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Enabling your business
Vol trots stel ik u voor aan Royal Reesink. Samen willen wij een onmisbare
schakel zijn in de keten. Dat gaat in onze optiek veel verder dan de verkoop,
verhuur of financial leasing van machines en systemen.
Onderscheidend zijn op het gebied van ser-

Europaen Centraal-Azië bedienen we di-

vice, kwaliteit en maatwerk. Dát is de een-

rect of via een dekkend netwerk van lokale

heid in verscheidenheid van onze bedrijven

dealers. Daarbij spelen we voortdurend in

die werken voor afnemers in de material

op wat het beste werkt voor de afnemer,

handling, logistiek, grond-, weg- en water-

afhankelijk van de markt en de sector. Zo

bouw, land- en tuinbouw en landschappelijk

helpen we ondernemers in de landbouw

onderhoud. Daarnaast leveren we hydrau-

en meer dan vijfhonderd dealers, terwijl

lische componenten en systemen die deels

we professionals in de grond-, weg- en

complementair zijn aan het machineaanbod

waterbouw, logistiek en material handling

en is Reesink Production producent en toe-

veelal direct bedienen.

leverancier van equipment voor o.a. een

We kiezen hierbij bewust voor een breed en

aantal van onze bedrijven. Onze klanten in

gediversifieerd machine- en productenaan-

Netto omzet

646

mln.

EBITDA

EBIT

+20,5%

+21,9%
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VOLLEDIGE

HOOG

PRODUCTIE

LEVENSC YCLUS

RENDEMENT

VERHOGEND

bod van verschillende A-merken.

Zo kunnen afnemers het hoogste

met onze aandeelhouders zijn zij

Kenmerkend voor onze merken

rendement halen uit de steeds

het fundament van onze onderne-

is dat ze leidend zijn op zaken

complexere machines en systemen,

ming waardoor wij onze klanten

als total cost of ownership, le-

waarbij robotisering, connectivi-

optimaal kunnen ontzorgen.

vensduur, gebruiksvriendelijk-

teit, meetbaarheid en het gebruik

heid, comfort, veiligheid en hoge

van big data voor trendanalyse

restwaarde.

nieuwe mogelijkheden bieden om

We bieden een krachtig totaalcon-

kosten te verlagen en de productie

cept dat is gebouwd rondom de

te verhogen.

volledige levenscyclus van een

Onze medewerkers en manage-

machine(park), inclusief verschil-

ment zijn zeer ervaren en gecom-

Gerrit van der Scheer

lende financieringsmogelijkheden.

mitteerd aan het bedrijf. Samen

CEO Royal Reesink

Kortom: Enabling your business!

“We bieden een krachtig totaalconcept
rondom de volledige levenscyclus
van een machine(park). Zo helpen we
afnemers het hoogste rendement te
behalen.”
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Key figures

2017

Omzetverdeling per divisie
In miljoenen euro’s

1735

Omzetverdeling per divisie
Reesink Material Handling Equipment: 265,9

Reesink Green Equipment: 259,6

Reesink Construction Equipment: 64,8

Reesink Industries: 55,3

+12%
Groei aantal medewerkers
t.o.v. 2016

Royal Reesink heeft in 2017 de vennootschappen, nu genaamd Reesink Production
en Reesink Logistic Solutions overgenomen en de activiteiten van De Bruycker. In
de weergegeven pro forma informatie van Royal Reesink zijn de cijfers van Reesink
Production, Reesink Logistic Solutions en De Bruycker over geheel 2017 opgenomen.
Voor een volledige weergave van de cijfers over 2017 verwijzen we u graag naar het
bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarverslag 2017. De pro forma informatie
is niet gecontroleerd door de accountant.

In miljoenen euro’s

Netto-omzet

Bedrijfsresultaat (EBITDA)

Bedrijfsresultaat

exclusief bijzondere posten

(EBIT)
exclusief bijzondere posten

€ 645,6

mln.

(pro forma € 675,6)

Groei van netto omzet t.o.v. 2016

+19,8%

€ 40,0

mln.

(pro forma € 40,3)

€ 25,6

mln.

(pro forma € 27,0)

Groei van bedrijfsresultaat EBITDA

Groei van bedrijfsresultaat EBIT

t.o.v. 2016

t.o.v. 2016

+20,5%

+21,9%
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Omzetverdeling per land of gebied

In miljoenen euro’s

In miljoenen euro’s
350

319

700

300

600

489

473

580

676

Omzet 2014 - 2017

250

500

200
150
91

100

2014

2015

2016

11

50
6

100

2

58

200

48

300

141

400

20171

Reesink Industries

Nederland

Verenigd Koninkrijk

Reesink Green Equipment

België

Denemarken

Reesink Construction Equipment

Duitsland

Turkije

Reesink Material Handling Equipment

Kazachstan

Overig EU/buiten EU

1. Pro forma

“We hebben sterke internationale
groeiambities. Onze strategie is gericht
op realisatie van groei, zowel autonoom
als door acquisities en het nog meer
richten op het ontzorgen van de klant.”
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Develop into full line
distributor
Verder uitgroeien tot leverancier van equipment in de breedste zin
van het woord, in markten die onderling verband met elkaar hebben.
We willen een toonaangevende full line distributor zijn.

Missie
Royal Reesink wil op basis van de specialistische kennis van producten, processen
en markten een onmisbare schakel zijn in de keten en in samenwerking met de
producenten marktfeedback vertalen naar innovatieve en duurzame oplossingen
die dealers en afnemers meerwaarde bieden en ondersteunen bij hun activiteiten.

Visie
De wereld staat voor een enorme uitdaging: uit onderzoeken van de Verenigde

“We willen een onmisbare
schakel zijn in de
distributieketen.”

Naties blijkt dat in 2050 ruim negen
miljard mensen moeten worden gevoed.
Bovendien zal het aantal mensen in de
middenklasse de komende 15 tot 20 jaar groeien van twee tot vijf miljard, vooral
onder invloed van demografische ontwikkelingen in Azië en Afrika. De invloed
hiervan valt niet te onderschatten. Zo zal de vraag naar consumptiegoederen in
nieuwe middenklasse groepen navenant toenemen. Verder wordt verwacht dat
door de groeiende consumptiebehoeften de vraag naar voedsel 35%, naar water
40% en naar energie 50% hoger zal liggen dan momenteel het geval is. Dit stelt de
wereld voor grote economische, ecologische en sociale uitdagingen. Duurzaamheid
is allang niet meer een kwestie van zorg voor het milieu. Het gaat om de mens en
het behoud van zijn leef- en werkomgeving. De noodzaak van duurzame innovaties
wordt steeds urgenter.
Dit is één op één door te vertalen naar de activiteiten van Royal Reesink. De vraag
naar schonere, slimmere en efficiëntere machines en processen zal zowel in de
material handling, logistiek, grond-, weg- en waterbouw, land- en tuinbouw en
landschappelijk onderhoud alleen maar toenemen. Door innovatieve en duurzame
oplossingen aan te bieden, met respect voor mens en milieu, kan Royal Reesink een
positieve bijdrage leveren aan de uitdagingen waar de wereld voor staat.

ROYAL R EESIN K CO RPO RAT E BRO CH U RE

M ISSIE , V ISIE E N STR ATEG IE

Strategie
Royal Reesink is ervan overtuigd dat voor een distributeur schaalgrootte en inzet van
specialistische kennis belangrijke vereisten zijn om afnemers optimaal te kunnen
bedienen en waarde toe te kunnen voegen voor alle stakeholders.

“We zijn ervan overtuigd dat schaalgrootte en inzet
van specialistische kennis belangrijke vereisten zijn om
afnemers optimaal te kunnen bedienen.”

De onderneming heeft dan ook sterke internationale groeiambities. De lange termijn
georiënteerde strategie is gericht op realisatie van groei, zowel autonoom als door
acquisities en het nog meer richten op het ontzorgen van de klant. Groei via overnames is geen doel op zich. Overnames moeten passen, logisch en verantwoord
zijn en bijdragen aan de winst.

Onze kernwaarden
Deze drie kernwaarden zijn de
basis van waaruit we dagelijks
denken, doen en handelen:

• oplossingsgericht
• kennis van producten en markten
• groot innovatief vermogen

“Door innovatieve en duurzame
oplossingen, met respect voor mens
en milieu, kunnen we een positieve
bijdrage leveren aan de uitdagingen
waar de wereld voor staat.”
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Leading international
distributor
Royal Reesink is een leidende internationale distributeur van kwalitatief
hoogwaardige machines voor material handling, logistiek, grond-, weg- en
waterbouw, land- en tuinbouw en landschappelijk onderhoud. De onderneming
biedt afnemers een portfolio van bekende A-merken, waaronder Amazone,
Atlas, Bomag, Claas, Horsch, Kobelco, KATO, Kuhn, Linde, Mac Don, Schaeff,
Toro en Trimble, veelal op exclusieve basis.

De producten worden of via dealers of rechtstreeks geleverd aan agrariërs, loonwerkers, groenvoorzieningsbedrijven, golfbanen, gemeentes, overheden, waterschappen, bosbouwers en klanten in
de logistieke branche die actief zijn
in de sectoren food, non-food, indus-

“We zijn een leidende

trie, overslag (havens), agri en GWW.

internationale distributeur

Daarnaast levert Royal Reesink hy-

van kwalitatief hoogwaardige

draulische componenten en systemen
die deels complementair zijn aan het
machineaanbod.
Royal Reesink realiseert meerwaarde
door een gediversifieerd machineaanbod te combineren met specialis-

machines voor material handling,
logistiek, grond-, weg- en
waterbouw, land- en tuinbouw en
landschappelijk onderhoud.”

tische kennis van het product en de
markt en een hoge servicegraad. Dit
vertaalt zich in een krachtig totaalconcept met innovatieve en duurzame oplossingen dat is gebouwd rondom de volledige levenscyclus van een machine of
machinepark. Op deze wijze wordt ingespeeld op de toenemende complexiteit
en connectiviteit van machines, de voorkeur van afnemers voor één distributeur
en de sterkere sturing op total cost of ownership.
Royal Reesink is voornamelijk actief in Nederland, België, Duitsland, Verenigd
Koninkrijk, Ierland, Kazachstan, Denemarken en Turkije en heeft circa 1735 medewerkers. De onderneming heeft in 2017 een pro forma1 jaaromzet van circa € 676
miljoen gerealiseerd. Het hoofdkantoor is gevestigd in Apeldoorn.
1. Royal Reesink heeft in 2017 de vennootschappen, nu genaamd Reesink Production en Reesink Logistic Solutions overgenomen
en de activiteiten van De Bruycker. In de weergegeven pro forma informatie van Royal Reesink zijn de cijfers van Reesink
Production, Reesink Logistic Solutions en De Bruycker over geheel 2017 opgenomen.
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Ondernemende organisatie
Ondernemen zit van oudsher in het DNA van Royal Reesink. Binnen de groep
wordt ondernemerschap gestimuleerd door een open cultuur en een organisatie
structuur waarin de divisies en dochterbedrijven een grote mate van operationele

“We willen uitgroeien tot leverancier van equipment
in de breedste zin des woords, in markten die
onderling verband met elkaar hebben.”

verantwoordelijkheid hebben, vooral als het gaat om markt- en klantbewerking.
Dit versterkt de innovatiekracht en het oplossingsgericht denken binnen alle
lagen van de organisatie, zowel horizontaal als verticaal.

“Door nauwe samenwerking
tussen producent, distributeur,
dealer en klant ontstaan de
beste oplossingen.”

“We pakken onze rol als
belangrijke aanjager voor de
realisatie van innovatieve en
duurzame machine-, systeemen procesoptimalisaties.”
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Our products &
markets
Royal Reesink kent vier divisies:

Reesink Green Equipment is onderverdeeld in Reesink Turf-

• Reesink Material Handling Equipment

care, Reesink Agricultural Equipment, Reesink Smart Farming

• Reesink Construction Equipment

en Kamps de Wild Holding. Reden voor deze onderverdeling

• Reesink Green Equipment

is gelegen in het feit dat Reesink Agricultural Equipment en

• Reesink Industries

Kamps de Wild Holding concurrerende merken verkopen.

DIVISIES

Royal Reesink

Reesink Material
Handling Equipment

Toonaangevend als
totaalaanbieder van
interne transport
oplossingen en
geautomatiseerde
warehousing,
variërend van het
leveren van hard
ware zoals heftrucks,
geautomatiseerde
magazijnsystemen
en stellingen tot
het servicepak
ket daar omheen.
Daarnaast bieden
we reinigings
oplossingen.

Reesink Construction
Equipment

Biedt een compleet
programma grond
verzetmateriaal
en aanverwante
producten
aan ten behoeve
van de grond-, wegen waterbouw.

Reesink Industries

Reesink
Green Equipment

Reesink
Turfcare

Reesink Agricultural
Equipment

Reesink
Smart Farming

Kamps de Wild
Holding

Gespecialiseerd in
machines en produc
ten voor landschap
pelijk onderhoud
en ondergrondse
infrastructuur.
Producten worden
veelal via dealers
geleverd aan loon
werkers, groenvoor
zieningsbedrijven,
golfbanen, gemeente,
overheden, water
schappen en bos
bouwers.

Distributeur van
vooraanstaande
merken voor de landen tuinbouw
in Nederland, België
en Turkije. Producten
worden veelal via
dealers geleverd
aan agrariërs,
loonwerkers en
groenvoorzienings
bedrijven.

Gespecialiseerd in
GPS-techniek en
precisielandbouw
en importeur van
Trimble navigatie
apparatuur. Als
specialist in het ver
binden van tractoren
met werktuigen
van verschillende
merken, is Reesink
Smart Farming
binnen de groep
merkonafhankelijk
gepositioneerd.

Bedient twee
belangrijke landbouw
markten: Nederland
en Kazachstan.
Voor beide markten
geldt, dat ze bediend
worden met absolute
A-merken en met een
fijnmazige hoog
waardige distributie
organisatie.

Binnen Reesink
Industries zijn
onze bedrijven o.a.
actief als engineer
en distributeur
van hydraulische
componenten en
systemen. Tevens is
Reesink Producti
on producent en
toeleverancier van
equipment voor o.a.
een aantal van onze
bedrijven.
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Royal Reesink heeft vestigingen in de volgende landen:
Reesink Smart Farming
zetten we binnen de groep

Europa:

•

Verenigd Koninkrijk

Centraal-Azië

in als merkonafhankelijke

•

Nederland

•

Ierland

• Kazachstan

specialist in GPS-techniek

•

België

•

Denemarken

en precisielandbouw.

•

Duitsland

•

Turkije

IERLAND
VERENIGD
KO N I N K R I J K

DK
K A Z AC H STA N

NL

TURKIJE
DUITSLAND

BE
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REESINK MATERIAL HANDLING EQUIPMENT

We keep your
warehouse moving
Reesink Material Handling Equipment is een totaalaanbieder van interne
transportoplossingen en geautomatiseerde warehousing. Deze divisie levert
met gespecialiseerde bedrijven in Nederland, Duitsland, België en Kazachstan
state-of-the-art magazijnproducten en voorraadsystemen. Van heftrucks en
magazijnkranen tot geautomatiseerde voorraadsystemen en serviceverlening.
We keep your warehouse moving.
Met Reesink Material Handling Equipment

heftrucks en van magazijnstelling tot 24/7

bieden we een compleet pakket voor totale

service.

magazijninrichting. Zowel webshops en
warehouses met geautomatiseerde voor-

One-stop-shopping is mogelijk dankzij onze

raadsystemen als traditioneel ingerichte

bedrijven die elk hun eigen disciplines tot in

magazijnen en interne transportbedrijven

de finesses beheersen. Onze bedrijven ma-

kunnen bij ons terecht voor optimale inrich-

ken Reesink Material Handling Equipment

ting en efficiënte werking van het magazijn;

gezamenlijk tot allround partner op het

we bieden totaaloplossingen, machines,

gebied van magazijnvoertuigen en voor-

materiaal en de bijbehorende services. Van

raadsystemen. Van nieuw tot gebruikt en

magazijnontwerp tot op maat samengestelde

van koop en leasing tot huur.
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Van pallettruck tot geruisloze

Heavy Trucks

elektrische truck

Met Reesink Material Handling Equipment

Een omvangrijk deel van de bedrijven van

willen we een compleet aanbod aan logis-

Reesink Material Handling Equipment zijn

tiek beheer en uitvoering bieden. Vandaar

distributeur van het gerenommeerde Linde
Material Handling. Dit A-merk distribueren
we in Nederland en België met Motrac, in
Duitsland met Pelzer Fördertechnik en in
Kazachstan met CT Lift Equipment.
Met de uitgebreide productenrange van Linde
Material Handling bieden we een breed scala

“We zijn allround
partner op het gebied
van magazijnvoering
en voorraadbeheer.”

aan magazijn- en heftrucks. Deze logistieke
machines hebben hun kwaliteit en voordelen
internationaal ruimschoots bewezen in talrijke

dat we ook voor de zware toepassingen

toepassingen. Met de producten van Linde

de juiste oplossing kunnen bieden. Zowel

kunnen we inspelen op de verschillende

op de Nederlandse markt als op de Duitse

vragen uit de markt van magazijnvoering en

markt zijn we de exclusieve distributeur

voorraadbeheer. Van heftrucks met een ver-

van het merk CVS Ferrari. Deze Italiaanse

brandingsmotor tot geruisloze, elektrische

specialist biedt een uitgebreide selectie van

trucks. Van gerobotiseerde magazijntruck

standaard en speciaal ontworpen 
z
ware

tot handpallettruck.

heftrucks en container handling equipment. In vele havens, depots en bij container transportbedrijven wordt ge
b ruik
gemaakt van de robuuste forklift trucks,
reach stackers en empty container handlers
van CVS Ferrari.
Research & Development

De ambitie van bovengenoemde bedrijven
ligt in het bieden van een totaalconcept
waarbij de afnemer zodanig wordt ontzorgd

1,2K
DRA AGVERMOGEN
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“We bieden een
compleet pakket
voor totale
magazijninrichting.”

dat zijn interne logistiek optimaal functioneert.
De meerwaarde van de samenwerking tussen
de verschillende bedrijven van deze divisie is:
met lagere servicekosten, hogere productiviteit bieden.

“We ontwikkelen, ontwerpen
en testen innovatieve
producten en diensten
voor geautomatiseerd
voorraadbeheer.”

Logistieke automatisering

Niet alleen de bijzondere opdrachten en opdrachtgevers van Reesink Logistic Solutions,
maar ook de ontwikkelingen in de wereld
van logistieke automatisering, maken dat
we ons verder specialiseren. Volledig ge-

We benutten de mogelijkheden van cross-

automatiseerde magazijnen winnen steeds

selling en cross-innovating binnen deze divisie

meer terrein. Mede door de opkomst van

volledig. Dat doen we onder meer door de

webwinkels, de versnelling in de logistiek

specialisten van Reesink Logistic Solutions de

en de trend naar same day delivery groeit

tijd te geven, in onze afdeling Research &

de behoefte aan het opslaan en verwerken

Devolpment, producten en diensten te ont-

van goederen door automatische systemen.

wikkelen, te ontwerpen en te testen. Deze

Reesink Logistic Solutions is de specialist

specialist in geautomatiseerde voorraadsyste-

voor totaaloplossingen van geautomatiseer-

men profiteert uiteraard van de ervaring en

de magazijnsystemen. Met levering vanuit

expertise van bovengenoemde bedrijven en

eigen productie van magazijnkranen, stel-

A-merken.

lingen, transportsystemen en besturingssoft-

ROYAL R EESIN K CO RPO RAT E BRO CH U RE
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ware. De complete besturingssoftware kunnen we
ook uitbreiden naar een volledig Warehousemanagement Systeem. Tevens is Reesink Logistic Solutions

Handling én cleaning

dealer voor de Benelux van het Noorse AutoStore
systeem. De meest efficiënte, flexibele en innova-

MotracLinde kennen we in Nederland

tieve technologie voor geautomatiseerde opslag en

als expert op het gebied van intern

order verzamelen van kleingoed.

transport en handling. Motrac Handling
& Cleaning biedt diezelfde expertise

We keep your warehouse moving.

op de Belgische markt en is daarnaast gespecialiseerd in ‘cleaning’. Als
distributeur van het merk Tennant
veeg- en schrobmachines zijn we de
meest vooruitstrevende partij op het
gebied van zeeploos reinigen. Met de
machines van Tennant bedienen we
eveneens het healthcare-segment
waarbij ‘detergentloos’ reinigen een
belangrijke rol speelt.

State-of-the-art warehousing

Reesink Material Handling

zorgt voor:

Equipment

• Maximale voorraadcontrole

• MotracLinde

• Efficiency bij inkomende en

• Reesink Logistic Solutions

uitgaande goederen

• Motrac Handling & Cleaning

• Optimaal order picking proces

• Pelzer Fördertechnik

• E-verzending van goederen

• Reesink Schwerstapler

• Besparing van ruimte, tijd en

• CT Lift Equipment

geld
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REESINK CONSTRUCTION EQUIPMENT

We help you to
construct
Reesink Construction Equipment biedt een zeer compleet programma
grondverzetmaterieel en aanverwante producten ten behoeve van de
grond-, weg-, en waterbouw. Wij voeren A-merken als Atlas, Bergmann,
Bomag, Canycom, Kobelco, KATO en Schaeff, ook verhuur en financiering
van grondverzetmaterieel behoren tot de mogelijkheden.

De divisie Reesink Construction Equipment

voor minder alledaagse werkzaamheden

maakt vele bouw- en infrastructurele pro-

zoeken we een oplossing.

jecten mogelijk. Vanuit onze vestigingen,
in zowel Nederland als België, helpen we

Een steeds vaker voorkomende vraag

werkzaamheden op het gebied van grond-,

uit de markt is de mogelijkheid om tijde-

weg- en waterbouw te realiseren. Zo werken

lijk grondverzetmachines en hydraulische

waterschappen bijvoorbeeld met onze

uitrustingsstukken te kunnen gebruiken.

graafmachines om dijken en wateren in op-

Huur&Stuur is dé verhuurder van een com-

timale conditie te houden. Wegenbouwers

pleet programma grondverzetmachines

zetten ons grondverzetmaterieel in om

(zonder machinist) en specialist in hydrau-

grond te egaliseren en te prepareren voor

lische uitrustingsstukken. Met onze uiterst

de aanleg van nieuwe wegen, maar ook

moderne en zeer uitgebreide vloot aan

150.000
ONDERDELEN OP
VOORRA AD
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transportmiddelen kunnen wij overal en

van de merken vullen elkaar perfect aan.

altijd groot en klein grondverzetmaterieel

Tevens voeren wij ook een uitgebreid assor-

en uitrustingsstukken afleveren en ophalen.

timent toebehoren geschikt om onze machines multifunctioneel te maken.

Compleet programma

Met de Kemp Groep, Hans van Driel en De
Bruycker-Kemp bieden we een zeer compleet
programma in grondverzetmaterieel en
producten voor de grond-, weg- en waterbouw. Hans van Driel is in Nederland distributeur van de merken Atlas, Schaeff en
Bergmann. Kemp heeft in Nederland de
verkooprechten van onder andere Kobelco
rupsgraafmachines. De Bruycker-Kemp heeft

“We hebben alle kennis en
ervaring in huis om het juiste
materieel te bieden voor
de meest uiteenlopende
grondverzetvraagstukken.”

in België o.a. de verkooprechten van Atlas en
is marktleider op het gebied van spoorwegmaterieel. Daarnaast is zij in België actief in
de verkoop, verhuur en service van machi-

Unieke faciliteiten

nes en uitrustingen voor grondverzet, we-

Waar het in de autowereld gebruikelijk is

genbouw en goederenbehandeling. Dit be-

om een proefrit te maken, kon dit tot voor

drijf vertegenwoordigt naast Kobelco ook de

kort nog niet in de grondverzetbranche.

merken Bomag, Gomaco, Breining, Moba en

Omdat wij het belangrijk vinden dat de

Leica Geosystems. De leveringsprogramma’s

machinist de machine kan uitproberen, heeft
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“Vanuit onze bedrijven
in Nederland en België
helpen we grond-, wegen waterconstructies te
realiseren.”

Reesink Construction Equipment in De Meern
(Nederland) een overdekte ‘zandbak’ waar
we onze klanten de mogelijkheid bieden
de machines zelf te ervaren.

“We verhuren
grondverzetmachines
en hydraulische
uitrustingsstukken.”
aantal vestigingen, eigen servicedienst met
zeer ervaren monteurs, 24/7 nooddienst,
ruime openingstijden en een jong machine
Deze locatie heeft eveneens een voorraad-

park, zorgen de bedrijven van de divisie

houdende functie. Met duizenden onderdelen

Reesink Construction Equipment ervoor dat

op voorraad wordt er nooit misgegrepen

zeer uiteenlopende projecten op het gebied

in het magazijn. Zelfs voor machines die al

van grond-, weg- en waterbouw in Neder-

wat langer in omloop zijn, hebben we de

land en België worden gerealiseerd.

meeste onderdelen op voorraad.
We help you to construct.
Nauwe onderlinge samenwerking

Mede dankzij de nauwe samenwerking tussen onze bedrijven hebben we alle kennis
en ervaring in huis om het juiste materieel
te bieden voor de meest uiteenlopende
grondverzetvraagstukken. Met een groeiend
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Uitgebreid verhuurprogramma:

Bedrijven die tijdelijk grondverzetmaterieel nodig hebben, kunnen bij
ons terecht voor de huur van onder
andere:
• (Mini-)rupsdumpers
• Wieldumpers
• Schrankladers
• Wielladers
• Walsen
• Minigravers (3,5 tot 6,5t)
• Rupsgraafmachines (7,0 tot 50,0t)
• Mobiele graafmachines
• Hoogwerkers
• Minihijskranen
• Bestratingsmaterieel e.d.
• Diverse hydraulische
uitrustingsstukken.

Service

Reesink Construction Equipment

We bieden uitgebreide service:

• Kemp Groep
• Hans van Driel

• Ruime openingstijden

• Huur&Stuur

• 24/7 nooddienst

• De Bruycker-Kemp

• Unieke transportmogelijkheden
• BMWT-erkend keuringsbedrijf
• Keuringen op locatie
• Koop, huur en financiering
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REESINK TURFCARE

We take care of
your green
Reesink Turfcare is gespecialiseerd in machines en producten voor
landschappelijk onderhoud en ondergrondse infrastructuur. De bedrijven
zijn actief als distributeur van vooraanstaande merken zoals Club Car, Ditch
Witch, EGO Power, LM-Trac, Toro en TYM. Hiermee helpen we onder meer
bedrijven in onderhoud van groenvoorzieningen, golfbanen, gemeenten,
waterschappen en bosbouwers.
Of het nu om greenkeeping van golfbanen of

in machines en materieel die elk landschap

sportveldenbeheer gaat, om het onderhoud

kunnen onderhouden, op topniveau kunnen

van parken of bossen of om de verzorging

brengen en in conditie houden. Van KLM

van campings en evenemententerreinen, als

Open tot World Cups.

Reesink Turfcare weten we dat landschappelijk onderhoud en ondergrondse infrastruc-

Innovatieve producten voor greens

tuur maatwerk zijn. Tel daar de lokale flora

Reesink Turfcare is exclusief distributeur

en fauna, grondsoorten en weersomstandig-

van Toro. Hiermee bieden we innovatieve

heden bij op, dan weet elke groenvoorziener

en professionele producten voor grasonder-

dat specifiek gereedschap de basis is voor het

houd en irrigatiesystemen in Nederland, het

in conditie houden van het (sportieve) land-

Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken.

schap. Onze bedrijven zijn gespecialiseerd

Toro is al meer dan honderd jaar in bijna
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honderd landen actief. Dit merk ontdekte in

reeks compact tractoren van TYM sport-,

de vorige eeuw zijn huidige kernactiviteit

park- en landschapsbeheerders bij hun

toen vijf kooimaaiers aan een Toro-tractor

onderhoud. Dankzij de uitgebreide ontwik-

werden bevestigd om de fairways van de

keling- en onderzoeksafdeling speelt TYM al-

golfbanen in Minneapolis te maaien. Inmid-

tijd snel in op veranderingen in de markt. De

dels zien we Toro op vooraanstaande sport-

Finse LM-Trac werktuigdragers en shovels

toernooien zoals US Open en tijdens World

vullen het productassortiment goed aan.

Cups voor cricket en rugby. Op veel greens
zien we naast Toro een ander merk uit ons
assortiment, de voertuigen van Club Car. Dit
eveneens Amerikaanse kwaliteitsmerk biedt
het meest uitgebreide assortiment personenen goederenvervoer voor de green. Club Car
biedt oneindig veel accessoires en toebehoren zodat de voertuigen — in elektrische

“Onze bedrijven zijn
gespecialiseerd in
machines en materieel
die elk landschap kunnen

uitvoering en met verbrandingsmotor — op

onderhouden, op topniveau

elke gebruikstoepassing kunnen worden

kunnen brengen en in

afgestemd.

conditie houden.”

Snel inspelen op veranderingen

Op de greens, maar zeker ook voor de verzorging van verschillende andere landschappen, zijn we als divisie actief met meerdere

Met het Amerikaanse merk Ditch Witch le-

A-merken. Zo helpen we met onze veelzijdige

veren we machines en apparatuur voor de
aanleg van ondergrondse infrastructuur zoals horizontaal gestuurde boorinstallaties,
boorvloeistofmeng- en recyclingsystemen.
Naast deze bekende merken en concepten
bieden we ook innovatieve merken een
kans in deze nichemarkt. Denk hierbij aan
EGO Power, Eliet, Fiskars, Nimos, Oregon,
Paldu, Pickpine, Pflanzfuchs, Pellenc,

5
JA AR GARANTIE
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“Specifiek gereedschap
is de basis voor het in
conditie houden van
het landschap.”

Posch, Prinz, Rauch, SIP, Sticomfort en

kwaliteitsmerken in de tuin-, park- en

Westermann.

bosbouw. Met Packo Green bedienen we
in België de markt voor landschappelijk
onderhoud en ondergrondse infrastructuur.

“Door vakkundig en regel
Reparaties

matig onderhoud kunnen

Door de nauwe samenwerking van al deze

we lage exploitatiekosten,

bedrijven binnen de divisie Reesink Turfcare

duurzaam gebruik en korte

machinepark en productassortiment. We

bieden we niet alleen een zeer uitgebreid
verlenen ook adequate service. In onze goed

reparatietijd garanderen.”

uitgeruste werkplaatsen met uitgebreide
onderdelenmagazijnen of met gecertificeerde dealer onderhoudsbedrijven, voeren we
reparaties uit. Door machines en gereedschap
vakkundig en met regelmaat te onderhouden

Actief in Noord-Europa

Met

de

en te voorzien van originele onderdelen kun-

markten in verschillende Noord-Europese

nen we lage exploitatiekosten, duurzaam ge-

landen. Zo is Reesink Turfcare actief


bruik en korte reparatietijd garanderen.

in

deze

het

merken

Verenigd

bedienen

Koninkrijk,

we

Ierland

en Denemarken. In Nederland is ons
bedrijf Jean Heybroek actief in de
groenvoorziening

en

ondergrondse

infrastructuur. Dit bedrijf heeft diepe wortels
in deze specifieke discipline. Daarnaast werkt
dit bedrijf ook in de reinigingsbranche met
onder andere de merken Columbus, ISAL en
Factory Cat. Eveneens actief in Nederland
is Stierman De Leeuw. Zij beschikt over
een uitgebreid assortiment van succesvolle

We take care of your green.
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Sterke merken

Goed en gedegen onderhoud verlaagt exploitatiekosten en voorkomt
uitval van machines. We bieden uitgebreide service zoals bestuurderscursussen, uitgebreide onderdelenvoorziening, service op locatie en
korte reparatietijd. Dat doen we voor
verschillende sterke merken zoals:
• Amazone
• ClubCar
• Columbus
• Ditch Witch
• EGO Power
• Imants
• LM-Trac
• Nilfisk
• Otterbine
• Pellenc
• Toro
• TYM
• Spijkstaal
• WeedSteam

Breed assortiment

Reesink Turfcare

Voor landschappelijk onderhoud

• Jean Heybroek

en ondergrondse infrastructuur

• Stierman De Leeuw

bieden we een groot assortiment

• Packo Green

machines en gereedschappen. Van
armmaaiers en bosbouwfrezen
tot beregeningsmachines en hout
hakselaars en van kettingzagen
tot sneeuwschuivers.

• Reesink Turfcare UK
• Reesink Turfcare IRE
• Reesink Turfcare DK
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REESINK AGRICULTURAL EQUIPMENT

We contribute to
your harvest
Binnen Reesink Agricultural Equipment zijn onze bedrijven actief
als distributeur van vooraanstaande merken zoals Kuhn en Rauch.
We leveren onze machines en producten voor de land- en tuinbouw
hoofdzakelijk via gekwalificeerde dealers aan agrariërs, loonwerkers,
veehouders, groenvoorzieningsbedrijven, overheden en waterschappen.

In de agrarische industrie, van reguliere

van onze belangrijkste gezichtsbepalers is

landbouw tot biologische teelt, zijn goede

het Franse merk Kuhn. Sinds 1954 voeren

machines van essentieel belang. Het assor-

we dit merk in Nederland via Reesink

timent van Reesink Agricultural Equipment

Technische Handel. Zij levert via een

strekt zich uit van machines voor voeder-

landelijk dekkend dealernetwerk. Packo

winning, voeder- en grondbewerking, zaai-

Agri vertegenwoordigt Kuhn op de Belgische

en spuitmachines en strooiers.

markt. Daarnaast brengen we dit merk ook
exclusief op de Turkse markt. Onze bedrijven

We werken in dit segment zeer nauw samen

vormen met hun uitgebreide kennis een

met de producenten van deze machines. Eén

onmisbare schakel in de keten.
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Uitgebreid programma

frezen, rotorkopeggen, zaaibedcombinaties,

Kuhn is bekend door het uitgebreide pro-

woelers, schijveneggen, strokenbewerkings-

gramma machines en producten voor de

machines en ploegen. Voor groenonderhoud

veehouderij, akker- en tuinbouw. Op het

hebben we hakselaars, versnipperaars, (arm)

gebied van voederwinningsmachines levert

klepelmaaiers en weidebloters.

dit merk verscheidene maaiers, schudders,
harken, balenpersen en wikkelaars. Voor de
voederverwerking bieden we met Kuhn machines zoals zelfladende voerbakken, stro-

“Dankzij de mechanische,

blazers en voermengwagens in verschillende

pneumatische en precisie-

uitvoeringen.

zaaimachines met

Kwaliteit optimaal bewaken

verschillende werkbreedtes

Agrarische ondernemers stellen steeds hogere
eisen aan machines. Dankzij de mechanische-,

bieden we voor elke

pneumatische- en precisie zaaimachines

landbouwgrond een

met verschillende werkbreedtes bieden we

geschikte zaaitoepassing.”

met Kuhn voor elk gewas en landbouwgrond
een geschikte zaaitoepassing. Ook voor de
grondbewerking voeren we met Kuhn een
uitgebreid programma landbouwapparatuur:

Portfolio met A-merken

Sinds 1985 zijn we in Nederland importeur
van het Duitse merk Rauch, een toonaan
gevende producent van strooiers. Kerncompetentie van dit merk is het doseren en verdelen van verschillende soorten granulaat
zoals kunstmest, zand, zout en zaad. Met
de toevoeging van de merken Einböck en
Knoche aan het assortiment heeft Reesink
Agricultural Equipment een volledig aanbod

###
KERNWOORD
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“We verzorgen
onderhoud in onze
werkplaats én field
services.”

van zaaimachines, wiedeggen en schoffelmachines, schijvencultivatoren en schijven
eggen, drillcombi’s, zaaicombinaties, stengel
verbrijzelaars en diepwoelers.
Compleet assortiment

De Duitse fabrikant Bergmann maakt sinds
2008 onderdeel uit van ons leveringsprogramma. Het programma van deze fabrikant
bestaat uit opraapwagens, mestverspreiders,
silagewagens, overlaadwagens en speciaalbouw. Het scala zuigerpompen van Osna
maakt ons assortiment compleet.

“We werken in dit segment

Ons magazijn met een uitgebreide voor-

zeer nauw samen met de

raad onderdelen draagt bij aan minimale
stilstand. Daarnaast verzorgen wij of onze
dealers (field)service en onderhoud aan de

producenten van de machines
en merken.”

machines. Indien gewenst leveren we per
expres onderdelen op locatie. Want we weten dat elk – vaak kortdurend - stadium in
de landbouw van wezenlijk belang is voor
de omvang en de kwaliteit van de oogst.
We contribute to your harvest.
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Uitgebreid assortiment
We bieden een zeer uitgebreid assortiment landbouwmachines, apparaten
en toestellen van o.a. de merken Kuhn,
Rauch, Einböck, Knoche, Bergmann en
Osna. Een greep uit ons aanbod:
• Balenpersen en wikkelaars
• Eggen en ploegen
• Voeder- en grondbewerking
machines
• Zaai-, spuit- en strooitoestellen
• Voor groenonderhoud: hakselaars,
(arm)klepelmaaiers, spuiten,
versnipperaars, weidebloters

In het kort:

Reesink Agricultural Equipment

• Zeer uitgebreid portfolio met

• Reesink Technische Handel

A-merken
• Grote voorraad onderdelen
• Reparatie en onderhoud, ook
op locatie
• Financieringsmogelijkheden
waaronder leasing
• Training voor gebruikers van
de machines
• Training voor monteurs

• Packo Agri
• Reesink Turkey
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REESINK SMART FARMING

We optimize your
farming
Reesink Smart Farming legt zich toe op precisielandbouw. Dat doen we door
ons te concentreren op GPS-technologie, sensortechniek en dataverwerking.
Op de Nederlandse, Belgische en Noord-Duitse markt is Reesink Smart Farming
onder meer distributeur van de merken Trimble, Precision Makers, Veris en
Pessl. Daarnaast ontwikkelen we ook eigen producten en toepassingen.
Zo ondersteunen we agrarische ondernemers in hun productieproces.

Precisielandbouw is een manier van werken

Een belangrijk onderdeel van precisieland-

waarbij percelen niet meer uniform worden

bouw is het op 2 cm nauwkeurig automatisch

bewerkt, maar waarbij wordt ingespeeld op

besturen van machines en tractoren. Daar-

de variatie binnen het perceel. Zo wordt er

naast spelen diverse sensortechnieken, van

plaatsspecifiek precies gedaan wat nodig is

bodemscans tot drones, een belangrijke rol.

en dat draagt in hoge mate bij aan een duur-

Zo kan de status van de bodem en van de ge-

zamere landbouw. Met de combinatie van

wassen in de gaten worden gehouden. Door

hardware, software en diensten die Reesink

monitoring te combineren met automatische

Smart Farming levert, ondersteunen we

besturing en bediening kan het gewas opti-

agrariërs om dit succesvol in hun bedrijfs-

maal worden gezaaid, bemest en beschermd.

voering te implementeren.

We kunnen als divisie Reesink Smart Farming

###
KERNWOORD EN
SLEUTELBEGRIP
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met onze machines, systemen en inno-

Vantage Agrometius is de afgelopen jaren

vaties bijdragen aan de optimale balans

uitgegroeid tot een dynamisch bedrijf waar-

tussen input en opbrengsten. Aan het einde

bij de medewerkers veelal een landbouw-

van de teelt brengt meting op oogstmachines

kundige of technische opleiding hebben

plaatsspecifiek de opbrengst in beeld. Vervolgens kan de agrarische ondernemer alle
gegevens van het land en de gewassen verzamelen, combineren en analyseren. Onze
managementinformatiesystemen kunnen
zo input leveren voor optimalisatie van het
volgende teeltjaar.

“Onze managementinformatiesystemen leveren
input voor optimalisatie van
het volgende teeltjaar.”

Inventieve oplossingen

Met de divisie Reesink Smart Farming bieden
we in Nederland, België en Duitsland
(Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen en

met vaak veel praktijkervaring. Dat maakt

Schleswig-Holstein) een one-stop-shop van

dat we naast verkoopadviseur ook gedre-

hardware, software en diensten voor preci-

ven zijn om zelf inventieve en praktische

sielandbouw. In deze landen bedienen we

oplossingen te bedenken. Ontwikkeling en

de markt met Vantage Agrometius, een tech-

innovatie staan hoog op onze dagelijkse

nisch handelsbedrijf en dienstverlenende

agenda.

organisatie die zich volledig heeft gespecialiseerd in GPS-techniek en precisielandbouw.

Totaalpakket intelligente producten

Vantage Agrometius is distributeur van de
gerenommeerde merken Trimble, Veris, Pessl
en Precision Makers. Naast het leveren van
hard- en software verzorgen we de volledige aftersales. Onze kernactiviteiten bestaan
uit: verkoop, training, helpdesk, service,
productontwikkeling en systeemintegratie.
Onze missie is een totaalpakket bieden van
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“Onze trainingen zijn
modulair opgebouwd
en kunnen op maat
worden samengesteld.”

intelligente producten en diensten die onze
klanten in staat stellen om efficiënter en
economischer te produceren.
Service in tijden van drukte

We zijn ons ervan bewust dat agrarische
ondernemers in tijden van drukte zoveel
mogelijk productie moeten draaien en stilstand in deze piekperiode desastreuze gevolgen kan hebben. Daarom staan service
en ondersteuning bij ons hoog in het vaan-

afstand te verhelpen, dan komt onze ser-

del. Vanuit onze vestigingen in Nederland,

vicedienst op locatie om het probleem op
te lossen.

“Onze missie is een
totaalpakket bieden van
intelligente producten en
diensten die agrariërs in staat

Modulaire trainingen

Uit ervaring weten we dat smart farming en
precisielandbouw specifieke kennis en exper
tise vereisen. Het optimaal toepassen van
GPS-technologie, automatische besturing en

stellen om precisielandbouw

sensortechniek vragen speciale skills. Daarom

succesvol op hun bedrijf toe

beginners en gevorderden in ons trainings

te passen.”

verzorgen we maandelijks cursussen voor
centrum of op locatie. De trainingen zijn modulair opgebouwd en kunnen op maat worden
samengesteld. Met onze producten, advisering
en kennisoverdracht willen we bijdragen aan

België en Duitsland biedt onze helpdesk

het verbeteren en verhogen van de opbrengst.

ondersteuning via telefoon, teamviewer of
per e-mail. Lukt het ons niet een storing op

We optimize your farming.
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Smart Farming in vogelvlucht
• Besturing
–– GPS displays
–– Automatische tractor & werktuigbesturing
–– Volledig autonome voertuigen

• Precisielandbouw
–– Variabele afgifte en sectiecontrole
–– Bodemadviessystemen
–– Gewas- en opbrengstmonitoring en
Informatie Management

• Cultuurtechniek
–– Kilver- en draineerbesturing en
landmeetapparatuur
–– 3D-analyse en ontwerp software

• Diensten
–– GPS correctiesignalen, Veris
bodemscan en dataverwerking
–– Service Center
–– Trainingen

Innovatie en ontwikkeling

Reesink Smart Farming

Om het GPS-systeem sneller rendabel

• Vantage Agrometius NL

te maken, gebruiken veel agrariërs

• Vantage Agrometius B

hun GPS-systeem op meerdere tractoren.

• Vantage Agrometius D

Het overbouwen moet dan wel snel
gebeuren, want tijd is beperkt in
drukke perioden.
Met de door Reesink Smart Farming ontwikkelde Rapid Motor Transfer kan het
hydraulische systeem in vijf minuten
worden overgebouwd.
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KAMPS DE WILD HOLDING

We respond to your
needs
Kamps de Wild Holding bedient de landbouwmarkten in Nederland en
Kazachstan met absolute A-merken en een fijnmazige, hoogwaardige
distributieorganisatie. Merken als Claas en Amazone voeren we in beide
markten. Er zijn echter grote verschillen tussen de markten in Kazachstan
en Nederland, daarom leveren we per land maatwerk.

Waar Nederland zich kenmerkt door een

rijdende) oogstmachines, tractoren en

mild klimaat met kleinschalige, intensieve

agrarische logistiek. Amazone legt in het

high-tech landbouw heeft Kazachstan een

assortiment de focus op grondbewer-

landklimaat en uitgestrekte velden, waarop

king, zaaien, bemesten en beschermen

veelal granen worden geteeld. Dat vraagt van

van gewassen. Naast deze import mer-

onze bedrijven maatwerk per land en uiter-

ken voeren we ons eigen merk Kaweco.

aard per afnemer. Dit weerspiegelt zich in de

De machines van Kaweco voor de mest-

merken die we per land voeren en de aanpak

verwerking en agrarisch transport wor-

die de agrariërs van ons vragen.

den in Nederland ontwikkeld en gebouwd
door Reesink Production. Deze machines

In Nederland voert Kamps de Wild drie

worden overigens niet alleen op Neder

complementaire A-merken: Claas, Amazone

landse bodem gebruikt, maar ook geëx-

en Kaweco. Claas is gespecialiseerd in (zelf

porteerd.
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Lokaal management

Voor elk gewas en elke landbouwgrond

We bedienen de Nederlandse markt per merk

Sinds 2013 is Kamps de Wild Holding actief

via een exclusief dealernetwerk met lokaal

in Kazachstan. In dit land voeren we, net

management; de medewerkers kennen de
klanten persoonlijk en begrijpen de bedrijfs
omstandigheden in de regio. Maar ook wijzelf

“Met onze uitgebreide

staan zeer dicht bij de klanten. Doordat

leasing- en verhuur

Kamps de Wild bij een aantal van deze exclusieve dealers aandeelhouder is, zitten we

mogelijkheden kunnen

zelf vaak bij onze eindafnemers aan tafel.

agrariërs hun investeringen

Dat zorgt ervoor dat we kunnen inspelen op

optimaal inpassen in de

hun wensen. Ook heeft dat er onder meer toe
geleid dat we uitgebreide leasing- en verhuur-

bedrijfsexploitatie.”

mogelijkheden bieden zodat onze klanten
hun investeringen optimaal kunnen inpassen
in de bedrijfsexploitatie. Met verlengde garan
tieprogramma’s en onderhoudscontracten ver-

als in Nederland, de Duitse merken Claas

groten we de inzetzekerheid van de machines

en Amazone. Voor Kazachstan voeren we

voor onze klanten. Zekerheid garanderen we

verder als belangrijkste merken: Horsch,

ook met onze service-organisatie; de nauwe

Mac Don, Morris en Kuhn. Het Duitse merk

samenwerking tussen Kamps de Wild, dealers

Horsch biedt machines voor grootschalige

en leveranciers maken spoedleveringen en

grondbewerking- en zaaitechniek. Met

24-uurs service mogelijk.

de Canadese merken Mac Don en Morris
leveren we respectievelijk zelfrijdende
zwadmaaiers voor gras, graan en rijst en
hoogwaardige materialen en grootschalige
zaaitechnologie. Met de zelfrijdende spuiten
en zaaimachines van Kuhn ronden we het
leveringsprogramma voor de graantelers af.

3
C O M P L E M E N TA I R E
A-MERKEN
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“We bieden ook
trainingen om het
maximale uit de
machines te halen.”

De Kazachstaanse landbouw is zoals gezegd

Eigen servicemensen

zeer grootschalig. Sommige van onze klan-

In Kazachstan hebben we in de belangrijkste

ten hebben meer dan 300.000 hectare (dat

landbouwgebieden

is qua oppervlakte vergelijkbaar met de

met eigen servicemensen en een gerich-

provincie Overijssel, NL). Die situatie maakt

te onderdelenvoorraad. Na het seizoen

dat we de Kazachstaanse markt bedienen

inspecteren onze technici de machi
n es

via CT Agro, dat bestaat uit twee entiteiten:

en maken een inventarisatie van het be-

eigen

vestigingen

nodigde onderhoud en de onderdelen.
Onder leiding van één van onze servicemensen

“Hoewel de markten zeer
verschillend zijn, werken

voert het landbouwbedrijf veelal zelf het
onderhoud uit. Kazachstaanse bedrijven
onderhouden hun enorme machinepark vaak

we met dezelfde focus op

in eigen beheer. Naast verkoop, reparatie en

geavanceerde techniek,

ook trainingen aan trekkerchauffeurs en

uitstekende service en met

(ondersteuning in) onderhoud, bieden we
andere machinisten, om het maximale uit de
machines te halen.

aandacht voor uiteenlopende
behoeften.”

Hoewel de markten in Nederland en Kazachstan zeer verschillen, werken we als Kamps
de Wild Holding met dezelfde focus op
geavanceerde techniek, uitstekende service
en met aandacht voor uiteenlopende wensen.

CT Agro GmbH en CT Agro TOO. CT Agro

Onze klanten zijn hierdoor verzekerd van

GmbH is verantwoordelijk voor de sales,

hoge bedrijfszekerheid en kunnen zo werken

financiering, leasing, productmanagement

aan het succes van hun eigen bedrijven.

en marketing. CT Agro TOO verzorgt de service en de onderdelenvoorziening.

We respond to your needs.

ROYAL R EESIN K CO RPO RAT E BRO CH U RE
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Onze producten en merken
Van zelfrijdende oogstmachines en
(systeem)tractoren tot grondbewer
kingsmachines en kunstmeststrooiers.
Maar ook mestverwerkingsmachines,
transporttanks, spuiten en zaaimachines
behoren tot ons zeer uitgebreide
assortiment aan landbouwmachines
en -systemen. Alle van gerenommeer
de merken zoals:
• Amazone
• Claas
• Kaweco
• Mac Don
• Morris
• Horsch
• Trioliet
• Summers

We bieden bedrijfszekerheid

Kamps de Wild Holding

Ons antwoord op behoeften van

• Kamps de Wild

agrarische ondernemers:

• CT Agro

• Periodiek onderhoud
• Tijdig vervangen van slijtdelen
• Beschikbaarheid van originele onderdelen
• Storingen verhelpen op locatie
• Bijdragen aan maximale kosten
beheersing
• Machineverzekering die aansluit
op de fabrieksgarantie.
• Financieringsplannen waaronder
leasing en verhuur.
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REESINK INDUSTRIES

We support you to
produce
De bedrijven binnen Reesink Industries zijn o.a. actief als engineer en distributeur
van hydraulische componenten en systemen. In deze divisie vindt levering
vooral plaats aan installatiebouwers, technische groothandels, offshore
en scheepvaartindustrie, machinefabrikanten en de mobiele- en agro-industrie.

Engineering én productie

Production streeft een langdurig partner-

Reesink Production richt zich hoofdzakelijk

schap na met haar klanten gebaseerd op

op de engineering én productie van kwali-

wederzijds respect.

tatief hoogstaande eindproducten voor de
Royal Reesink b
 edrijven zoals landbouw-

Productie van constructiedelen

machines voor Reesink Green Equipment

Reesink Production is daarnaast gespeciali

en magazijnkranen voor Reesink Material

seerd in lastechniek en geniet een hoge

Handling Equipment. Alle machines (zowel

reputatie ten aanzien van de vervaardi-

series als specials) worden uitsluitend in op-

ging van constructiedelen en componenten

dracht geproduceerd in een goed uitgeruste

voor sterk uiteenlopende branches. Voor

productielocatie met behulp van moderne

de uitvoering van de verschillende projec-

technieken en ervaren vakmensen. Reesink

ten biedt Reesink Production diverse all-in

###
KERNWOORD EN
SLEUTELBEGRIP

ROYAL R EESIN K CO RPO RAT E BRO CH U RE
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mogelijkheden variërend van gecertificeerd

De producties en constructies van Reesink

laswerk, warmte
b ehandeling, machinale

Production zijn veelal bedoeld voor andere

nabewerking tot conservering in eigen be-

bedrijven binnen de verschillende divisies

heer. Van machineonderdelen tot mallen

van Royal Reesink. Zo produceren we onder

voor beton en kunststofindustrie. Van serie

delen voor Kaweco, ons eigen merk land-

en speciaal laswerk tot montage en onder-

bouwmachines gedistribueerd door Kamps

houdswerkzaamheden aan stalen industriële installaties op locatie.

“We zijn gespecialiseerd in
lastechniek en vervaardiging
van constructiedelen en
componenten.”

de Wild. Wij produceren, assembleren en leveren daarnaast rechtstreeks volledige eindproducten aan machinefabrikanten. Indien
gewenst kunnen we constructiewerkzaamheden, onderhoud en reparaties ook op de
plaats van bestemming verrichten, zowel in
binnen- als buitenland.
Hydraulische oplossingen

Om onze klanten volledig van dienst te
kunnen zijn, houdt Reesink Industries zich
ook intensief bezig met hydrauliek. Motrac
Hydraulics, gevestigd in Nederland en
Duitsland, is een engineering bedrijf en
system integrator. We leveren hydraulische
oplossingen én hydraulische componenten.
Onze voorkeurspartners zijn Linde Hydraulics
(hydraulische pompen, motoren en onderdelen), Bucher Hydraulics (ventielen),
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“We bouwen complete
hydraulische systemen,
zoals powerpacks
en on-offshore
installaties.”

Eaton (filtratie techniek), Völkel Mikroelektronik
(elektronische stuurkaarten) en onze eigen
IMAV producten (ventieltechniek en manifolds). Met deze componenten engineeren en bouwen we hoogwaardige complete hydraulische systeemoplossingen,
mobiele en stationaire aandrijvingen en
hydraulische power packs (HPU’s). We
leveren niet alleen hoogwaardige producten, maar ook kennis en ervaring van ruim
zestig jaar in hydraulische engineering. We

“Al onze hydraulische
oplossingen komen tot stand
in nauw overleg met onze
klanten en hun engineering
afdelingen.”

denken met de klant mee over de toekomstige ontwikkelingen, vandaar de slogan:
“Powered by experts!”.
We support you to produce.

ROYAL R EESIN K CO RPO RAT E BRO CH U RE
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Van engineering tot productie
Binnen Reesink Industries zijn onze
bedrijven o.a. actief als engineer en
distributeur van hydraulische componenten en systemen. Tevens is Reesink
Production producent en toeleverancier
van equipment voor o.a. een aantal van
onze bedrijven. Een kort overzicht van
de verschillende producten en diensten:

• Productie
_ Producent van o.a. eindproducten
voor de landbouw, zoals
mestverwerking en silagewagens.
Voor material handling
geautomatiseerde magazijnkranen

• Hydrauliek
_ Hydraulische oplossingen en
componenten
_ S
 amenwerking met systeempartners Linde Hydraulics,
Bucher Hydraulics, Eaton en
Völkel Mikroelektronik
_ IMAV eigen producten zoals
ventieltechniek en manifolds

Synergievoordelen van

Reesink Industries

samenwerking
Onderlinge samenwerking tussen

• Motrac Hydrauliek

de bedrijven van de divisie Reesink

• Reesink Production

Industries biedt duidelijke synergie

• Motrac Hydraulik

voordelen. Net als de nauwe samen
werking van deze divisie met
bijvoorbeeld de divisies Reesink
Green Equipment en Reesink Material Handling Equipment.
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Royal Reesink B.V.
ROYAL REESINK B.V.
Ecofactorij 20,
NL-7325 WC Apeldoorn
www.royalreesink.com

Reesink Material Handling Equipment

Reesink Construction Equipment

Reesink Turfcare

Motrac Intern Transport B.V.
Rondebeltweg 51, NL-1329 BP Almere
www.motraclinde.nl

Reesink Construction Equipment NL B.V.
Molensteyn 47, NL-3454 PT De Meern
www.kemp-groep.nl

Jean Heybroek B.V.
Wilgenkade 6, NL-3992 LL Houten
www.jeanheybroek.com

Motrac Handling & Cleaning N.V.
Noorderlaan 612, B-2030 Antwerpen
www.motrac.be

Reesink Construction Equipment Belgium BVBA
Klokhofstraat 16, B-8400 Oostende
Zwaarveld 16, B-9220 Hamme
Industrieterrein 1/22, B-3290 Diest
www.debruycker-kemp.be

Packo N.V.
Torhoutsesteenweg 166, B-8210 Zedelgem
www.packo.be

Hans van Driel B.V.
Marconistraat 15, NL-4004 JM Tiel
www.hansvandriel.nl

Stierman De Leeuw B.V.
Woudhuizermark 79, NL-7325 AC Apeldoorn
www.stiermandeleeuw.nl

Reesink Construction Equipment NL B.V.
Molensteyn 47, NL-3454 PT De Meern
www.huurstuur.nl

Reesink Turfcare UK Ltd.
1-3 Station Road St Neots
PE19 1QH United Kingdom
www.reesinkturfcare.co.uk

Pelzer Fördertechnik GmbH
Karl-Ferdinand-Braun-Strasse 18
D-50170 Kerpen
www.pelzer-stapler.de

REESINK
Logistic
Solutions

Reesink Logistic Solutions B.V.
Impact 50, NL-6921 RZ Duiven
www.reesinkls.com

REESINK
Schwerstapler

Reesink Schwerstapler GmbH
Siemensring 87, D-47877 Willich
www.cvs-ferrari.de

Reesink Turfcare IRE Ltd.
Kilboggin,Nurney, Co. Kildare
Ireland

CT Lift Equipment LLP
Seyfullin Avenue 459, KZ-050000 Almaty
www.ctliftequipment.kz

Reesink Turfcare DK A/S
Lunen 10, Aasum, DK-5320 Agedrup
www.reesinkturfcare.dk

ROYAL R EESIN K CO RPO RAT E BRO CH U RE
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Reesink Agricultural Equipment

Reesink Smart Farming

Reesink Industries

Packo N.V.
Torhoutsesteenweg 166, B-8210 Zedelgem
www.packo.be

Agrometius B.V.
Molensteyn 48, NL-3453 PT De Meern
www.vantage-agrometius.nl

Motrac Hydrauliek B.V.
Dambroek 2, NL-7223 DV Baak
www.motrac-hydraulics.com

Reesink Technische Handel B.V.
Woudhuizermark 79, NL-7325 AC Apeldoorn
www.rth.nl

Agrometius BVBA
Ambachtslaan 3246, B-3800 Sint-Truiden
www.vantage-agrometius.be

Motrac Hydraulik GmbH
Siemensring 87, D-47877 Willich
www.motrac-hydraulics.com

TURKEY
Reesink Turkey B.V.
Woudhuizermark 79
NL-7325 AC Apeldoorn
www.kuhncenter.com.tr

Vantage Agrometius GmbH
Lippborger Strasse 26,
D-59510 Lippetal-Herzfeld
www.vantage-agrometius.de

Kamps de Wild Holding

Kamps de Wild B.V.
Edisonstraat 10, NL-6902 PK Zevenaar
www.kampsdewild.nl

CT Agro GmbH
Lippborger Str. 26, D-59510 Lippetal
www.ctagro.com

CT Agro TOO
mkr. Koktal 1, ul. Olimpiyskaya, 13/1
Kazachstan
www.ctagro.com

Reesink Production B.V.
Molenenk 4, NL-7255 AX Hengelo Gld.
www.reesinkproduction.nl

ROYAL REESINK B.V.
Ecofactorij 20
NL-7325 WC Apeldoorn
T

+31 (0)575 599 300

E

info@royalreesink.com

W royalreesink.com

