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Duport Liquiliser
blijft in doorontwikkeling

Duport is producent en importeur van landbouwmachines.
Met de eigen, in-house geproduceerde Duport pomptankwagens en
bemesters, leveren we maatwerk en zijn wij dé specialist in deze machinetak. 
Daarnaast zijn wij importeur van diverse sterke landbouwmachinemerken.
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De zoektocht naar een nieuwe compacte en sterke tractor leidde Elco Sport & Cultuurtechniek al snel naar de Lindner 
tractoren. Na een proef met de Lindner Lintrac 90 koos Hans van den Elzen van Elco Sport & Cultuurtechniek dit jaar 
uiteindelijk toch voor de ietwat zwaardere uitvoering, de Lindner Lintrac 110. Inmiddels zijn de eerste werkervaringen 
opgedaan.

Door de luchtvering is het boven-
dien comfortabel werken. Deze 
Lindner Lintrac 110 rijdt lekker. 
Hij kan zelfs in hondengang om 
minder insporing te hebben. 
Zeker belangrijk voor ons op de 
sportvelden. Daarbij is de snel-
heid van rijden met een draaiknop 
makkelijk in stellen. Qua vermo-
gen levert de Lintrac tractor veel, 
zelfs bij lagere toerentallen. Dat 
bespaart ons brandstof”, aldus 
Jorno van den Elsen.

Het zicht in de cabine is prima 
en wat wij een groot voordeel 
vinden is dat alle bediening op 
de pook is te vinden. Alles werkt 
automatisch. Enige puntje voor 
verbetering zou kunnen zijn dat 
bij de diverse bedieningsknop-
pen wellicht symbooltjes komen 
die aangeven welke functies het 
betreffen. Maar het meeste wijst 
zichzelf.

”Brandstofbesparing door 
efficiënte krachtomzetting”

“De keuze voor een Lindner tractor is 
vrij eenvoudig uit te leggen”, vertelt 
Hans van den Elzen. “Wij zochten naar 
een tractor met een traploze transmis-
sie die zowel compact is als het nodige 
vermogen heeft. Daarnaast is een vier-
wielbesturing een must. In het segment 
van de compacte trekkers is eigenlijk 
niet veel keuze en kwamen we al snel 
bij Lindner uit. We hebben bewust voor 
de Lindner Lintrac 110 gekozen, omdat 
we bij de Lindner Lintrac 90 onder-
vonden dat we bij enkele, zwaardere 
machines het hefvermogen net iets te 
licht vonden.

We werken veel op sportvelden en 
in het groenonderhoud. Deze Lindner 
Lintrac 110 maakt onze verwachtingen 
nu al waar”, licht Van den Elzen toe. 
“Dat kan ik ook beamen”, geeft mede-
werker Jorno van den Elsen aan. Jorno 
van den Elsen is inmiddels al regelmatig 
op pad geweest met de nieuwe Lindner 
tractor. “De Lindner Lintrac 110 is ui-
terst wendbaar en dat werkt met name 
prettig op taluds en in bermen. Die 
wendbaarheid maakt het werken een 
stuk secuurder en het scheelt in tijd. 

“De Lindner Lintrac 110 is door 
eerder genoemde punten voor 
ons de juiste tractor”, vult Hans 
van den Elzen aan. “Aan alles is 
gedacht. Ook met betrekking tot 
zwaailampen en over de prach-
tige LED verlichting is goed over 
nagedacht. Als we aan het werk 
zijn, dan willen we uit veiligheid 
goed te zien zijn in het werkge-
bied. Door de compleetheid en 
luxe is de Lindner Lintrac 110 de 
tractor waar we naar verwach-
ting nog vele jaren plezier van 
zullen hebben”, besluit Van den 
Elzen.

Jorno van den Elsen en Hans van den Elzen

Geleverd door:

Lindner Lintrac 110 aanwinst voor Elco Sport & Cultuurtechniek

”Krachtige, compacte trekker”
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Vernieuwde Duport Liquilser biedt Loonbedrijf Vollekracht meer mogelijkheden

”Tegelijkertijd twee meststoffen onafhankelijk van elkaar uitrijden”

bieten, van 12 rijen naar 18 rijen 
te gaan. Daardoor sluiten we nog 
beter aan op de eerste werkgang, 
het zaaien. Eigenlijk is het idee 
van de camera weer voortgeko-
men uit de schoffeltechniek.

Het optimale voordeel halen uit de 
verwerking van meststoffen is een tak 
van sport dat Loonbedrijf Vollekracht al 
vele jaren nastreeft. Marco den Uijl van 
het loonbedrijf uit Zeewolde begon reeds 
vijftien jaar geleden al met het bemesten 
van grasland voor zijn klanten met de 
Duport Liquiliser. Inmiddels is den Uijl 
met de Duport Liquiliser ook al enkele 
jaren actief in mais en bieten.

klanten. De nieuwste Duport 
Liquiliser die ik heb aangeschaft, 
is een combinatie van een front-
tank, een getrokken tank plus 
een 15 meter spaakwielbemester. 
Hiermee kan ik nu twee mest-
stoffen onafhankelijk van elkaar 
uitrijden. Om dit te kunnen doen 
is er eigenlijk heel goed gekeken 
naar de veldspuittechniek. De 
beide meststoffen dienen name-
lijk gescheiden van elkaar naar de 
bemester geleid te worden. Pas 
op het laatste moment komen de 
verschillende meststoffen in een 
mengbuis bij elkaar en gaan ze de 
grond in. Afgezien van de nieuwe 
techniek is deze nieuwe Duport 
Liquiliser nóg meer bodemvol-
gend. Dat komt doordat het 
frame flexibeler is geworden en 
zich optimaler kunnen aanpassen 
aan het land”, licht den Uijl toe.

Den Uijl is, naast het uitrijden 
van voornamelijk kunstmest op 
grasland, al diverse jaren actief 
in mais en bieten. Na de plaat-
sing van een camera, gericht op 
de rijgangen, gaat het bemes-
ten bijna vanzelf. Dat valt onze 
klanten ook op, waardoor we 
enorm groeien qua werk in mais 
en bieten. Verbeterslag die ik nog 
wil maken is om straks, in de 

Gezien al deze ontwikkelingen ga 
ik me volgend jaar volledig focus-
sen op het uitrijden van vloeibare 
kunstmest. Gezien de groeiende 
belangstelling hiervoor, zal ik wel 
moeten aangezien ik geen tijd 
meer overhoud voor de overige 
werkzaamheden. Samen met 
Duport heb ik veel vertrouwen in 
de voortdurende innovatie van 
de Duport Liquiliser. Zo heb ik bij 
hen nog de wens neergelegd om 
een controlesysteem in te bou-
wen. Ik wil graag exact weten op 
welk moment en welke hoe-
veelheid vloeistof er de grond in 
gaat als ik aan het uitrijden ben. 
Gezien onze samenwerking met 
Duport zie ik dat weer helemaal 
goed komen’, aldus den Uijl.

“Het uitrijden van meststoffen is door 
het stikstofbeleid al vele jaren een 
hele uitdaging”, vertelt Marco den Uijl.  
“Vandaar dat ik voortdurend streef naar 
verbetering in het bemesten voor mijn

”Volledige focus op
vloeibare kunstmestinjectie ”

Marco den Uijl



Nieuwe Pöttinger Jumbo 7220 biedt Kaasboerderij Verweij diverse voordelen

”Schoon oprapen en bedrijfszekerheid belangrijk”
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houder en melken tezamen circa 
550 koeien. Alle melk is bestemd 
voor het maken van kaas. Naast 
de reguliere kazen als bijvoor-
beeld jong belegen, maken we 
inmiddels met vele kruidenmixen 
een diversiteit aan verschillende 
kaassoorten”, licht Verweij toe.

Kaasboerderij Verweij ligt in een 
prachtig, landelijk gebied in de 
Lopikerwaard, gemeente Lopik. 
Op hun eigen grasland doet Ver-
weij zoveel mogelijk werkzaam-
heden zelf. Vanwege de behoefte 
aan meer bedrijfszekerheid en 
capaciteit ging Verweij vorig jaar 
op zoek naar een extra opraap-
wagen. In die tijd is Verweij ook 
in gesprek gekomen  met o.a. 
Diederik van Hattem van DNL 
Machines & Equipment. Van 
Hattem had toen niet al te lang 
daarvoor, samen met mede-eige-
naar Evert Maassen zijn nieuwe 
onderneming DNL Machines & 
Equipment opgestart, waaronder 
ook de overname van LMB Boer 
B.V. tot stand kwam. Naast het 
officiële dealerschap van Deutz-
-Fahr, werden aansluitend ook 
nog eens de dealerschappen van 
Pöttinger, Sany en Merlo toege-
voegd.

“Toen onze vertegenwoordiger in

De keuze voor aanschaf van nieuwe 
machines is voor menig akkerbouwer en 
veehouder een intensieve klus. Van het 
in kaart brengen van de eigen wensen en 
mogelijkheden tot aan het proefdraaien 
met enkele demomachines. Een heel pro-
ces waarbij ook de plaatselijke dealer en 
Duport nauw betrokken zijn. Hoe verloopt 
dit traject tussen deze drie partijen en 
welke ondersteuning kan verwacht wor-
den van zowel de dealer als Duport, ook 
nadat de machines geleverd zijn?

Aan tafel met…Jaco Verweij van 
Kaasboerderij Verweij uit Polsbroek en 
Diederik van Hattem van DNL Ma-
chines & Equipment uit Haastrecht. 
Dit jaar voegde Kaasboerderij Verweij 
een derde opraapwagen toe aan het 
machinepark, een Pöttinger Jumbo 
7220. Een opraapwagen van een merk 
dat op voorhand eigenlijk niet op het 
lijstje stond bij Verweij. De keuze voor 
de Pöttinger Jumbo 7220 is mede te 
danken aan de inspanningen van dealer 
DNL. Tijdens het oriëntatieproces van 
Verweij naar een nieuwe opraapwagen 
hebben de mensen van DNL Verweij 
overtuigd van de professionaliteit en 
meerwaarde van Pöttinger opraapwa-
gens.

Kaasboerderij Verweij vindt zijn oor-
sprong in het jaar 1970. Vader Verweij 
vangt in dat jaar op de huidige locatie 
aan met het houden van melkkoeien en 
de melk vervolgens te gebruiken voor 
het maken van kaas. Ruim vijftig jaar 
verder is vader Verweij nog steeds zo 
nu en dan actief op het bedrijf, maar 
hebben zijn drie zonen de dagelijkse 
leiding en verantwoordelijkheid voor 
de kaasboerderij. “We hebben alle drie 
onze eigen verantwoordelijkheden op 
het bedrijf”, geeft Jaco Verweij aan. 
“Op die basis hebben we onze kaas-
boerderij kunnen uitbouwen tot een 
veelzijdig bedrijf. We werken deels 
samen met een nabij gelegen melkvee-

in contact kwam met de broers 
Verweij, vernamen wij dat zij zich 
aan het oriënteren waren op een 
nieuwe opraapwagen”, vertelt 
Van Hattem. “Voor het merk Pöt-
tinger was aanvankelijk eigenlijk 
weinig interesse bij hen. Onbe-
kend maakt onbemind was hier 
echt van toepassing. Na meer-
dere gesprekken hebben wij ze 
kunnen overtuigen om eens een 
Pöttinger Jumbo opraapwagen 
van dichtbij te gaan bekijken.

Ze waren namelijk op zoek naar 
een bedrijfszekere opraapwagen 
die goed moest passen bij de 
zware veengrond die kenmerkend 
is in hun werkgebied. “Zeker”, 
vult Jaco Verweij aan. “We wa-
ren op zoek naar een drie-assige 
opraapwagen met hydrau-pneu-
matisch onderstel. De bodemdruk 
zo minimaal mogelijk houden is 
op onze veengrond een must. 
Daarbij zagen we dat deze Pöttin-
ger Jumbo 7220 op vele punten 
past bij onze wensen ten aanzien 

Jaco Verweij van Kaasboerderij Verweij en Diederik van Hattem van DNL Machines & Equipment.

-  RUBRIEK  -

AAN TAFEL MET...

”Minimale bodemdruk
belangrijk voor ons

op veengrond”



Pöttinger machines, maar je 
merkt dat de Pöttinger opraapwa-
gen betrouwbaar is en degelijk en 
robuust in elkaar steekt”, aldus 
Verweij.

“Pöttinger is ook wat verder qua 
techniek dan de concullega-fabri-
kanten”, vult Van Hattem aan. 
“Wij zijn sinds een jaar dealer van 
het Pöttinger programma,. We 
wilden als dealer graag Pöttinger 
kunnen bieden aan onze klan-
ten en hebben dat via importeur 
Duport uit Dedemsvaart prima 
kunnen regelen. Een fijn bedrijf 
om mee te werken. Voor Kaas-
boerderij Verweij zijn wij in ieder 
geval het eerste aanspreekpunt in 
geval van onderhoud, vragen en/
of bij- en afstelling met betrek-
king tot de Pöttinger opraapwa-
gen. In het geval dat er aanvul-
lende ondersteuning nodig is, 
kunnen we altijd een beroep doen 
op de mensen van Duport”, geeft 
Van Hattem aan. “Aan service is 
dus in ieder geval geen gebrek”, 
geeft Verweij enthousiast aan.

contact
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van gemak en capaciteit. Waar de 
Pöttinger opraapwagen vooral in uit-
blinkt is de kwaliteit van oprapen. De 
brede pick-up raapt het gras op als een 
malle. En niet alleen snel, maar ook nog 
eens zeer netjes. We krijgen een zeer 
schoon, mooi product in onze wagen. 
Zelfs bij natter gras is dat nog het 
geval.

Bovendien is werken met de Pöttinger 
Jumbo 7220 eenvoudig. De bediening 
is ISOBUS gestuurd en verloopt via 
onze trekker. De opraapwagen is uitge-
rust met een weeginstallatie, aangezien 
we het belangrijk vinden dat we willen 
weten hoeveel we meenemen. Als ik 
toch iets moet noemen waar ik nog 
verbetering zou willen zien, is de wend-
baarheid. Die is een tikkeltje minder ten 
opzichte van onze andere opraapwa-
gen. Ook bij het lossen op de kuil zijn 
we nog bezig dat nog soepeler te laten 
verlopen. Maar dat weegt niet op tegen 
de vele pluspunten. Zo vinden we dat 
deze Pöttinger opraapwagen, met een 
volle bak, stabieler is op de weg. En 
dat is prettig rijden, aangezien we ook 
land op afstand hebben. We hebben 
nog niet heel lang ervaring met

”Oprapen gaat als een malle”

Geleverd door:
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Dat akkerbouwer Kees Hotting één van 
de eerste gebruikers is van de Pöttinger 
CFS, is gelijk duidelijk als er een blik op 
de onlangs aangeschafte machine gewor-
pen wordt. De overname door hooibouw- 
en grondbewerkingsmachines Pöttinger 
van de akkerbouwtak van Cross Farm 
Solution (CFS) is nog zo recent, dat de CFS 
van Hotting nog de fel groene kleuren 
heeft. Volgend jaar pas krijgen alle CFS’s 
namelijk de karakteristieke Pöttinger 
look.

meer te doen met een cultivator. 
Met de loopwielen kan de werk-
diepte van bewerking bepaald 
worden. Dat kan tot maximaal 4 
à 5 centimeter. Je merkt sowieso 
elke keer dat je met de CFS het 
land op gaat, je geen gesmeer 
hebt. Daarmee bedoel ik dat je de 
grond niet dicht smeert. Verder 
is het resultaat bij het onkruid 
bestrijden goed te merken. Het 
onkruid, verdwijnt zonder afbreuk 
te doen aan het plantje. Het ge-
was blijft intact. Onlangs ben ik 
ik er ook mee in de bieten ge-
gaan. Na eerst de korst gebroken 
te hebben, ben ik 5 dagen later 
gaan wieden. Dat gaf ook een 
goed resultaat”, licht Hotting toe.

De Pottinger CFS is standaard 
uitgerust met met een hydrau-
lisch opklapsysteem. Daarnaast 
biedt het stenenscherm de nodige 
bescherming tegen schade aan 
de tractor.

Sinds dit jaar is aan het Pöttinger 
programma de CFS toegevoegd. Ideaal 
voor de biologische akkerbouw. Ook 
akkerbouwer Kees Hotting houdt zich 
bezig met biologische teelt van zijn 
gewassen. Hotting verbouwd op zijn 
percelen voornamelijk tarwe, bieten, 
uien en aardappelen. Via dealer Frans 
Dekker kwam Hotting op het spoor van 
de Pöttinger CFS. De machines zijn 
leverbaar in werkbreedtes van 3 tot 12 
meter. Hotting koos voor een uitvoe-
ring met een werkbreedte van 6 meter. 
“Het liefst had ik ‘m in 6,75 meter, 
aangezien mijn bedgrootte 2,25 meter 
is, vertelt Hotting.

Deze Pöttinger CFS biedt mij voorde-
len”, geeft Hotting aan. “In het voorjaar 
heb ik de CFS ingezet voor het openrij-
den van het land. Dat hoef ik dan niet

Hotting investeerde ook in een 
Lindner Lintrac 130
Bij de zoektocht naar een nieuwe 
tractor kwam Hotting ook uit bij 
dealer Frans Dekker. “Via zijn 
website zag ik een filmpje van 
de Lindner 130 en was meteen 
enthousiast”, geeft Hotting aan. 
“Vervolgens heb ik de Lindner 
130 een aantal maanden op proef 
gehad. Dat was best lang, maar 
dat kwam doordat het een nogal 
nat voorjaar was en ik weinig 
op het land kon beginnen in 
het begin van de demoperiode. 
Daarna heb ik de Lindner tractor 
aan een goede test onderworpen. 
De vierwielbesturing is een must 
voor mij. De tractor is compact 
en heeft een korte draaicirkel die 
onderscheidend is. Ik heb al mijn 
machines er aangehangen en 
getest. Deze Lindner Lintrac 130 
voldoet aan al mijn verwachtin-
gen”, aldus Hotting.

Geleverd door:

Kees Hotting
Mechanisch onkruid bestrijden met de nieuwe Pöttinger CFS

”Gewas blijft intact”

”Goed voor een
luchtige bodem”
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Nieuwe Duport All Track 10158 maakt verschil voor Loonbedrijf Wemekamp

”Op de kleinere percelen pak je de meeste winst”
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Loonbedrijf Wemekamp, gevestigd in het Overijsselse Hellendoorn, is actief in loonwerk, akkerbouw, grondverzet 
en grondverbetering. Het familiebedrijf bestaat al meer dan honderd jaar. Rudi Wemekamp licht graag de nieuwe 
aankoop toe van de Duport All Track 10158 bemester. Een bemester met een werkbreedte van ruim tien meter.

Deze nieuwe Duport All Track 
10158 bemester is op enkele 
punten verschillend ten op-
zichte van onze andere Duport 
bemester. Ten eerste natuurlijk 
de werkbreedte. Die is ruim tien 
meter en maakt het uitrijden een 
stuk sneller. Daarbij bevalt ons de 
sectieafsluiting prima. 

”Eenvoudig voorkomen
van overlap door
sectieafsluiting”

“We hadden al ervaring met Duport be-
mesters en bij de beslissing om er nog 
een extra bemester bij aan te schaffen 
hoefden we niet lang na te denken over 
waar we die vandaan zouden halen”, 
opent Rudi Wemekamp zijn verhaal. 
“We werken al jaren naar tevredenheid 
met onze, eerste, aangeschafte Duport 
bemester. Bovendien is de relatie met 
Duport gewoonweg goed. We gun-
nen elkaar beide goede zaken en wat 
opvalt, is de hulp die er geboden wordt 
als er onverhoopt toch een probleem 
optreedt. Zo heeft Duport me een keer 
uit de brand geholpen met mijn defecte 
pomptankwagen. In no time hadden ze 
een eigen, tijdelijke vervanging voor me 
paraat staan. 

Onze nieuw aangeschafte Duport All 
Track 10158 die er nu bij is, levert 
ons loonbedrijf nu meer slagkracht op. 
Vaak moeten we het meeste bemes-
tingswerk uitrijden in een zeer korte 
tijd. Klanten komen allemaal op het-
zelfde moment. Als ik terugdenk aan 
vorig jaar dan denk ik nu: Hoe hebben 
we dat eigenlijk voor elkaar gekregen 
zonder deze extra Duport bemester?

Het was even wennen om hier 
mee te werken, maar het voor-
komt nu onnodige overlap. Zeker 
als je eenmaal via de GPS alle 
lijnen binnen hebt, kun je met 
gemak efficiënt uitrijden. En juist 
op de kleinere percelen merk ik 
dat we hier veel voordeel van 
hebben. Bij de laatste stukken 
pakken we nu heel precies de 
buitenste banen mee. Ook de 
bediening, waarbij alles geauto-
matiseerd is, maakt dat het wer-
ken vlot verloopt. Met de beide 
Duport bemesters kunnen we de 
komende tijd prima uit voeten”, 
aldus Wemekamp.

Rudi Wemekamp



Omgebouwde Pöttinger Terra Disc biedt loonbedrijf voordeel bij bemesting

”Beter bemesten door injectie vóór de schijven”
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Een complete, maatwerkmachine. Dat 
geldt met name voor de geheel omge-
bouwde Pöttinger Terra Disc 6001 T ge-
trokken schijveneg die loonbedrijf Hulter 
dit voorjaar in gebruik heeft genomen. 
Duport bouwde de Pöttinger schijveneg, 
op verzoek van loonbedrijf Hulter, om
tot een uitzonderlijke mestverwerkings-
machine.

altijd naar een minimale bodem-
belasting”, vertelt Hulter. “Klan-
ten vinden dat uiteraard ook 
belangrijk. De structuur van het 
land dient zoveel mogelijk intact 
te blijven. We hebben tot nu toe 
over onze omgebouwde Pöttinger 
Terra Disc 6001 T al diverse, po-
sitieve feedback van onze klanten 
gekregen.

Het mooie aan deze omgebouw-
de Pöttinger Terra Disc 6001 T is  
ook dat deze goed tot zijn recht 
komt op zowel natte als droge 
percelen. Dat is in deze tijden

zeker handig, gezien de nog-
al wisselende seizoenen die er 
elk jaar kunnen zijn. We zijn dik 
tevreden en gaan er van uit nog 
vele jaren werkgemak te hebben 
van onze nieuwe aanwinst”, be-
sluit Hulter

”Structuur van het land
blijft behouden ”

Gerjan Hulter van loonbedrijf Hulter is 
enthousiast over de prestaties van de 
nieuwe machine: “Deze machine brengt 
ons in de praktijk diverse voordelen. 
Waar we voorheen bij de mestuitgifte 
op het land nogal eens zagen dat de 
mest bleef stropen, zien we nu dat 
de verdeling een stuk beter is. Duport 
heeft de machine uitgerust met 24 
mestuitstroomopeningen. Daarmee 
injecteren we nu de mest vóór de 
schijven, die deze zowel links als rechts 
verdelen. Die optimale verdeling zorgt 
ook bij weinig uitgifte voor een opti-
male verdeling. En dat is ook wense-
lijk, aangezien we tegenwoordig met 
betrekking tot wetgeving qua hoeveel-
heid afgifte al gauw aan het maximum 
zitten.

We hebben onlangs ook met de nieuwe 
machine in de mais gereden. Ook hier 
zien we goede resultaten”, geeft Hulter 
aan. Bij alle werkzaamheden op het 
land is loonbedrijf Hulter scherp op het 
behoud van het land. “We streven

Loonbedrijf Hulter is gevestigd in 
het Overijsselse Anerveen.
Het werkgebied bestrijkt Noord, 
Oost en Midden Nederland.

Loonbedrijf Hulter is voor haar 
klanten actief in loonwerk, akker-
bouw, grondverzet en sloopwerk-
zaamheden.

Erjan Kroeze en Gerjan Hulter



Marc Bosman
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De behoefte aan meer capaciteit om de mest uit te rijden, heeft geleid tot de aanschaf van een nieuwe Duport pomp-
tankwagen voor Loonbedrijf Bosman uit het Gelderse Vethuizen. Marc Bosman van het gelijknamige loonbedrijf koos 
bewust voor een Duport pomptankwagen, een tandemtank.

de mogelijkheid om precies te 
kunnen bemesten. De rijonafhan-
kelijke uitgifte in combinatie met 
het uitrijden op GPS zorgen voor 
een nauwkeurig resultaat. De 
bediening is bovendien eenvou-
dig en makkelijk onder de knie te 
krijgen. Ik kan er iedereen mee op 
pad sturen”, aldus Bosman.

Ook als de omstandigheden wat 
minder zijn, zoals bij natte per-
celen. Bovendien levert de extra 
tankinhoud ons ook een stuk 
efficiëntie op. Eén man kan nu al 
het werk doen.

Wat wel even wennen was, is 
het rijden met deze wat lange-
re pomptankwagen. Je bent nu 
net iets minder wendbaar op de 
kleinere percelen. Maar dat wordt 
ruimschoots gecompenseerd door

“Wij maakten voor het uitrijden van 
mest voorheen gebruik van een zelfrij-
der”, opent Marc Bosman zijn verhaal. 
“Echter, qua capaciteit, bodemdruk, 
voordeliger onderhoud en verzekering 
zijn we overgestapt naar een Duport 
pomptankwagen. Zeker in combinatie 
met de sleepslang is het met de Duport 
pomptankwagen nu efficiënter uitrij-
den. De logische opvolger voor ons 
bedrijf is de Duport pomptankwagen 
14.000 geworden. We kunnen nu de 
tank volgooien en in één keer de klus 
klaren. Bovendien is het ook een stuk 
fijner rijden op de weg met een Duport 
pomptankwagen dan met een zelfrijder. 
Duport pomptankwagens zijn robuust 
en laten zich eenvoudig bedienen.

Het is een pomptankwagen met een 8 
inch staande zuigarm met twee com-
partimenten die een totale inhoud van 
14.000 liter hebben. Met die twee 
afzonderlijke compartimenten kunnen 
we de mest verdelen in 10.000 liter en 
4.000 liter. Op die manier kunnen we 
altijd rijden met een ideale gewichtsver-
deling, zeker door de tandemas. 

Loonbedrijf Bosman schaft nieuwe Duport pomptankwagen aan

”Minimale bodemdruk, ook op natte percelen”

9

Geleverd door:

”Met twee afzonderlijke
compartimenten betere

gewichtsverdeling”
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De Duport Liquiliser van loonbe-
drijf Meppelink is gebouwd op 
een Fendt Rogator 655 zelfrijder 
en heeft een werkbreedte van 12 
meter. Het bijzondere aan de Du-
port Liquiliser in deze uitvoering 
zijn de 48 secties. “We hebben 
hier goed van te voren over nage-
dacht”, vertelt Erik. “Het is eigen-
lijk de techniek van de veldspuit 
die we hebben overgebracht in 
deze mestverwerkingsmachine. 
Elk spaakwiel is afzonderlijk in- 
en uit te schakelen en zorgt er 
voor dat we geen overlap creë-
ren. Die precisie is ook treffend 
te zien aan de perceelranden die 
naast sloten liggen. De eisen van 
het Waterschap zijn streng wat 
betreft minimale afstand tussen 
bemest land en het water. Met 

de Duport Liquiliser is op de cen-
timeter nauwkeurig die afstand 
te bewaken. Via GPS is het voor 
ons op die manier uiterst precies 
werken.

Daarnaast zie je de meerwaarde 
van de Duport Liquiliser bij droge 
periodes. Dan merk je het grote 
verschil: korrels blijven liggen, 
worden niet opgenomen. Met 
injecteren behaal je echter wel een 
maximaal resultaat. Daarbij is de 
bodemdruk ook goed, ondanks de 
grootte van de hele combinatie. 
Er is geen insporing dankzij de 
uitstekende gewichtsverdeling”, 
aldus Erik.

Loonbedrijf Meppelink boekt resultaat met Duport Liquiliser

”Werken op de centimeter nauwkeurig”

Thijs en Erik Meppelink

Van de Duport Liquiliser waarmee loonbedrijf Meppelink het land mee opgaat, is wereldwijd geen tweede te vinden. 
In samenwerking met Duport en het eigen mechanisatiebedrijf bouwde loonbedrijf Meppelink een unieke uitvoe-
ring. Een Duport Liquiliser met maar liefst 48 spaakwielen die allen afzonderlijk in- en uit te schakelen zijn. Erik 
Meppelink en zijn zoon Thijs lichten de prestaties er van graag toe.

Thijs Meppelink had al enige jaren 
ervaring met het werken met een Du-
port Liquiliser. “Ons bedrijf heeft een 
samenwerking met Van der Stelt BV en 
bij hen ben ik al diverse seizoenen met 
de Duport Liquiliser op pad geweest”, 
geeft Thijs aan. “Alvorens we deze 
nieuwe Duport Liquiliser hebben aange-
schaft, hebben we ook bij onze eigen 
klanten gepolst naar de interesse voor 
een dergelijke dienstverlening”, vult 
Erik Meppelink aan. “We zagen genoeg 
interesse en merkten dat een Duport 
Liquiliser opvalt in de regio.

We zien nu ook duidelijk een groei in 
klanten voor ons en Van der Stelt BV. 
Akkerbouwers worden steeds groter 
en willen zich voornamelijk richten op 
hun basiswerkzaamheden in de grond-
bewerking en poten. Het professioneel 
bemesten laten ze liever over aan 
derden. Daar springen we met deze 
nieuwe Duport Liquiliser met deze ca-
paciteit en precisie prima op in”, geeft 
Erik aan.

”Maatwerk bij
Duport Liquiliser

is doorslaggevend”



contact

hoeveelheden is zo belangrijk 
voor een optimaal resultaat. Wan-
neer je boert, moet je weten wat 
je voert. De voerbenutting van 
een rantsoen is cruciaal, daarom 
staat meten gelijk aan weten. 
Door het gebruik van een profes-
sionele voermengwagen kun je de 
kilo’s voer goed controleren en 
eventueel bijstellen”, geeft Van 
der Kolk aan.

“Nou”, vertelt Hollak enthou-
siast, “het resultaat na slechts 
drie weken proefdraaien was 
duidelijk: gelijk meer melk. We 
zien dat deze nieuwe Matrix 
ARGON MC 15 voermengwa-
gen een uitstekende snijkwaliteit 
heeft, waardoor het voermengsel 
mooi compact en egaal is. Dat 
bevordert een hogere en betere 
opname door de koe. En door het 
horizontaal mengen is niet alleen 
het mengsel beter, maar ook door 
de vorm van de bak en de twee 
onderliggende vijzels wordt het 
voer van voor en van achter naar 
het midden gestuwd. Dat levert 
een molshoop-effect op dat voor 
minimale wrijving zorgt in de

wagen. Gevolg is tevens dat de 
vermogensbehoefte een stuk lager 
is. De Matrix voermengwagen laat 
zich licht trekken. Zoals gezegd is 
de snijkwaliteit uitstekend en kun-
nen we nu daardoor beter kleine-
re, compacte mengsels maken”, 
aldus Hollak.

Beide heren zijn het er over eens 
dat Matrix voermengwagens 
enorm doorontwikkeld zijn. “De 
techniek is in de Italiaanse fabriek 
in al die jaren met sprongen voor-
uitgegaan”, vertelt Van der Kolk. 
Wij staan geheel achter dit prach-
tige merk en importeur Duport 
uit Dedemsvaart”. “Ja, we zijn 
tevreden met deze keuze en gaan 
hier nog jaren aan de bak met 
deze nieuwe Matrix aanwinst”, 
besluit Hollak.
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”Hogere en betere opname 
van het voer door de koe”

Maatschap Hollak profiteert van nieuwe Matrix ARGOM MC 15

”Meer melk dankzij Matrix voermengwagen”

Maatschap Hollak is gevestigd in het 
Overijsselse Dalfsen. Het melkveebedrijf, 
dat gerund wordt door Frank Hollak 
en zijn vrouw, telt 120 melkkoeien en 
30 stuks jongvee. De aanschaf van een 
nieuwe voermengwagen door Hollak 
is mede op advies van Henri van der 
Kolk van Agri-V.A.K. tot stand gekomen. 
Agri-V.A.K is een onafhankelijk agrarisch 
adviesbureau waar Hollak al vele jaren 
advies inwint voor een optimale bedrijfs-
voering. Samen met Van der Kolk licht 
Hollak de keuze voor zijn eerste Matrix 
voermengwagen toe.

“Een voermengwagen is één van de 
belangrijkste machines in onze bedrijfs-
voering”, vertelt Hollak. “We gebruiken 
deze namelijk elke dag intensief. Onze 
vorige voermengwagen van een ander 
merk was duidelijk aan vervanging toe. 
Dat was een voermengwagen waar we 
verticaal mee mengden. In de zoek-
tocht naar een juiste vervanging was 
ik nieuwsgierig geworden naar voer-
mengwagens die horizontaal konden 
mengen. Mede op advies van Henri van 
der Kolk van Agri-V.A.K. is met Duport 
contact opgenomen om proef te gaan 
draaien met de nieuwe Matrix ARGON 
MC 15. “Inderdaad hebben wij positief 
geadviseerd op de demo met de Matrix 
voermengwagen”, vult Van der Kolk 
aan. “De juiste voeding in de juiste

Frank Hollak en Henri van der Kolk

Geleverd door:





DUPORT liquiliser bemester van 15 meter werkbreedte met
een 6.000 liter getrokken tank en een 1.500 liter fronttank

Loonbedrijf Vollekracht

contact



Tweede Pöttinger Jumbo opraapwagen voor Melkveebedrijf Schroten

”Geen twijfel over kwaliteit van Pöttinger”

14

Het melkveebedrijf van Jarno Schroten 
is gevestigd in het Overijsselse Dalfsen. 
Schroten houdt daar 140 melkkoeien en 
100 stuks jongvee. Gezien de toenemen-
de behoefte aan meer capaciteit met 
betrekking tot het oprapen, ging Schro-
ten begin dit jaar over tot de aanschaf 
van een tweede Pöttinger opraapwagen. 
Schroten licht de aankoop graag toe.

Pöttinger. De snijkwaliteit is erg 
goed. Deze Pöttinger opraapwa-
gens doen niet tot nauwelijks 
onder voor hakselaars. De snel-
heid van laden is prima en je 
merkt dat deze het gras schoon 
opraapt. De gestuurde pick-up is 
mooi bodemvolgend. Wat verder 
kenmerkend is aan de opraapwa-
gen, is dat minder vermogen be-
hoeft. Dat is een groot voordeel 
ten aanzien van het besparen van 
brandstofkosten.

Ook bij minder gunstige weers-
omstandigheden, zoals bij nattere 
periodes, is nog prima te rijden 
met de Pöttinger opraapwagen. 
Dankzij het luchtdrukwisselsys-
teem is de bodemdruk minimaal 
te noemen”, geeft Schroten aan.

Is er dan door Schroten nog een 
verschil tussen de nieuwe Pöttin-
ger Jumbo 6620 D en de reeds 
eerder aangeschafte Pöttinger 
Jumbo 6610 opraapwagen? 
“Ja”, vertelt Schroten. “De nieu-
we Pöttinger opraapwagen heeft 

”Ook bij natte percelen
minimale bodemdruk door 
luchtdrukwisselsysteem”

“Ik had al een Pöttinger Jumbo 6610 
opraapwagen”, opent Jarno Schroten 
zijn verhaal. “Ons eigen bedrijf telt 
circa 100 hectare grond. Van die grond 
gebruiken we 85 hectare voor grasland 
en 15 hectare voor maïs.  Echter, naast 
mijn werkzaamheden voor het melkvee-
bedrijf, ruim ik ook een gedeelte van 
mijn tijd in voor loonwerkzaamheden. 
En de vraag naar oprapen is de afge-
lopen jaren groter geworden. Daarbij 
kwam ook dat de afstanden naar de 
betreffende percelen groter werden, 
dus de behoefte aan meer capaciteit en 
gemak speelde dus ook een rol bij de 
aanschaf van een nieuwe opraapwa-
gen.

De nieuw aangeschafte Pöttinger 
Jumbo 6620 D is al volop aan het werk 
geweest dit jaar en laat zien waarom ik 
geen twijfel heb over de kwaliteit van

een schuin oplopende bodem. 
Daarmee zie je in de praktijk dat 
het laden nog makkelijker ver-
loopt. Ook het lossen verloopt 
mijns inziens een stukje sneller. 
Ik kan niet anders zeggen dan 
dat ik tevreden ben. Zeker gezien 
het feit dat ik nu dankzij beide 
Pöttinger opraapwagens een stuk 
flexibeler ben geworden in het 
oprapen voor mijn eigen melkvee-
bedrijf, maar ook voor mijn loon-
werkzaamheden voor derden”, 
aldus Schroten. 

Geleverd door:

Lisa, Jarno, Dylan Schroten en hond Toby



afgelopen winter gereviseerd. 
“Klopt, vertelt Vennegoor. “Deze 
Duport bemester bevalt ons 
al ruim 15 jaar dermate goed, 
dat we besloten hebben, mede 
dankzij de minimale onderhouds-
kosten in die jaren, de machine te 
updaten. Deze Duport All Track 
bemester is namelijk oerdegelijk 
en heeft een rustige en stabiele 
loop. Ik ben er van overtuigd dat 
we, na deze revisie, er weer ge-
rust 15 jaar mee vooruit kunnen”, 
aldus Vennegoor.

contact

15

Walter Vennegoor

17 jaar na aanschaf van de eerste Duport 
pomptankwagen ruilde Melkveebedrijf 
Vennegoor deze dit jaar om voor een 
nieuwe Duport pomptankwagen. Walter 
Vennegoor, van het gelijknamige melk-
veebedrijf, doet uit de doeken welke 
afwegingen hij heeft gemaakt voor het 
aanschaffen van een nieuwe pomptank-
wagen en waarom de keuze wederom op 
een Duport pomptankwagen is gevallen.

is qua capaciteit groot genoeg en 
heeft door de enkelas uitvoering 
minder eigen gewicht. De bodem-
belasting kunnen we daardoor 
beperkt houden, ook dankzij de 
Alliance 1050/50R32 IF banden”, 
licht Vennegoor toe.

Om de snelheid in werken te ver-
groten heeft Vennegoor ook voor 
extra opties gekozen. “Met name 
de 8” zuigarm, de rijonafhanke-
lijke dosering, het snijfilter en de 
Müller bediening leveren mij veel 
gemak en efficiëntie op”, geeft 
Vennegoor aan. “Fantastisch hoe 
fijn het werken is met de Müller 
bediening. Daarbij merk je dat de 
8.000 liter pomp met L 10.000 
Turbo snijfilter en de zuigarm 
zorgen voor een snelle, vlotte 
doorstroom van de mest. En dat 
met een minimale inspanning”.

Duport All Track bemester
Achter de Duport pomptankwa-
gen heeft Vennegoor een Duport 
All Track DW 6834 bemester. 
Deze Duport bemester, die reeds 
in 2004 is aangeschaft, is

”Müller bediening
werkt fantastisch”

Grotere Duport pomptankwagen maakt verschil voor Melkveebedrijf Vennegoor

”Sneller en makkelijker werken”

“Al sinds 2004 werken wij met zowel 
een Duport pomptankwagen als met 
een Duport bemester”, vertelt Ven-
negoor. “En beide machines werken 
al die jaren naar volle tevredenheid. 
De nieuwe Duport pomptankwagen 
is begin dit voorjaar ter vervanging 
gekomen van de vorige Duport pomp-
tankwagen. Aangezien de ‘oude’ nog in 
een prima staat was, hebben we er nog 
een mooie inruilprijs voor gekregen. De 
hoofdreden om deze pomptankwagen 
te vervangen was meer arbeidsgemak 
en capaciteit. We hebben bij de ver-
vanging goed gekeken naar het ge-
wicht van de nieuwe pomptankwagen. 
We wilden dus meer capaciteit, maar 
waren niet op zoek naar een al te grote 
pomptankwagen. De keuze is uitein-
delijk gevallen op de grootste, enkelas 
uitvoering uit het Duport programma. 
Deze Duport pomptankwagen 12.500



Innovatie op de Pöttinger TOP 842 C hark

De Flowtast glijslof
DEMOTOUR met de nieuwe

Pöttinger Jumbo 7470
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Een nieuwe ontwikkeling in Pöttinger harktechniek: 
de Flowtast. De Flowtast heeft een glijslof in plaats 
van wielen onder de rotoren. Een tweetal gebruikers 
van de Pöttinger TOP 842 C hark met Flowtast lichten 
hun ervaringen toe.

De Pöttinger Jumbo 7470 is het nieuwste type opraap-
wagen in het Pöttinger programma. Duport organi-
seerde dit voorjaar een heuse demotour om alvast 
enkele loonbedrijven kennis te laten maken met deze 
nieuwe, indrukwekkende opraapwagen.

“Ik zag deze noviteit bij deze Pöttinger hark en wilde 
graag een demo aangaan”, vertelt Mathijs Wiechers. 
“Via dealer Kort Mechansatie heb ik de Pöttinger 
TOP 842 C hark op proef gekregen. Het werken met 
een hark met deze glijslof geeft een groot verschil. 
De hark is bijzonder bodemvolgend. Dat resulteert 
in minder vervuiling van het gewas. Bovendien denk 
ik dat de slijtage aan de tanden geminimaliseerd 
wordt. Mijn huidige hark is nog niet aan vervanging 
toe, maar als het moment over enkele jaren daar is, 
is deze Pöttinger TOP 842 C hark een zeer waar-
schijnlijke opvolger”, zegt Wiechers.

Ook enthousiast is de heer Schouten. Schouten be-
noemd als sterke punten, net als Mathijs Wiechers, 
de bodemvolgendheid en het schone gewas. Schou-
ten sloeg de demo over en kocht de Pöttinger TOP 
842 C hark met glijslof meteen. “Ik ben een snelle 
beslisser”, geeft Schouten aan. “Met deze nieuwe 
Pöttinger hark met glijslof is het verschil met het 
‘oude’ systeem gelijk merkbaar. Ik moet wel zeggen 
dat er wel de nodige energie is gestoken in de op-
timale afstelling. Alleen die juiste afstelling bepaald 
het verschil. Deze nieuwe Pöttinger TOP 842 C 
hark levert mij een besparing op. Harken doe ik zelf, 
maar daarna komt de loonwerker. Des te beter ik 
het voorwerk doe qua harken, des te sneller kan de 
loonwerker daarna het gewas verder oppakken. En 
tijd is geld. Ander voordeel is de compacte trans-
portstand. De hark is zelfs in te klappen met een 
hoogte van minder dan vier meter. Ideaal om zonder 
poespas de schuur mee in te rijden”.

De nieuwe Pöttinger Jumbo 7470 opraapwagens 
hebben een beweegbare voorwand, wat zorgt voor 
extra laadruimte boven de pick-up. Bij het lossen 
op de kuil drukt een beweegbare voorwand het 
gras uit de wagen. Loonbedrijf Sturris in Ruurlo en 
Loonbedrijf Van Lingen in Warfstermolen hebben 
dit voorjaar de Pöttinger Jumbo 7470 opraap-
wagen kunnen uittesten. “Ja, dat wilde ik wel”, 
vertelt Paul Haring van Loonbedrijf Sturris. “In 
2015 hebben we drie Pöttinger Jumbo 6610 D 
opraapwagens aangeschaft en die bevallen ons erg 
goed. Na de demo kunnen we zeggen dat de Pöt-
tinger Jumbo 7470 qua snelheid weer behoorlijk is 
verbeterd. Er stond echter bij de demo wel een zeer 
zware tractor voor (280 pk) en ik ben eigenlijk wel 
benieuwd hoe de opraapwagen zich houd als we 
daar een lichtere trekker voor zetten. De snijkwa-
liteit is hetzelfde vind ik, maar het laden en lossen 
gaat nog sneller”, geeft Haring aan.

Die ervaring heeft ook Sierk-Jan van Lingen van 
Loonbedrijf Van Lingen: “De snelheid is onvoorstel-
baar. Wij zijn gewend met het werken met onze 
eigen Pöttinger Jumbo 6010 en 6620 opraap-
wagens. Daarvan is de snelheid prima, maar met 
deze nieuwe Pöttinger opraapwagen is het verschil 
enorm. Bovendien hebben we gereden in de eerste, 
zware snee met dik gras, maar deze opraapwagen 
vreet echt alles op. Al ben ik wel benieuwd wat 
die doet als er minder vermogen voor staat. Wat 
ik wel hoop is dat er ooit een innovatie komt bij 
de snijrotor. Die zou wat mij betreft ook aan de 
buitenzijde van de rotor een mes moeten hebben, 
zodat er minder ongesneden gras aan de buitenkant 
van de snijrotor langsglipt. Maar ik kan zeggen dat 
de demo indruk heeft gemaakt”, aldus Van Lingen.

NIEUW NIEUW



Veehouderij Schreurs werkte al circa tien jaar met een Lindner tractor. Met de Lindner Geotrac 124 worden al vele jaren 
zeer uiteenlopende werkzaamheden naar tevredenheid uitgevoerd. Om nog efficiënter en sneller te werk te kunnen 
gaan, is er dit jaar een tweede Lindner aangeschaft. Schreurs koos ditmaal voor de Lindner Lintrac 115 LS.

gewicht zowel voor als achter 
goed te verdelen. De fronthef 
zit dicht op de geveerde vooras 
en is echt een onderdeel van de 
tractor. Bij andere merken zie 
je wel eens dat de fronthef er 
min of meer ‘aangeplakt’ is. Die 
gewichtsverdeling is voor mij een 
pluspunt, aangezien ik de bodem 
zo minimaal mogelijk wil belasten. 
Doordat de motor bij lage toeren 
goed trekt, kan ik bij het zaaien 
met een gewichtsbesparende 
schakelbak toe, in combinatie met 
VF banden, op 0.6 Bar rijden. Zo 
kan ik bijvoorbeeld ook dankzij 
deze Lindner tractor met een lich-
te maaier werken. De balans is nu 
uitstekend.

“De beide Lindner tractoren zijn bij 
uitstek multifunctioneel inzetbaar en 
leveren ons veel werkgemak en resul-
taat op bij onze huidige bedrijfsvoering, 
maar zullen in de toekomst ook een 
meerwaarde hebben. Lindner tracto-
ren zijn perfecte verzorgingstrekkers 
voor onder andere het zaaien, ondiepe 
grondbewerking en hooibouw. De Lind-
ner biedt de mogelijkheden om het

Verder is het zicht in de cabine 
prima en de bediening is eenvou-
dig, maar daardoor juist overzich-
telijk. Groot pluspunt is toch wel 
het vermogen, wat ik al eerder 
had aangegeven. De Lindner 
tractoren zijn compact, maar erg 
sterk. Zelfs bij weinig toeren leve-
ren ze al veel kracht. Samen met 
Duport zijn we op dit moment 
nog bezig de nieuwste Lindner, 
de 115 LS, nog meer te opti-
maliseren naar mijn persoonlijke 
wensen. De relatie met Duport 
is prima en biedt het vertrouwen 
om nog vele jaren het maximale 
uit de Lindner tractoren te halen”, 
aldus Schreurs.

Theo Schreurs runt samen met zijn 
vrouw de gelijknamige veehouderij. 
De plannen voor in de nabije toekomst 
liggen echter bij de akkerbouw. “Over 
circa drie tot vier jaar willen we ons 
nagenoeg volledig bezig houden met 
het verbouwen van diverse gewassen 
als aardappelen en cichorei”, geeft 
Schreurs aan. Wat betreft de aanschaf 
van zijn machines is Schreurs uitge-
sproken: “Wij zijn gecharmeerd van 
de Lindner tractors”, vertelt Schreurs. 
“Lindner trekkers zijn niet alleen krach-
tige, compacte trekkers, maar hebben 
ook een mooie uitstraling. Het oog wil 
ook wat”.

contact
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Theo Schreurs in zijn nieuwe Lindner Lintrac 115 LS

”Ideale tractor bij
grondbewerking”

Tweede Lindner tractor voor veehouderij Schreurs

”Veel vermogen bij weinig toeren”



Loonbedrijf Veldkamp kiest voor Pöttinger TOP 1403 C zwadhark

”Mooie, egale wiersen”

18

Tot dit jaar behoorde harken voor loon-
bedrijf Veldkamp niet tot de diensten die 
zij uitvoeren voor hun brede scala aan 
klanten. Toen echter de vraag van meer-
dere kanten op hen afkwam om te gaan 
harken, besloten vader Roel Veldkamp 
en beide zoons Willem en Tsjerk om een 
goede hark aan te schaffen. De keuze viel 
uiteindelijk op de Pöttinger TOP 1403 C 
zwadhark.

De Pöttinger TOP 1403 C van 
loonbedrijf Veldkamp is de breed-
ste zwadhark uit het Pöttinger 
programma. De werkbreedte is, 
door de verstelling van de vier

De drie mannen van Veldkamp 
runnen samen het gelijknamige 
loonbedrijf. Loonbedrijf Veldkamp 
telt tien vaste medewerkers en 
wordt in drukke tijden nog onder-
steund met 2 tot 7 flexwerkers. 
“Bij de zoektocht naar een nieu-
we hark hebben we een tweetal 
merken onder de loep genomen,” 
vertelt Roel Veldkamp. “We zoch-
ten een hark met een grote capa-
citeit die we vooral bij de lichtere 
snedes willen inzetten. We had-
den namelijk al een behoorlijke 
vraag naar harkwerkzaamheden 
binnengekregen. De keuze voor 
de Pöttinger TOP 1403 C zwad-
hark is vooral gebaseerd op de 
ervaringen die we al hadden met 
andere Pöttinger machines. We 
werken al jaren naar tevredenheid 
met een tweetal Pöttinger X8 
maaiers”, licht Veldkamp toe.

Geleverd door:

” Positieve ervaringen
met Pöttinger machines”

Tiemen Jongsma en Willem Veldkamp

rotoren, variabel van 8,5 tot 14 
meter. “Deze nieuwe Pöttinger 
hark bevalt ons erg goed”, vult 
Tjerk Veldkamp aan. “We hebben 
er inmiddels circa driehonderd 
hectare mee geharkt. Ideaal bij 
deze Pöttinger hark is dat je 
vanuit de trekker de hoogtever-
stelling hydraulisch kunt in – en 
bijstellen. Dat scheelt een hoop 
tijd. De bediening werkt sowieso 
eenvoudig. En de resultaten mo-
gen er zijn. Onze klanten merken 
op dat deze Pöttinger hark mooie 
en egale wiersen maakt. Er is 
geen sprake van bultvorming. Bo-
vendien heeft de hark een rustige 
loop.

Daarnaast houdt deze imposante 
Pöttinger hark zich, ondanks de 
grootte, goed tijdens het trans-
port. Ik vind persoonlijk de hark 
wel wat laag bij de grond hangen 
en ben dus wel scherp op grote 
kuilen en bulten in de weg. Maar 
de hark schuift mooi in elkaar, 
waardoor deze compact te ver-
voeren is. We zijn dik tevreden 
met deze nieuwe Pöttinger hark”, 
oordeelt Veldkamp.
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Nieuwe Pöttinger HIT 16.18 T schudder voor Maatschap Dibbelink

”Grote capaciteit levert veel tijdwinst op”
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Maatschap Dibbelink in Beltrum, een veehouderij die Robert Dibbelink samen met zijn ouders, een vaste en een part-
time medewerker runt, is in een drietal segmenten onder te verdelen. Naast het houden van zeugen en vleesvarkens 
heeft maatschap Dibbelink ook melkkoeien. Begin dit jaar schafte Dibbelink de Pöttinger HIT 16.18 T schudder aan. 
Inmiddels heeft Dibbelink al volop gebruik gemaakt van deze nieuwe, grote schudder.

beschikbaar had, hebben we di-
rect aangegeven deze op proef te 
willen gebruiken. Deze Pöttinger 
HIT 16.18 T heeft namelijk een 
werkbreedte van maar liefts ruim 
17 meter. Bovendien zijn we al 
jaren gecharmeerd van het merk 
Pöttinger. Met een schudder met 
een dergelijk grote capaciteit wil-
den we graag testen hoe snel en 
efficiënt we daarmee onze perce-
len konden schudden. We heb-
ben de eerste snede van dit jaar 
met deze Pöttinger HIT 16.18 T 
gedaan. Nou, we waren na de 
demo gelijk verkocht. Aangezien 
we wisten dat deze Pöttinger 
demoschudder na onze proef ook 
nog naar andere demoklanten zou 
gaan, hebben we bij Nijenhuis 
Machines gelijk aangegeven dat 
we interesse hadden om deze te 
kopen.

De Pöttinger HIT 16.18 T bevalt 
ons erg goed. De schudder volgt 
heel makkelijk het spoor en geeft 
een mooi schudresultaat. De 
diepte is eenvoudig in te stellen.

“We hadden eigenlijk al jaren de 
wens voor meer capaciteit bij onze 
schudwerkzaamheden”, opent Dibbe-
link zijn verhaal. “We besteden al ons 
maaiwerk en overige graswerkzaam-
heden uit aan de loonwerker, maar 
schudden doen we zelf. Toen onze 
dealer Nijenhuis Machines de Pöttinger 
HIT 16.18 T als demomachine

Door de hydraulische kantverstel-
ling, waarbij de buitenste twee 
rotoren schuin gesteld kunnen 
worden, zie je een mooi kant-
schudeffect. En zoals al eerder 
aangegeven, is door de enorme 
werkbreedte, de capaciteit be-
hoorlijk vergroot. Als we nu het 
land op gaan om te schudden, 
dan zijn we in 1 uur tijd al enorm 
op weg. Dat is prettig, aangezien 
we met onze werkzaamheden 
voor ons vee, niet veel tijd over 
hebben. Nu kunnen we in weinig 
tijd toch veel schudden. Boven-
dien zijn deze Pöttinger schud-
ders onderhoudsarm. Qua onder-
houd zullen we nagenoeg alleen 
zo nu en dan de machine eens 
goed moeten doorsmeren. Al met 
al een schudder waar we nog 
jaren lang veel plezier aan zullen 
hebben”, aldus Dibbelink.

”Rustige loop
en uitermate

bodemvolgend”

Robert Dibbelink

Geleverd door:



Nieuwe Pöttinger A9 ED maaicombinatie van loonbedrijf Fa. Roothans & Zn.

”Mooi maaibeeld ondanks zware, eerste snee”
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De vervangende maaicombinatie, de 
Pöttinger A9 ED met Pöttinger 301 AM 
ED Pro, die dit voorjaar werd afgeleverd 
bij loonbedrijf Fa. Roothans & Zn, kon 
enige tijd later gelijk vol aan de bak bij 
de eerste, zware snee dit voorjaar. Joost 
Roothans vertelt graag over de prestaties 
van de nieuwe maaicombinatie. Roothans heeft na de eerste, 

zware snee een positief resultaat 
overgehouden. “Het maaibeeld 
met deze nieuwe Pöttinger maai-
ers is ook in die omstandigheden 
prima te noemen”, vertelt Root-
hans. “Daarbij zijn de maaiers 
prima bodemvolgend. De Pöttin-
ger 301 AM ED Pro frontmaaier 
is namelijk getrokken opgehangen 
om die bodemvolging zo optimaal 
mogelijk te krijgen.

Roothans heeft na de eerste, 
zware snee een positief resultaat 
overgehouden. “Het maaibeeld 
met deze nieuwe Pöttinger maai-
ers is ook in die omstandigheden 
prima te noemen”, vertelt Root-
hans. “Daarbij zijn de maaiers 
prima bodemvolgend. De Pöttin-
ger 301 AM ED Pro frontmaaier 
is namelijk getrokken opgehangen 
om die bodemvolging zo optimaal 
mogelijk te krijgen. We maaien 
gemiddeld circa 90% grasland.

De overige maaiwerkzaamheden 
betreffen natuurgebieden. Met 
deze nieuwe Pöttinger maai-
combinatie kunnen we in beide 
werkgebieden prima uit de voe-
ten. Wat me opvalt in vergelijking 
met onze vorige maaicombinatie 
is dat we nu meer zicht hebben 
op de maaiers. We kunnen nu 
beter rondom de maaiers kijken. 
Ook een groot pluspunt is dat het 
in- en uitklappen nu hydraulisch 
verloopt. De vergrendeling is 
makkelijker en scheelt ons weer 
wat tijd”.

Geleverd door:

 “We hebben deze nieuwe Pöttinger 
maaicombinatie aangeschaft ter ver-
vanging van één van onze oude maai-
combinaties van een ander merk”, 
opent Roothans zijn verhaal. “Door 
onze dealer Frakoo zijn we gewezen 
op de Pöttinger maaiers. We maaiden 
tot dan toe altijd met een ander merk 
maaiers. Op advies van Frakoo heb-
ben we de Pöttinger A9 ED, in com-
binatie met de Pöttinger 301 AM ED 
Pro aangeschaft. De werkbreedte van 
deze, nieuwe maaicombinatie is bijna 9 
meter. Het was dit jaar een heel ander 
voorjaar dan voorheen. Met een zeer 
natte periode duurde het lang voordat 
het maaien aan de orde kwam. Dat 
betekende dat de eerste snee een hele 
klus zou worden. Dat was meteen een 
mooie vuurdoop voor de nieuwe Pöttin-
ger maaicombinatie”, geeft Roothans 
aan.

Dorus Berendsen

”Uitstekende
bodemvolging”
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Bij C.W.V. Ons Belang weten ze wat per-
sen is. Inmiddels rijdt de Coöperatie voor 
haar klantenkring met maar liefst drie 
persen. De twee laatste aangeschafte 
persen zijn beide een Pöttinger Impress 
155 VC PRO. Persen met een variabele 
kamer, die zowel balen met folie als met 
net kunnen leveren. Gerard van Ingen 
van C.W.V. Ons Belang licht de beide 
aankopen toe.

dat deze qua inhoud prima vol-
doen aan onze eisen”, licht Van 
Ingen toe.

“We hebben de Pöttinger Impress 155 
VC PRO pers voorafgaand aan de koop, 
grondig kunnen testen”, vertelt Van 
Ingen. “We konden met onze dealer 
DNL mechanisatie in samenwerking 
met Duport een tweetal demorondes 
regelen. De eerste demo startte in au-
gustus 2020. Toen waren de grasom-
standigheden ideaal, mooi droog. Daar 
hebben we moeiteloos de nodige balen 
mee geperst. Om een completer beeld 
te krijgen, wilden we de Pöttinger pers 
ook eens uitproberen in een maand 
waarin de weersomstandigheden min-
der gunstig zijn. Dat werd de maand 
oktober van hetzelfde jaar. Op dat 
moment was het gras nat. Maar ook 
in die omstandigheden presteerde de 
Pöttinger Impress 185 VC Pro prima. 
Beide keren hebben we na het persen 
de balen gewogen en geconcludeerd

alle kanten op”, aldus Van Ingen.

De beide Pöttinger Impress per-
sen van Coöperatie Zegveld zijn 
uitgerust met 32 messen, die 
zorgen voor een mooie snijkwa-
liteit met een snijlengte van 36 
millimeter. De messen zijn via een 
messenlade op arbo-hoogte uit 
te schuiven, wat het onderhoud 
vergemakkelijkt en maakt het 
werken prettig. “Deze pers levert 
een mooi, gesneden product op”, 
zegt Van Ingen. “De snijkwaliteit 
is goed. Een enkele keer zien we 
dat er wel eens wat dunne, lange 
sprieten door de messen geglipt 
zijn. Ook de vanuit de cabine be-
dienbare kantelaar voldoet goed. 
Samen met de andere pluspunten 
van de Pöttinger persen kan ik 
wel zeggen dat ze bijna perfect 
werk afleveren”.

Dit voorjaar werden de beide 
Pöttinger persen bij Coöperatie 
Zegveld afgeleverd. “Ze bevallen 
ons uitstekend”, vervolgt Van 
Ingen zijn verhaal. “We hebben al 
meer dan 6.000 balen geperst in 
een korte tijd. De keuze voor een 
pers met een variabele kamer is 
een bewuste. Ik schat zo in dat 
circa 50% van onze klanten kie-
zen voor een grotere baalgroot-
te, met een diameter van 140 
of 150. Hiermee zijn we enorm 
flexibel naar onze klanten. Boven-
dien kunnen klanten ook aange-
ven of ze kiezen voor een net- of 
foliebinding. Voor een betere 
conservering adviseren wij de 
foliebinding. Die bindwijze is ten 
opzichte van de netbinding per 
baal ietsje prijziger. De ene klant 
kiest er bewust voor, de ander 
heeft (nog) liever de netbinding. 
Bij ons kunnen ze in ieder geval

”In een paar maanden tijd 
met twee persen al meer
dan 8.000 balen geperst”

Prima prestaties van twee nieuwe Pöttinger Impress persen voor C.W.V. Ons Belang, Zegveld

”Bijna perfect”

Geleverd door:

Gerard van Ingen
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Snel en goed kunnen harken. Daar is het 
Loonbedrijf Van Herwijnen om te doen 
geweest met de aanschaf van de brede 
Pöttinger TOP 1403 C zwadhark. En dat 
het snel gaat, is duidelijk als we Mark 
van Herwijnen van Loonbedrijf Van Her-
wijnen op de foto willen zetten tijdens 
het harken op een nabijgelegen perceel. 
In amper een kwartier tijd is het te har-
ken stuk grasland al in zijn geheel netjes 
in mooie, egale zwaden gelegd.

“Deze nieuwe Pöttinger zwadhark 
levert ons door de enorme capaciteit 
veel tijdwinst op”, vertelt Mark van 
Herwijnen. “In onze regio kwamen 
de afgelopen tijd meerdere aanvra-
gen voor harken bij ons binnen. We 
moesten daarom een keuze maken. Of 
we nemen het extra werk niet aan en 
verliezen daardoor ook de kans om bij 
deze nieuwe klantengroep naast het 
harken ook andere loonwerkzaamhe-
den te kunnen uitvoeren. Of we nemen 
het extra werk wel aan en investeren 
in een nieuwe, grote hark, waardoor 
we extra harkwerk hebben en bij deze 
nieuwe klanten ook op termijn overige 
loonwerkzaamheden kunnen uitvoe-
ren”, licht Van Herwijnen toe. Het mag 
duidelijk zijn: Van Herwijnen koos voor 
de laatste optie.

Dat de nieuwe hark een Pöttinger

met Duport nog hebben geopti-
maliseerd. De hark diende nog 
beter in balans te zijn, zodat de 
verschillende armen qua basis-
hoogte optimaler op elkaar afge-
stemd  zijn. Het verschil zie je nu 
gelijk in de mooie, egale zwaden. 
En dit resultaat in combinatie 
met de snelheid waarmee we 
de graspercelen kunnen harken, 
maakt deze nieuwe Pöttinger 
hark een aanwinst. Bovendien 
is het werkgemak groot, want 
wij houden van de eenvoudige, 
heldere bediening. De hark klapt 
voor het transport mooi in elkaar 
en houdt zich prima op de weg, 
ook als we een kuiltje in de weg 
te verwerken krijgen. Met deze 
hark kunnen we naar verwach-
ting een lange tijd vooruit”, geeft 
Van Herwijnen aan.

is geworden, is bij Van Herwij-
nen niet vreemd. “We hebben al 
diverse hooibouwmachines van 
Pöttinger op ons bedrijf”, ver-
volgt Van Herwijnen. We werk-
ten al naar volle tevredenheid 
met een Pöttinger V10 maaier, 
een Pöttinger Jumbo 6610 en 
een Pöttinger HIT 881 schudder. 
Voor hooibouwwerkzaamheden 
zijn we gecharmeerd van Pöttin-
ger machines.

Van Herwijnen is te spreken over 
de prestaties van de nieuwe 
Pöttinger hark: “Ik moet eerlijk 
zeggen dat we zojuist de afstel-
ling van de hark in samenwerking 

Loonbedrijf Van Herwijnen trekt profijt uit nieuwe Pöttinger TOP 1403 C hark

”Extra capaciteit lonend”

Mark van Herwijnen (r) in overleg met Herald Bloemert

”Voor hooibouw kiezen
wij Pöttinger machines”

Geleverd door:
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Bij de zoektocht naar een nieuwe ploeg werd Fokko-Aldert Omta van F. OMTA akkerbouw door dealer Hegro Agri 
Service gewezen op de kwaliteit van Pöttinger ploegen. Na de nodige informatie te hebben ingewonnen, schafte 
Omta vorig jaar een nieuwe Pöttinger Servo 45 M PLUS ploeg aan. Wat zijn de ervaringen van Omta met deze eerste 
Pöttinger ploeg?

De trekker loopt daarbij zo rustig 
en regelmatig. Zelfs met een 
lichtere trekker is deze 5-scharige 
ploeg prima te trekken.

Daarbij is ook de bediening prima 
in orde. Afgezien van een minie-
me basisinstelling, konden we 
er na aflevering meteen het land 
mee op. We hebben er GPS op 
laten zetten en daardoor ploegen 
we met het grootste gemak. Wat 
me verder opvalt is de lakkwali-
teit. Deze Pöttinger ploeg zit

super in de lak. Een heel verschil 
met onze vorige ploeg van een 
ander merk. Uitstraling en duur-
zaamheid is ook belangrijk. Als 
iemand zou vragen welke ploeg 
hij zou moeten aanschaffen, dan 
zou ik zonder twijfel de Pöttinger 
Servo ploeg met Traction Control 
aanbevelen”, benadrukt Omta.

“De nieuwe Pöttinger ploeg is vorig 
jaar net voor aanvang van het ploeg-
seizoen geleverd”, vertelt Fokko-Aldert 
Omta. “Dat kwam mooi uit, want toen 
kon de nieuwe ploeg meteen vol aan 
de bak. Circa twee derde van onze 
percelen bestaat uit zware grond. We 
hebben dus behoefte aan een ploeg die 
zwaar werk aan kan. Je merkt meteen 
dat deze nieuwe Pöttinger ploeg een 
krachtpatser is. Het ploegen gaat als 
een tierelier. Met name in de kering 
pakt die moeiteloos zijn draai. De Trac-
tion Control werkt hierbij echt super.

Door de krachtoverbrenging middels het 
TRACTION CONTROL systeem worden de 
achterwielen permanent met het gewicht 
van de ploeg belast.

• Vermijden van slip en daarmee voor-
    komen van schadelijke bodemversto-
    ring door de achterwielen

• Tot 50% slipreductie

• Brandstofbesparing door effectieve
   krachtoverbrenging

F. OMTA Akkerbouw lovend over Pöttinger Servo 45 M PLUS ploeg

”Een beest van een ploeg”
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Fokko-Aldert Omta

Brandstofbesparing dankzij
TRACTION CONTROL

Vermogens- en verbruiksgegevens middelzware grond

Voorbeeld voor Servo 45 S PLUS 5-scharig, werkbreedte 2,6 m, werkdiepte 25 cm

Strategie zonder
TRACTION CONTROL

met
TRACTION CONTROL Efficiëncy

Capaciteit 1,94 ha/h 2,07 ha/h + 0,13 ha/h

Dieselverbruik 20,5 l/ha 18,4 l/ha - 2,1 l/ha

Slip 4,8% 3,3% - 1,5%

Geleverd door:

dealerlogo



De onvoorziene, eenzijdige opzegging 
vanuit Panolin AG heeft bij Duport 
Lubricare BV geleid tot een zeer snelle 
omschakeling. De samenwerking met 
het Zwitserse Motorex Bucher Group AG 
is inmiddels opgestart en biedt Duport 
Lubricare een kwalitatief volwaardige 
vervanger voor de Panolin olie. Bernie 
Dunnewind, algemeen directeur van 
Duport Lubricare BV legt uit wat deze 
omslag betekent voor het bedrijf én de 
klantenkring.

Zij zochten namelijk een pro-
fessionele verkooppartner voor 
hun export. Dat wij de markt in 
Nederland voor onze rekening 
wilden nemen, sloot daarbij per-
fect aan.

De Motorex olie voldoet aan alle 
eisen die wij, maar vooral onze 
klanten, hebben ten aanzien van 
biologisch afbreekbare smeer-
middelen. Deze olie is mengbaar, 
onderzoek toont aan dat de 
kwaliteit hoogstaand is en het 
past naadloos bij het proces van 
filtreren in plaats van vervangen 
van olie”, licht Dunnewind toe.

Dan rijst de vraag wat de klan-
tenkring van deze omslag vindt? 
Dunnewind licht dat graag toe: 
“Duport Lubricare beschikt over

ruim 30 jaar kennis en ervaring in 
biologisch afbreekbare smeermid-
delen. Wij zijn van mening dat in 
dit werkveld, expertise de sleutel 
tot succes is. Wij bieden het juis-
te advies voor alle hydraulische 
olievraagstukken. Onze klanten 
erkennen deze meerwaarde. De 
meeste klanten hebben dan ook 
aangegeven dat de relatie met 
ons belangrijker is dan het merk 
smeermiddelen. Zeker als het 
vervangende smeermiddel, in dit 
geval Motorex, net zo duurzaam 
en kwalitatief gelijkwaardig is. 
We zien echter dat bij overheids-
instanties de overgang nog wat 
voeten in de aarde heeft. Daar 
gaat besluitvorming over meerde-
re schijven en zijn meer adminis-
tratieve handelingen voor nodig. 
We hopen ook die partijen in de 
nabije toekomst weer te kunnen 
beleveren”, aldus Dunnewind.

Al meer dan 100 jaar zet MOTOREX 
zich in voor het leveren van pro-
ducten en diensten van de hoogste 
kwaliteit. Reeds in 1917 begon de 
pionier Arnold Bucher in Bützberg bij 
Langenthal met de productie van REX 
leder- en vloeronderhoudsproducten. 
Met de toenemende motorisering ver-
schoven de bedrijfsactiviteiten - REX 
werd MOTOREX in 1947.

MOTOREX groeit niet alleen in 
Zwitserland, maar ook internationaal. 
Vanaf 2016 wordt de helft van alle 
smeermiddelen buiten Zwitserland 
verkocht.

“Op het moment dat we wisten dat we 
afscheid moesten nemen van Panolin, 
hadden we gelijk al actie ondernomen”, 
vertelt Bernie Dunnewind. “We waren 
reeds bekend met Motorex smeer-
middelen. Motorex heeft een goede 
reputatie in Zwitserland. Zowel in de 
industrie, motorenbranche én met de 
biologische afbreekbare smeermiddelen 
in de agrarische sector. Voor Motorex 
Bucher Group AG kwamen wij eigenlijk 
ook precies op het goede moment.

Duport Lubricare heeft volwaardige vervanger voor Panolin

”Motorex: dé keuze voor biologisch afbreekbare smeermiddelen”

DUPORT BV
Archimedesstraat 9
7701 SG  Dedemsvaart

T. (0031) (0)523 - 613 493
E. info@duport.nl
www.duport.nl / www.duportlubricare.nl

Wilt u Duport contact ook in de 
toekomst ontvangen? Meld u dan 
nu aan via het contactformulier op:
www.duport.nl/contact.
Vul uw naam, en adresgegevens 
in vermeld daarbij: “Ja, ik ontvang 
graag vrijblijvend Duport Contact”. 
U wordt dan opgenomen in de 
mailinglijst en u ontvangt op uw 
opgegeven adres geheel kosteloos 
en vrijblijvend de komende edities 
van Duport Contact.

”Alles is groen nu,
zelfs het logo”


