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T6 DYNAMIC COMMAND™

DE NIEUWE MAATSTAF
IN DE 4-CILINDERKLASSE

BESTE LEZERS,
De laatste jaren zien we een duidelijke herwaardering van het
familiebedrijf. Dat verwondert ons niet. Familiebedrijven zijn immers
de ruggengraat van onze economie, gekenmerkt door gedegen
bedrijfsvoering, passie, hoge betrokkenheid van de medewerkers en
een directie die het langetermijnbelang voorop stelt.
Het zakenblad familybusiness spoort familiebedrijven op en
portretteert ze. We bieden een levendig beeld van deze dynamische
bedrijven. Roelofs Landbouwmechanisatie is daarvan een mooi
voorbeeld.
Roelofs Landbouwmechanisatie is een belangrijke speler in de
agrarische sector. Het Bennekomse familiebedrijf heeft meer
dan 35 jaar ervaring in landbouwmechanisatie. Een markt
die zich spectaculair ontwikkelt, met elk jaar weer nieuwe

technische vondsten en veranderingen. Efficiency, snelheid,
kostenbesparing en vermindering van de handenarbeid zijn
doorslaggevend. Het dealerschap voor A-merken als New Holland
en de import van McHale-machines en JPM trailers bieden
Roelofs Landbouwmechanisatie exclusiviteit. Dit, in combinatie
met de handel in gebruikte machines voor landbouw, bosbouw
en groenvoorziening, zorgt voor een veelbelovende toekomst.
Voor Roelofs Landbouwmechanisatie is een gezond en duurzaam
rendement belangrijker dan snelle groei in omzet en omvang.
Dat maakt het bedrijf tot een aansprekend voorbeeld van hoe
familiewaarden, maatschappelijke betrokkenheid en handelsgeest
hand in hand gaan.
Veel leesplezier,
Redactie familybusiness

familybusiness

BESPAAR MEER BRANDSTOF DAN OOIT
MET DE REVOLUTIONAIRE 8-TRAPS
POWERSHIFT-TRANSMISSIE MET DUBBELE
KOPPELING TECHNOLOGIE

• 9% minder brandstofverbruik*
• Brandstofbesparing tot € 1.950 over 750 uur*
*Berekend op basis van onafhankelijke DLG PowerMix test met dieselkost van e 1,00 per liter (België), 750 uur per jaar werkend
en 9% minder brandstofverbruik gebaseerd op de door DLG gepubliceerde 4-cilinder motortest. Gegevens uit onafhankelijke
externe bronnen: DLG test reports www.dlg.org/tractors.html en UK Profi International The Farm Machinery Magazine.
**Fabriekswaarborg van 5 jaar op Dynamic Command™ Transmissie tot maximum 4.000 uren.
Aanbod onder voorwaarden, meer info bij uw dealer.
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www.dllgroup.com

Waarom wachten met
kopen wanneer u nu
al kunt leasen?*
DLL en Roelofs werken samen bij de financiering van uw bedrijfsmiddelen.
Door te leasen beschikt u direct over de nieuwste apparatuur zonder
meteen de hele investering te doen of hiervoor te moeten sparen.
Financiering tot 100% van de investering is mogelijk, inclusief installatie
en opleidingskosten. Tijdens de door u gekozen looptijd betaalt u in
termijnen en ligt het rentetarief de gehele periode vast.
–
–
–
–
–

Het bedrijfsmiddel komt op uw balans
U bent direct de economisch eigenaar
U kunt de investering spreiden over termijnen
Mogelijk fiscaal voordeel**
Mogelijkheid tot BTW uitstel

Meer weten over
de mogelijkheden
van leasen? Neem
contact op met:
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Cris Emelaar
E cris.emelaar@dllgroup.com
T 06 22874208
Visit us on social media:
www.twitter.com/dllgroup
www.linkedin.com/company/dllgroup
www.facebook.com/dllgroup
* In deze advertentie komt slechts de leasevorm
financial lease huurkoop naar voren. Vragen over
andere leasevormen? Stel ze aan de hierboven
genoemde contactpersoon.
**Vraag dit altijd na bij een accountant
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BUILD STRONGER TO LAST LONGER
Agricultural and commercial trailers
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Wereldwijde import en export
van gebruikt materieel
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Loonbedrijf M. Verhoef, Nijkerk
'Tijd is tijd en afspraak is afspraak'

'Iedereen is hier even belangrijk'
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Loonbedrijf Bongers, Tiel
'We gunnen elkaar de handel'

New Holland
Clean energy en precisielandbouw
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Loonbedrijf Bosch Hengelo
'Een goed advies, daar scoor je bij ons mee'

Roelofs Landbouwmechanisatie
‘Snel handelen en het geluk een
kans geven’
'In landbouwmechanisatie telt
elke seconde'

'Grasoogst is bijzondere tak van sport'
3

Roelofs Landbouwmechanisatie

‘SNEL HANDELEN EN HET
GELUK EEN KANS GEVEN’
Roelofs Landbouwmechanisatie is een belangrijke speler in de agrarische
sector. Het Bennekomse familiebedrijf heeft ruim 33 jaar ervaring in
landbouwmechanisatie. Het dealerschap voor A-merken als New Holland en
de import van McHale-machines en JPM trailers bieden Roelofs
Landbouwmechanisatie exclusiviteit in de markt. In combinatie met de
succesvolle handel in gebruikte machines voor de landbouw, bosbouw en
groenvoorziening ziet de toekomst van de onderneming er rooskleurig uit.
Onlangs droeg vader Ton het bedrijf over aan zoon Ruben.

‘In de afgelopen decennia hebben we een
mooi bedrijf neergezet’, zo blikt Ton terug.
‘In de tachtiger jaren werkte ik op het
hoofdkantoor van Leonard Lang, toenmalig
importeur van Fiat voor de Benelux. Lang
was vertegenwoordiger van Fiat-tractoren en
-oogstmachines, en van diverse andere
merken. Daaronder vielen ook onderhoud,
reparatie en onderdelenvoorziening.’ Enkele
jaren later raakte Lang het importeurschap
van Fiat Agri kwijt. ‘Het bedrijf had weinig
affiniteit met de agro-wereld en was meer op
auto’s gericht. Gevolg was dat de agro-filialen
konden worden verkocht of overgenomen. In
dit filiaal kwam een nieuwe bedrijfsleider en
ik koos ervoor om een jaar later te vertrekken.
Niet lang daarna kreeg ik een telefoontje met
de vraag of ik het bedrijf en het personeel
wilde overnemen. In één bundel zeg maar.
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Daar had ik wel oren naar en zo werd ik van werknemer ineens
werkgever. Ik ben toen samen met mijn broer Jos van start gegaan!’

Grootpakpers
Het bedrijf kon wel een impuls gebruiken en de broers zetten de
organisatie opnieuw technisch op poten. Het team bestond uit vier
man en de onderneming richtte zich op loonwerkers en boeren in
de omgeving. Dankzij de komst van de grootpakpers, rond 1990,
groeide de positie van Roelofs Landbouwmechanisatie. ‘Een
grootpakpers is een servicegevoelig apparaat dat wordt ingezet
voor het inkuilen van gras, het hooien en het persen van stro in
grote balen. Bij boeren en loonwerkers was er veel belangstelling
voor.’ Door de toenemende vraag werd het afzetgebied steeds
groter, bijna landelijk, en het aantal medewerkers groeide mee.

New Holland
Een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf was de fusie van Fiat Agri
en Ford in 1993, waarbij Fiat de afdeling landbouw van Ford
overnam. Dit was een grote speler in de markt en verkocht tractoren

en oogstmachines van het Amerikaanse
merk New Holland. ‘De groeiambities van
Fiat sloten goed op onze eigen ambities
aan. New Holland had een grotere
trekkerserie en wij kregen daarmee een
compleet nieuw productassortiment, dat
vele malen groter en professioneler was. Zo
was het één van de eerste merken met luxe
transmissies in tractoren. Voor die tijd
verkochten wij met name Fiat-tractoren,
combines en persen. De productgamma’s
van New Holland en Ford zorgden voor
compleet nieuw assortiment.’

omhoog naar circa 30%. Mede door onze enthousiaste en trotse
uitstraling kregen we er veel nieuwe relaties bij. Zowel trouwe klanten
van Ford als trouwe klanten van Fiat konden bij ons terecht.’ Met New
Holland als marktleider gingen de zaken voor de wind en groeide
Roelofs Landbouwmechanisatie elk jaar in omzet en aantal
medewerkers. ‘Doordat het werk duidelijk toenam, moesten wij ook
ons pand fors uitbreiden. In 1996 hebben we de oppervlakte van het
terrein en de gebouwen verdubbeld.’

‘In de afgelopen decennia hebben we een
mooi bedrijf neergezet’

Marktaandeel snel omhoog

Originele bijdrages

De familie Roelofs merkte dat al snel in de
cijfers. ‘Het marktaandeel ging, dankzij
vooral de uitstekende marketing van Fiat,
eerst voorzichtig en vervolgens snel

Aan de lange samenwerking tussen de broers kwam in 2000 een eind.
Ton ging alleen met de zaak verder. ‘Dat was niet makkelijk. Want in
die tijd had de markt te kampen met de grote gevolgen van
varkenspest, MKZ en kippenpest. Dit drukte de resultaten, het bedrijf
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Roelofs LMB: de krachtige partner
van Van Ginkel Machines

Engeland. Vanaf 2010 is dat een belangrijke
pijler van ons bedrijf geworden.’ Ruben zag
een gat in de markt toen de koers van de
Engelse pond daalde. Hij ontdekte op
internet dat in Engeland jonge tractoren
werden aangeboden voor interessante
prijzen en legde vervolgens contact met
diverse Engelse dealers. ‘Ik wist precies wat
ik wilde kopen: vooral jonge tractoren met
weinig uren. Dat zorgde voor een
verdrievoudiging van de omzet. Ook
hebben we extra monteurs aangenomen
om de trekkers klaar te maken voor
aflevering.’ Dat was het startpunt voor
meer activiteiten ‘overzee’.

Snel handelen
Groenekanseweg 26
3737 AG Groenekan
Tel: 0346-218118
Fax: 0346-218030
Email: info@vanginkelmachines.nl
Internet: www.vanginkelmachines.nl

Van Ginkel Machines is gespecialiseerd in het maken van kipwagens voor zowel landbouw,
grondverzet als wegenbouw. Het uitgebreide standaardassortiment is optioneel aan te
passen aan de wensen van de gebruiker. Daarnaast zijn er altijd mogelijkheden om aan
specifieke wensen invulling te geven. In Groenekan is het team dagelijks bezig met het
zoeken naar verbeteringen aan bestaande producten, mogelijkheden voor nieuwe modellen
en uitbreiding van het huidige programma.

VGM
Goo.indd
1 advertentie LMB Roelofs 210x148mm def.indd 1
Van Ginkel
Machines

28-03-19
11:56
26-03-19 15:51

Wij zorgen dat
je direct
vooruit kunt

had het zwaar. De jaren erna krabbelde de markt gelukkig weer op.
Dat was ook het moment dat mijn zoon Ruben actief in het bedrijf
werd. Mede dankzij zijn energieke en originele bijdrages hebben we
het overleefd.’

Opkomst van internet
Na opleidingen landbouwtechniek en bedrijfskunde ging Ruben aan
het werk in het bedrijf van zijn vader. ‘De commerciële kant trok mij
meer dan de technische kant,’ weet Ruben nog. ‘Van jongs af aan
hielp ik mee in het bedrijf en op mijn twintigste vroeg mijn pa of ik
vaste medewerker wilde worden.’ Het was de tijd van de opkomst van
het internet. Ton: ‘Daardoor veranderde onze zakelijke wereld flink.
Onder leiding van Ruben hebben we de marketing via internet
verbeterd, met mooie foto’s en goede informatie. Ook gingen we veel
adverteren via internet en in vakbladen, zowel nationaal als
internationaal.’

Vertegenwoordiger
Roelofs profileerde zich in die tijd al als specialist in balenpersen en
grootpakkenpersen. ‘Daarmee deden we goede zaken bij loon
werkers. We opereerden in een groot gebied,’ zegt Ton. Naast zijn
marketingactiviteiten startte Ruben als vertegenwoordiger. ‘Als jonge
jongen zonder enige ervaring was dat in het begin best lastig. Ik wist
nog weinig van de landbouw en ik moest de taal en de gebruiken
leren kennen. Wat me erg aansprak, en nog steeds, was de
fantastische werkmentaliteit. Roelofs had al een goede naam, dit
bleek een groot voordeel te zijn.’

Engeland

Voor wie vooruit wil
ING0832_Adv_Direct
vooruit advertentie_184x124_001 1
ING Goo.indd 1

Vanaf zijn komst ging het bedrijf ‘commerciëler ondernemen’, zoals
Ton het omschrijft. ‘Onder aanvoering van Ruben gingen we onder
andere veel gebruikte tractoren en machines importeren uit

Roelofs Landbouwmechanisatie kreeg
steeds meer aanvragen voor machines die
in het buitenland tegen interessante
prijzen te vinden waren. Ruben maakte dan
ook regelmatig reizen naar diverse
Europese landen en benutte veel
commerciële kansen. ‘Vanuit mijn
activiteiten in Engeland en Ierland kwam ik
in contact met McHale. Net als Roelofs is
dat een klein familiebedrijf met korte lijnen
en we hadden meteen een klik. Het hele
McHale-assortiment sluit goed aan op ons
assortiment machines. Het aangaan van
relaties en verkopen is een kwestie van
gewoon doen, erop uitgaan, ogen en oren
openhouden, snel handelen en het geluk
een kans geven.’

Twee handen op één buik
Dat Ruben het bedrijf nu 100% heeft
overgenomen, vindt hij een mooie kans.
‘Mijn vader en ik waren altijd al twee
handen op één buik en daardoor is ook de
overname soepel verlopen. Al vroeg kwam
ik in het bedrijf en stapje voor stapje ging ik
financieel participeren in het bedrijf.’ Zijn
tip aan collega-familiebedrijven die
nadenken over opvolging. ‘Begin vroeg
met participeren. Mijn vader heeft mij al op
jonge leeftijd vertrouwen en kansen
gegeven. Ons leven thuis stond in het
teken van het bedrijf, want ik deed op
zaterdagen en na schooltijd al veel hand- 
en spandiensten. Elke dag gingen de
gesprekken over het bedrijf, de klanten en
de handel. Dat ik het stokje nu heb overgenomen, was dan ook een logische stap.
Mijn vader was altijd al mijn coach en dat is
hij nog steeds. Daar ben ik erg blij mee.’

01/05/2019
08:49
01-05-19 09:30
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Met ervaren servicemonteurs, een compleet magazijn en een goed geoutilleerde werkplaats staat het team van
Roelofs Landbouwmechanisatie 24 uur per dag klaar. De servicegerichtheid en slagvaardigheid van Roelofs
Landbouwmechanisatie zijn een begrip. ‘Daar zijn we met z’n allen erg trots op,’ zegt chef werkplaats Andries
Beverloo.

Servicegericht en slagvaardig

‘IN LANDBOUWMECHANISATIE
TELT ELKE SECONDE’
Organisatie gestroomlijnd
Andries werkt sinds twee jaar bij Roelofs Landbouwmechanisatie en
heeft sindsdien de organisatie flink gestroomlijnd. ‘Dankzij mijn
achtergrond als monteur zag ik snel waar werkprocessen beter
konden. Ik heb onder andere het servicegedeelte verbeterd, zodat
we snel besluiten kunnen nemen en onze afspraken optimaal
kunnen nakomen. Als medewerker van Roelofs moet je flexibel zijn
en van aanpakken houden. Efficiency is in ons vak enorm
belangrijk!’ Ook zijn agrarische achtergrond vindt hij een groot
voordeel. ‘Ik ben opgegroeid op een boerderij. Dankzij mijn
basiskennis en praktijkervaring weet ik hoe de machines technisch
én praktisch werken. Ik ken alle termen en rijeigenschappen en kan
op basis daarvan machinecombinaties adviseren en waar de
gebruiker op moet letten.’

Contact met klanten
Klanten kunnen bij Roelofs Landbouw
mechanisatie terecht voor regulier
onderhoud, reparaties en het inbouwen van
accessoires. Het bedrijf beschikt over een
moderne, goed ingerichte en ruim opgezette
werkplaats met moderne diagnose
apparatuur, waarmee technische problemen
snel getraceerd en opgelost kunnen worden.
Andries: ‘Mijn team telt acht monteurs en één
stagiaire. Daarvan zijn drie monteurs
gespecialiseerd in McHale-machines. Voor
ons andere merk, New Holland, kan ik
eigenlijk elke monteur inplannen, maar
serieuze storingen vragen om specialisten.
Dus daar schakel ik twee monteurs in die zich

‘Tevreden klanten die graag met ons
blijven samenwerken, dat is ons doel’
extra hebben gespecialiseerd in New
Holland. Zo zorg ik dat we steeds het juiste
mannetje bij de juiste klus aan het werk
hebben.’ Alle monteurs hebben jarenlange
ervaring in de landbouwmechanisatie en het
bedrijf is VCA-gecertificeerd.
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Meestal lukt het hem om ongeveer 95% van de dagplanning te
halen. ‘Loonwerkers doen hun grotere onderhoudswerk op
afspraak, dus wij hebben geen grote aanloop op de dag zelf. Wel
moeten wij ervoor zorgen dat al het noodzakelijke onderhoud
uiterlijk half februari gedaan is. Dat vraagt om een strakke planning.’
Andries onderstreept dat er altijd werkzaamheden zijn. ‘Ongeveer
de helft van het werk in de werkplaats bestaat uit het klaarzetten
van machines voor de handel. Op volgorde van verkoop lopen we
elke machine nauwgezet na en vullen alle specificaties in van het
inbouwen of aanpassen van accessoires. Dan kan het gebeuren dat
we rechtstreeks contact opnemen met de klant, bijvoorbeeld om de
door de klant gewenste koppeling te checken. Dat directe contact
vind ik een mooi aspect van het vak. Daarnaast is het voor ons
steeds weer een uitdaging om met de nodige creativiteit tot de
beste oplossing voor de klant te komen. En tot slot behoort ook het
spic en span maken van de machines tot onze taken, inclusief de
wasstraat.’

Buiten kantooruren
In het hoogseizoen beginnen de loonwerkers rond 15.00 uur met
het persen van het gras. ‘De eerste maaironde is in april, afhankelijk
van het weer, en het maaiseizoen loopt tot oktober/november.
November is voor ons de rustigste maand. Doordat we eventuele
storingen moeten verhelpen, zijn we veel in de avond bezig. De
storingsdienst lost buiten kantooruren problemen op. Veel
storingen kunnen we per telefoon oplossen, dat scheelt enorm veel
tijd. Dankzij de elektronica kunnen we vaak aan de storingsmelding
zien wat er aan de hand is. In het seizoen telt elke seconde, dus
staan wij altijd paraat voor het verhelpen van storingen.’ Met vier
servicebussen is Roelofs Landbouwmechanisatie in het

Andries Beverloo

hoogseizoen vrijwel continu onderweg.
‘Monteurs voeren bij calamiteiten ook
reparaties op locatie uit. Gaat het om een
verstopte brandstoffilter, dan kunnen we
die meteen schoonmaken of vervangen.
We zorgen ervoor dat we voor de meeste
storingen reserve-exemplaren of onderdelen in onze servicebussen
voorradig hebben. Zo beperken we de
stilstand voor de klant tot een minimum.’

Alert reageren
Andries constateert dat de
landbouwwereld steeds meer een
handelswereld is geworden. ‘Dat vraagt om
alert meebewegen en reageren op de
markt. Dankzij het compleet uitgeruste
magazijn kunnen we onderdelen snel en
gemakkelijk leveren. Bovendien, als
serviceteam zien en horen wij natuurlijk
van alles van klanten, dus geef ik
regelmatig tips door aan vertegen
woordigers. Samen maken we het bedrijf
groter. De goede onderlinge sfeer speelt
hierin een grote rol. We hebben
vertrouwen in elkaar, vangen elkaar op en
hebben samen veel plezier. Klanten
merken dat en waarderen dat. Tevreden
klanten die graag met ons blijven
samenwerken, dat is ons doel.’

ICT-systeem
Cruciaal hiervoor is de aanschaf van een
nieuw ICT-systeem, Power All. ‘Daarin zijn
alle onderdelen van het bedrijf aan elkaar
gelinkt. Daardoor kunnen we de aan te
houden voorraden nog beter inschatten.
We weten welke storingen veel voorkomen,
dus hebben we alle brandstoffilters en
V-snaren binnen handbereik. Ook is
duidelijk wat de snellopende onderdelen
zijn. Als die kennis helpt om in te schatten
hoe lang een reparatie duurt en dus hoe
snel wij een klant kunnen helpen. Bij
nieuwe klanten hebben we één kans:
meteen goed presteren! Al deze zaken
dragen bij aan een optimale dienst
verlening voor de klant en dus aan groei
van ons bedrijf.’ Doordat niet alleen de
activiteiten groeien, maar ook de machines
en voorraden steeds groter worden, barst
de werkplaats van Roelofs Landbouw
mechanisatie uit haar jasje. ‘We hebben
concrete plannen om uit te breiden,
daarover informeren wij binnenkort onze
relaties.’
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Informele werksfeer kracht van Roelofs

‘IEDEREEN IS HIER EVEN BELANGRIJK’
Werken bij Roelofs is werken in een informeel familiebedrijf, waar iedereen oog voor elkaar heeft. Medewerkers zijn
vakmensen die letterlijk samen de schouders onder het werk zetten, meedenken, steeds een stapje harder willen
lopen en het leuk vinden om in teamverband te werken. Het wordt steeds lastiger om de juiste mensen te vinden.

Mensen verleiden
FAMILIEBEDRIJVEN INNOVATIEF

De markt waarin Roelofs Landbouw
mechanisatie actief is, ontwikkelt zich
spectaculair. ‘Elk jaar zijn er weer nieuwe
technische vondsten en ontwikkelingen,’ legt
directeur Ruben Roelofs uit. ‘Efficiency,
snelheid, kostenbesparing en steeds verdere
automatisering zijn hierin doorslaggevend.
Maar de landbouw vertoont ook continu
pieken en dalen. Veel werkzaamheden
moeten in slechts een paar weken gebeuren.
Zo mogen loonwerkers vóór half februari
geen mest uitrijden. Daardoor raken
gedurende de winterperiode alle kelders en
putten vol. Wij moeten in een kort tijdsbestek
de machines klaar hebben. Dat moeten wij
inschatten op basis van de weersvoorspelling
en informatie die wij in het veld horen van
onze contacten.’

Schaalvergroting
Ruben ziet overal dat het aantal loonwerkers
gestaag daalt. ‘Vooral veeboeren krijgen het
steeds moeilijker door veranderende regels,
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Uit onderzoek van Nyenrode Business Universiteit, in samenwerking met ING en NPM Capital, blijkt dat familiebedrijven op het
gebied van innovatie volwaardig meedoen met andere typen
bedrijven. Ruim 62% van alle familiebedrijven heeft de laatste drie
jaar minimaal één nieuw product of dienst op de markt gebracht.
Gemiddeld zorgde dit voor bijna 15% van de omzet. Bijna 72%
heeft de laatste drie jaar de interne bedrijfsprocessen ingrijpend
verbeterd of vernieuwd. De innoverende familiebedrijven besteden
gemiddeld 4,9% van hun omzet aan research & development. Dit
percentage is bij ruim eenderde van de bedrijven toegenomen.

te zware lasten en dergelijke. Ook is een enorme schaalvergroting
aan de gang: kleine bedrijven kunnen het hoofd moeilijk boven
water houden en veel agrariërs stoppen daardoor. Grote bedrijven
worden juist groter en worden daardoor steeds moeilijker over te
nemen door de volgende generatie.’

Flexibiliteit en loyaliteit
Om te kunnen blijven groeien, is Roelofs Landbouwmechanisatie
constant op zoek naar medewerkers. ‘De juiste mensen vinden, is
best moeilijk. Wij zoeken mensen met brede technische kennis en
een sterke affiniteit met de landbouw. Zoiets zit in je of niet.
Bovendien moeten onze mensen breed en onregelmatig inzetbaar
zijn. Veel van ons werk vindt plaats midden in het zomerseizoen.
Dat vraagt niet alleen om flexibiliteit, maar ook om loyaliteit aan ons
bedrijf en de landbouw als geheel.’

Het vinden van de goede medewerkers is dan ook een flinke klus.
‘Het aanbod van goede technische mensen is klein, ook wij hebben
daar mee te maken. Dus halen wij alles uit de kast om ze te vinden.
Daarvoor maken we vooral gebruik van ons netwerk en proberen
mensen te verleiden om bij ons te komen werken. Sowieso hebben
we goede arbeidsvoorwaarden, beschikken over een luxe
werkplaats, werken voor gerenommeerde merken en ons werk zit
vol uitdagingen.’ Met het oog op stagiaires heeft het bedrijf onder
andere contact met meerdere agrarische opleidingsinstituten. ‘Wij
vinden het belangrijk om jonge mensen op te leiden, met oog op
onze toekomst en die van de branche. Wij zetten de stagiaires
constant in, ze draaien zoveel mogelijk zelfstandig mee. Soms
blijven stagiaires hier en krijgen ze een dienstverband.’

Merkentrouw
Monteurs zijn het ene moment in de werkplaats actief, terwijl ze ook
zomaar in één van de serviceauto’s kunnen springen om een klant
op locatie te helpen. ‘Wij werken bovendien met absolute A-merken
trekkers en oogstmachines. Monteurs hebben veel passie voor het
merk waarvoor ze werken.’ Ook de klanten van Roelofs
Landbouwmechanisatie zijn niet de minste. ‘Wij werken voor grote
professionele partijen die toonaangevend zijn in de agrarische
wereld.’

Allemaal gelijk
Roelofs Landbouwmechanisatie vraagt veel van haar medewerkers,
‘maar ze krijgen daar ook veel voor terug. We vinden het belangrijk
om het medewerkers naar de zin te maken. Dus krijgen ze ook alle
ruimte om zelfstandig te werken en inhoud te geven aan hun werk.
Daarnaast willen mensen bij ons komen werken, juist omdat we een
familiebedrijf zijn. Iedereen is open naar elkaar toe. Ook al ben ik
directeur, we zijn hier allemaal gelijk. Roelofs heeft een platte

organisatie. Iedereen werkt aan dezelfde
klussen en weet dus precies wat er speelt. Of
het nu op kantoor is, in de werkplaats of in
het magazijn. Als directeur sta ik tussen de
jongens in. We werken de hele dag door
samen als collega’s, hebben aandacht voor
elkaar, zijn in de ander geïnteresseerd en
hebben ook aandacht voor elkaars
privésituatie.’

‘Om te kunnen blijven groeien, is
Roelofs Landbouwmechanisatie
constant op zoek naar medewerkers’
Gezin
Ruben, met zijn vader op de achtergrond,
doet er veel aan om het familiekarakter in ere
te houden. ‘Door de aard van onze
dienstverlening werken medewerkers vaak
buiten kantoortijden. Dat doen ze met
plezier, maar het vraagt ook nogal wat van
hun gezin en kinderen. Daarom organiseren
we regelmatig etentjes, personeelsuitjes en
borrels, waarvoor we zo nu en dan ook de
partners uitnodigen. Samen hebben we veel
plezier en houden ervan om elkaar flink in de
maling te nemen. Met elkaar zijn we een
bijzondere familie.’

11

New Holland

CLEAN ENERGY EN
PRECISIELANDBOUW

Roelofs Landbouwmechanisatie is één van de 35 Nederlandse dealers
van New Holland. Het portfolio van New Holland bestaat uit
tractoren, oogstmachines, balenpersen, zelfrijdende spuitmachines,
landbouwzaaimachines, een grondverzetlijn en sinds kort ook
hooimachines en grondbewerkingsmachines.

brandstoffen en verkleint het de CO2-uitstoot. New Holland werkt
samen met lokale productiebedrijven om het aantal kilometers per
onderdeel zo laag mogelijk te houden.

Clean Energy Leader
New Holland hanteert de ‘Clean Energy Leader’-strategie voor de
actieve promotie van hernieuwbare brandstoffen,
emissiereductiesystemen en duurzame landbouwtechnologie. Ruim
tien jaar geleden startte New Holland met het ontwikkelen van
duurzame technieken die bijdragen aan minder uitstoot en een
schoner milieu. Voorbeelden van die missie waren de goedkeuring
voor het gebruik van 100% biodiesel in de motoren, in 2009 werd de
waterstoftractor gelanceerd en in 2015 werd een door methaan
aangedreven tractor in het veld getest. Ook introduceerde New
Holland een autonoom rijdende tractor, de NHDrive.

Agxtend
Met het oog op het vermarkten van precisielandbouwtechnieken,
zoals scanners, sensoren en weerstations, startte CNH Industrial eind
2018 het nieuwe bedrijf Agxtend. Precisielandbouw zorgt ervoor dat
planten en dieren, met behulp van technologie, de juiste behandeling
krijgen. Dit gebeurt met onder andere GPS, sensors, ICT en
robotisering. Techniek kan helpen bij strategische besluiten op
bedrijfsniveau, maar ook bij operationele handelingen op
plantniveau. Zo kan de productie worden geoptimaliseerd en de teelt
verduurzaamd. Bij precisielandbouw wordt niet meer per veld, maar
per vierkante meter of per plant bepaald wat er moet gebeuren. Voor
precisielandbouw zijn sensoren nodig voor het waarnemen van
gewassen en/of de bodem. Op basis van de sensorwaarden brengt

specifieke software de toestand van het
gewas (of bodem) en eventuele gebreken
of behoeftes in kaart. Aan de hand daarvan
wordt bepaald welke plaatsspecifieke
behandeling nodig is. Vanzelfsprekend
moet de behandeling worden uitgevoerd
door correcte aansturing van machines.

Concrete resultaten
De eerste concrete resultaten met
precisielandbouw zijn er al. Vaste rijpadenen rechtrijsystemen hebben hun intrede
gedaan bij akkerbouw- en
groenteteeltbedrijven, voornamelijk om
teeltmaatregelen zoals ploegen
gemakkelijker te maken. Op spuitmachines
is sectiecontrole mogelijk, waardoor
overlap in bespuitingen kan worden
verminderd. Met meetapparatuur op
oogstmachines zijn opbrengstkaarten te
maken, waarmee de plaatsspecifieke
variatie in de opbrengst geschat en in
beeld kan worden gebracht. Met
gewasreflectie-metingen kunnen ook
opbrengstvoorspellingen worden
gemaakt. Deze metingen zijn weer te
gebruiken als informatie voor
plaatsspecifieke bemesting en
gewasbescherming.

NEW HOLLAND OP ZWARTE CROSS

New Holland biedt akkerbouwers, veehouders, loonwerkers,
wijnbouwers en terreinverzorgers een ruime keuze uit meer dan
tachtig productlijnen en driehonderd modellen. New Holland is
wereldleider in landbouwmachines en de nummer één in de
Benelux in tractoren en oogstmachines. Om de klanten in de
Benelux zo goed mogelijk van dienst te zijn, beschikt New Holland
Benelux over een groot dealernetwerk. New Holland telt 35 dealers
in Nederland, waaronder Roelofs Landbouwmechanisatie.

Kleuren
New Holland werd gesticht in 1895 door Abe Zimmerman in New
Holland (Pennsylvania) in de Verenigde Staten. Het bedrijf kende
een rijke geschiedenis van overnames en fusies. In 1986 werd New
Holland uiteindelijk gekocht door Ford en in 1993 weden alle
aandelen verkocht aan Fiat Agri. Na deze aandelentransactie
fuseerden beide tractorafdelingen. De tractoren die de nieuwe
afdeling ontwierp, waren verkrijgbaar in Fiat terracotta-rood en
Ford blauw. Dit had als doel dat de veelal merktrouwe klanten
langzaam konden wennen aan het nieuwe merk. In 2000 werd
besloten om alle tractoren alleen nog in het blauw te produceren
en te verkopen onder de merknaam New Holland.

CNH Global
Tegenwoordig maakt New Holland deel uit van CNH Global, een
bedrijf waarvan Fiat Industrial de meerderheidsaandeelhouder is.
Beide bedrijven brengen nog steeds tractoren en graafmachines
onder hun eigen naam uit, maar deze verschillen onderling niet
veel. Zo wordt een nieuwe serie New Holland-tractoren gemaakt in
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Roelofs Landbouwmechanisatie laat zich op allerlei manieren
zien, letterlijk en figuurlijk. Het bedrijf is actief op social media
en plaatst daar regelmatig nieuwtjes, weetjes en dergelijke.
Op Facebook heeft Roelofs meer dan 12.000 volgers. Ook is het
bedrijf live aanwezig bij diverse evenementen en sponsorde
bijvoorbeeld drie jaar lang de Zwarte Cross. Voor Ruben Roelofs
bekend terrein, want reed daar enkele keren als motorcrosser
mee. Deze sponsoring was in natura. Met trekkers regelde Roelofs
het afslepen van materieel, crossmotoren en dergelijke. Speciaal
daarvoor werd steeds een grote New Holland-trekker extra
opvallend gepimpt. Die beelden gingen viral en bezorgden Roelofs
landelijke bekendheid.

‘Ruim tien jaar geleden startte
New Holland met het
ontwikkelen van duurzame
technieken die bijdragen aan
minder uitstoot en een
schoner milieu’

de fabriek van Steyr (een merk van CNH). De
New Holland-, Case- en Steyr-tractoren zijn
mechanisch vrijwel gelijk en de merken
ontwikkelen alleen de cabine en andere
onderdelen aan de buitenkant nog
zelfstandig.

Wereldwijd
New Holland is wereldwijd actief, op elk van
de vijf continenten, in totaal ongeveer 170
landen. Door de productie zoveel mogelijk
dichtbij de eindgebruiker te concentreren,
vermindert het bedrijf het vervoer van
producten, bespaart het op fossiele
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‘GRASOOGST IS BIJZONDERE
TAK VAN SPORT’
Sinds een jaar of zeven importeert Roelofs Landbouw
mechanisatie McHale ronde balenpersen, wikkelaars en
maaiers. Het bedrijf importeert ook JPM oprijwagens,
speciaal voor landbouwverkeer. Dit biedt Roelofs
exclusiviteit in de markt. Het is tegelijkertijd een
stevige basis voor de toekomst van de onderneming.

Als familiebedrijf staat Roelofs
Landbouwmechanisatie voor hoogwaardige
service en het continu bijhouden van
ontwikkelingen. McHale had een importeur
in Nederland, maar de samenwerking stopte.
McHale besloot de distributie in Nederland
op een andere manier in te vullen en koos
voor een netwerk van meerdere dealers.
‘Daarvan werden wij er één, met MiddenNederland als verzorgingsgebied,’ zegt
vertegenwoordiger René Mooijman.

‘Om een potentiële klant te
interesseren, zetten wij in de zomer
regelmatig demo-machines in’

René Mooijman

zonder net, en is daarmee koploper. Dit systeem zorgt ervoor dat
het gras optimaal wordt geconserveerd en dat de boer slechts één
soort afval heeft. Bij het verwerken van de balen is dit een groot
voordeel. De persen en wikkelaars leveren in zware
omstandigheden de beste prestaties. McHale is op dit gebied al
jaren marktleider en dat draag ik graag uit.’

Robuust
Koploper
René heeft niet alleen commerciële, maar
ook een technische achtergrond. Hij werkte
eerder als monteur bij een andere werkgever.
‘Heel Nederland is mijn werkgebied en ik
verkoop zowel nieuwe als gebruikte
machines.’ De nadruk ligt op het midden en
noorden van Nederland: ‘Daar zijn veel, grote
grasgebieden en is dus veel gras te maaien,
te persen en in folie te verpakken.’ McHale
ontwikkelt en produceert degelijke
machines, onderstreept René. ‘De machines
zijn eenvoudig in het gebruik en hebben lage
onderhoudskosten. Het merk onderscheidt
zich verder door haar folie-bindsysteem,
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McHale-machines worden ontwikkeld en geproduceerd in Ierland
en dat maakt ze zeer robuust. René: ‘Het land is bergachtig, overal
liggen stenen en keien en het regent er vaak. Die factoren zorgen
ervoor dat de gewassen moeilijk te behandelen zijn. Grasoogst in
Ierland is dan ook een bijzondere tak van sport, die vraagt om
stevige, duurzame en compacte machines die ook op krappe
stukjes land het best presteren. Daarom zijn ze ook voor de
Nederlandse markt, met ons natte klimaat, bij uitstek geschikt.’
Met name de eerste snee gras, meestal eind april, is een zware oogst
en worden de machines het zwaarst belast. ‘Als er regen op komst
is, moet het gras bijtijds droog worden geoogst, dus moeten wij dag
en nacht paraat staan om eventuele storingen op te vangen. Vaak
kunnen wij die telefonisch verhelpen en soms is het nodig om dat
ter plekke te doen. Naast het leveren en in bedrijf stellen van
nieuwe machines is dat voor ons veruit de drukste periode van het
jaar.’

Meehelpen
De winter is de periode dat de oogstmachines
worden onderhouden, gereviseerd en
voorbereid op het nieuwe seizoen. ‘Heeft een
klant nieuwe machines nodig, dan worden die
in de winter besteld. Bij ons worden ze in het
voorjaar afgeleverd, zodat we ze vlak voor de
start van het nieuwe seizoen bij de klant in
bedrijf kunnen stellen.’
René wil zelf ook graag meehelpen in het
veld. Hij wilde ooit zelf boer worden en houdt
enorm van het agrarische werk. ‘Het voordeel
van mijn werk is dat ik in juli en augustus na
werktijd kan meehelpen in het veld. In mijn
vrije tijd vind ik het prachtig om met een
balenpers te werken. Daarmee hou ik
tegelijkertijd feeling met de praktijk.’

Data
De huidige landbouwmachines zijn van een
hoog technisch niveau, stelt René. ‘Veel
grasoogstmachines zijn voorzien van
GPS-tracking, opbrengstmeting en

weegsystemen voor het verzamelen van opbrengstdata. Om het
beste resultaat van het land te krijgen, wil de boer precies weten
hoeveel van elk perceel wordt geoogst. De loonwerker geeft,
via de machine, alle informatie door, zodat de boer kan zien waar
wat nodig is op zijn land. Op basis hiervan kan de boer vervolgens
een gedetailleerd plan van aanpak maken.’ René gaat ver in het
overtuigen van klanten. ‘Om een potentiële klant te interesseren,
zetten wij in de zomer regelmatig demo-machines in.’

JPM Trailers
Het importeurschap voor JPM Trailers is ook een interessante pijler
van het familiebedrijf geworden. ‘Tijdens één van zijn zoektochten
door Engeland zag Ruben Roelofs een robuuste oprijtrailer voor
graafmachines staan. Hij vond dat die goed paste in de
Nederlandse markt, maar JPM Trailers werd hier nog niet werd
vertegenwoordigd.’ De belangrijkste afnemers van JPM Trailers zijn
aannemers en loonwerkers.
‘JPM trailer zijn oersterk en gaan lang mee. De trailers zijn bedoeld
voor langzaam verkeer en worden gebruikt voor het transport van
grondverzetmachines, met een maximaal gewicht van 33 ton.
Inmiddels is Roelofs Landbouwmechanisatie sinds een aantal jaren
importeur van JPM trailers en door onze goede marketing hebben
wij een goede marktpositie in Nederland opgebouwd.’
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WERELDWIJDE IMPORT EN EXPORT
VAN GEBRUIKT MATERIEEL

Roelofs Landbouwmechanisatie houdt zich al vele jaren bezig met import
en export van gebruikte tractoren en landbouwmachines. ‘Dat doen we om
onze positie in deze markt te verstevigen. De prioriteit ligt bij de eind
gebruikers van onze merken in de omgeving. We pakken de kansen die we
in de markt zien ontstaan,’ aldus directeur Ruben Roelofs.

gebruikt materieel.’ Daarvoor legde hij contact met meerdere
Egyptische landbouwpartijen. In het project zélf werden drie jaar
lang miljoenen geïnvesteerd en het Roelofs-aandeel daarin was het
leveren van alle landbouwmachines. ‘Vanwege de grote schaal
hebben we met onze Egyptische partners plannen gemaakt om
daar een servicefiliaal te openen. Maar op afstand zakendoen bleek
te intensief en tijdrovend. Daarnaast speelden cultuurverschillen
ons parten en hielden we minder tijd over voor onze lokale markt
in Nederland. Het deed ons beseffen dat de Nederlandse markt
voor ons van grotere waarde was dan deze samenwerking ver van
huis.’

11-04-19 15:10

precies wat nodig is

Basis van ons bedrijf

SPUITTECHNIEK

PRECISIELANDBOUW
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GRONDBEWERKING
EN ZAAIEN

Het gebruikte materieel wordt vooral uit
Ierland en Groot-Brittannië geïmporteerd. De
export richt zich op Europese landen als
Duitsland, België, Scandinavië en het
voormalig Oostblok. Daarnaast exporteert
Roelofs Landbouwmechanisatie naar
Zuid-Europese landen als Spanje en Portugal
en Noord-Afrikaanse landen als Marokko en
Egypte.
Deze activiteit van Roelofs Landbouw
mechanisatie ontstond bijna tien jaar geleden.
Tegen 2010 daalden de verkopen flink en dus
ging het bedrijf op zoek naar andere kansen.
‘In die periode werd ik gebeld door een relatie
in Egypte. Hij zocht een leverancier van
landbouwmachines voor een groot project in
de woestijn met 12.000 melkkoeien. Ik ben ter
plekke gaan kijken, want ik wilde ook
onderzoeken of er een markt was voor

DRAINREINIGING

Het importeren en exporteren van gebruikt materieel gebeurt dan
ook naast het dealerschap van New Holland, McHale en JPM
Trailers. ‘Onze klanten en het verlenen van de beste service blijven
onze grootste prioriteit. We zijn en blijven er voor de boer en
loonwerker om de hoek, zij staan tenslotte aan de basis van ons
bedrijf. Met onze aanvullende activiteiten bieden we ook de
ondernemers in onze directe omgeving mooie kansen. Door de
export creëren we een markt voor inruilmachines, waarbij ook zij
profiteren van een goede inruilwaarde.’

Via internet
De gebruikte machines die Roelofs Landbouwmechanisatie levert,
krijgen van tevoren een complete onderhoudsbeurt. ‘Zo kunnen
wij altijd een veilige, betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige
gebruikte machine garanderen. Jong gebruikte machines zijn
internationaal zeer gewild. Het is een internationale handel, die
veelal via internet gaat. We bereiken er een wereldwijde
gebruikersgroep mee.’ Veel partijen kennen Ruben en dat levert
een levendige handel op. ‘De Engelse markt is een grote
leasemarkt, waardoor daar een groot aanbod bestaat van jong
gebruikte trekkers, met veelal lage uurstanden. Ook vinden we er
veel jong gebruikte balenpersen in uitstekende staat.’

13-02-19 10:40
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Medewerkers van Loonbedrijf M. Verhoef en de
monteurs van Roelofs Landbouwmechanisatie
hebben veel contact over onderhoud en reparatie
van persen en tractoren. ‘De mensen van Roelofs
zijn netjes en correct en hebben veel kennis van
zaken. Zo nodig overleggen we met elkaar en
bespreken we de opties. Wij kunnen zelfs ’s nachts
en op zaterdag bij ze terecht,’ zegt directeur Marcel
Verhoef van het gelijknamige loonbedrijf in Nijkerk.

Hun samenwerking startte ongeveer twaalf
jaar geleden. ‘Eén van onze persen was in het
veld kapotgegaan, erg vervelend. Helaas kon
onze New Holland-dealer niet helpen,
niemand had tijd. Omdat het probleem toch
moest worden opgelost, heb ik Ruben
Roelofs gebeld. Ik was geen klant van hem,
maar wist, door hun advertenties, dat Roelofs
veel deed in New Holland-persen. Ik merkte
meteen dat Ruben erg oplossingsgericht was.
Eerst probeerde hij het probleem via de
telefoon op te lossen, maar uiteindelijk heeft
hij een noodreparatie ter plekke verricht. Dat
was klasse en sindsdien hebben we een
zakelijke relatie en doet hij allerlei onderhoud
voor ons.’

Loonbedrijf M. Verhoef, Nijkerk

‘TIJD IS TIJD
EN AFSPRAAK IS
AFSPRAAK’
Hart is agrarisch
Marcel Verhoef weet waar hij het over heeft, want hij is opgegroeid
op een boerenbedrijf. Zijn twee broers runnen nog steeds, op een
steenworp afstand, de ouderlijke boerderij. ‘Mijn hart is agrarisch en
daarin lijken Ruben Roelofs en ik sterk op elkaar. Tijd is tijd en
afspraak is afspraak. Ons werk stopt niet om zes uur ‘s avonds, maar
ook daarna moeten we er staan voor onze klanten. Natuurlijk zijn
kwaliteit en prijs belangrijk, maar iemand met pech helpen, dat vind
ik eigenlijk veel belangrijker. Daar zijn Ruben en zijn collega’s erg
goed in!’

Machinepark
Marcel Verhoef richtte zijn Loonbedrijf M. Verhoef in 1980 op. Met
meer dan 45 medewerkers en een geavanceerd machinepark is het
een professionele dienstverlener in de agrarische sector en grond-,
weg- en waterbouw. Daarnaast richt het bedrijf zich op de handel
en transport van allerlei soorten organische mest, zoals runder-,
varkens- en kippenmest, en op sloopwerkzaamheden.

Loonbedrijf Bongers, Tiel

‘WE GUNNEN ELKAAR DE HANDEL’
Vader Gerard, oom Gerrit, broer Menno en Gerwin, deze vier familieleden runnen Loonbedrijf
Bongers in Tiel. Sinds 1954 is dit een echt familiebedrijf, gespecialiseerd in agrarisch loonwerk
en grond-, weg- en waterbouw. Gerwin Bongers: ‘Met Ruben Roelofs is het prima schakelen.
We hebben een persoonlijke klik en gunnen elkaar de handel.’

De relatie met Roelofs Landbouwmechanisatie duurt al ruim tien
jaar. ‘Ruben maakte ons in 2009 attent op de import van tractoren
en machines uit het buitenland. Daarop zijn we met hem
meegegaan naar Engeland om machines aan te schaffen. Dankzij
zijn persoonlijke contacten met plaatselijke leveranciers hebben we
mooi materieel kunnen aanschaffen.’

Gunnen
Het was de start van een samenwerking die duurt tot op de dag van
vandaag. ‘Ook al was New Holland niet ons huismerk, toch gunden
wij Roelofs de handel. Dus hebben we de eerste New Hollandtractoren gekocht. Op dit moment hebben we zes New Hollandtractoren en diverse New Holland persen en combines, die we
rouleren. Daarnaast kopen we bij Roelofs zo nu en dan ook andere
landbouwmachines.’

Direct contact
De monteurs van Roelofs zijn niet alleen goed in hun werk, maar
ook goed te bereiken, stelt Gerwin Bongers. ‘Als het nodig is, en we
houden ons netjes aan de afspraken, dan kunnen we direct contact
opnemen met de monteurs die in de buurt zijn. Dat kan zelfs 24 uur
per dag. Vorig jaar bleek om een uur of 19.30 dat de luchtinstallatie
van een machine stuk was. Toch hadden we hem de volgende dag
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nodig voor een klus. Na ons telefoontje naar
Roelofs kwam een monteur met de
servicebus en 1 uur en 15 minuten later
draaide hij weer. Daardoor kon de klus de
volgende dag gewoon doorgaan.’

‘De monteurs van Roelofs zijn niet
alleen goed in hun werk, maar ook
goed te bereiken’
Met een handdruk
Naast het verlenen van service is Roelofs ook
sterk in de handel van machines. Gerwin
Bongers: ‘Als wij iets willen inruilen, dan kan
dat eigenlijk altijd. Daarvoor hoeven we niet
tien of twaalf keer te bellen, maar we gaan
gewoon om de tafel en met een handdruk is
het geregeld. Dat vertrouwen in elkaar
vinden wij erg belangrijk. Dat past helemaal
bij ons als familiebedrijven.
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Loonbedrijf Bosch Hengelo

‘EEN GOED ADVIES,
DAAR SCOOR JE BIJ ONS MEE’
Al zo’n 25 jaar werkt Loonbedrijf Bosch Hengelo samen met Roelofs Landbouwmechanisatie.
‘Allebei zijn we een familiebedrijf en richten ons op de langere termijn. We herkennen in elkaar de
persoonlijke aandacht die wij geven aan medewerkers, leveranciers en klanten,’ zegt directeur
Martin Bosch.

Loonbedrijf Bosch bestaat sinds 1934 en is gevestigd in het
Gelderse Hengelo. Het bedrijf is van oorsprong gespecialiseerd in
agrarisch loonwerk, maar biedt ook oplossingen in grondverzet en
verticaal transport. De relatie tussen de twee bedrijven startte toen
een dealer van tractoren ermee stopte. Martin Bosch: ‘We zijn
overgestapt naar Roelofs en kochten een opraapwagen en een
grootpakpers. Vooral onze gezamenlijke Achterhoekse
achtergrond speelde hierin mee. Dat heeft alles te maken met hoe
je praat, denkt en met elkaar omgaat. Achterhoekers zijn van
nature bescheiden, doe maar normaal. Wij houden ook niet van
agressieve, fanatieke verkoopverhalen. Nee, een goed advies en
goede service, daar scoor je bij ons mee.’
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PLUS

Voor de beste aanbiedingen

Prettig in de omgang

De samenwerking tussen Bosch en Roelofs groeide gestaag en
bestaat ook nu nog vooral uit het onderhoud aan persen en
tractoren. Het materieel van Bosch bestaat uit onder andere uit een
aantal New Holland-trekkers en McHale-grootpakpersen. Martin
Bosch roemt de goede service van Roelofs. ‘Ze staan 24 uur per
dag, 7 dagen per week voor ons klaar. De combinatie met hun
uitstekende onderdelenvoorziening zorgt ervoor dat we in het
seizoen bijna nooit misgrijpen. Dankzij de expertise van de mensen
van Roelofs kan een probleem of storing telefonisch al worden
opgelost. Als tóch service op locatie nodig is, dan kan één van hun
servicebussen binnen één uur ter plek zijn.’

Martin Bosch is zeer te spreken over de
medewerkers van Roelofs. ‘Ze hebben
allemaal een praktische instelling en zijn
prettig in de omgang. Ze zijn sterk technisch
onderlegd en gaan steeds met de laatste
ontwikkelingen mee. Doordat de techniek is
verbeterd, zijn ook de monteurs van Roelofs
beter geworden. Het is een modern bedrijf,
met moderne machines. En net als wij een
familiebedrijf, daar voelen wij ons extra mee
verbonden.’

Contac
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Folie op Folie
technologie

Nooit misgrijpen

COMPACTE
COMBINATIE

- Geen net meer nodig
- Betere silage kwaliteit
- Makkelijk te voeren

+

McHale I Touch
bedieningsterminal
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