D Radial 65

540/65R24 TL 140D Radial 65

440/65R28 TL 131D Radial 65

480/65R28 TL 136D Radial 65

540/65R28 TL 142D Radial 65

540/65R30 TL 143D Radial 65

540/65R34 TL 145D Radial 65

600/65R34 TL 151D Radial 65

540/65R38 TL 147D Radial 65

600/65R38 TL 153D Radial 65

650/65R38 TL 157D Radial 65

650/65R38 TL 166D Radial 65
Maximo Radial 85

Maximo Radial 65
Maximo Radial 65

Maximo Radial 85

Nieuw gamma 
Maximo reeks 65
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We delen uw passie voor duurzame landbouw die uw gewassen waardevoller maakt.Het bereik 
van de nieuwe Trelleborg TM1060 biedt een hogere ef� ciëntie voor trekkers van 80 tot meer 
dan 300 pk. Het vrijwaart uw bodem van verdichting en maakt uw activiteiten productiever. 
Bescherm uw gewassen als edelstenen.
www.trelleborg.com/wheels/nl


