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Enabling your business
Vol trots stel ik u voor aan Royal Reesink.

Dik tweehonderd jaar geleden is Royal

waterbouw en magazijnsystemen. De produc-

Reesink opgericht door Hendrik Reesink, een

ten worden rechtstreeks of via dealers aan

pionier en ondernemer die buiten de gebaan-

eindklanten geleverd.

de paden dacht. Bij hem leefde al vroeg het
besef dat afnemers behoefte hebben aan de

De inmiddels meer dan 2.100 medewerkers,

beste kwaliteit, service en gemak. Dat is door

wereldwijd verdeeld over ruim 30 bedrijven,

de eeuwen heen het handelsmerk van Royal

hebben één ding gemeen: de passie voor ma-

Reesink gebleven. Royal Reesink is ondertus-

chines, nuchterheid en ondernemersdrang.

sen internationaal één van de grootste en nog

Naast Nederland is Royal Reesink vooral

altijd sterk groeiende distributeurs van ma-

actief in België, Duitsland, het Verenigd Ko-

chines en componenten. Bestemd voor land-

ninkrijk, Kazachstan, Denemarken, Ierland,

schapsonderhoud, landbouw, grond-, weg- en

Turkije, Canada en Zuid-Afrika.
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VO O RWO O R D
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VOLLEDIGE

HOOG

PRODUCTIE

LEVENSC YCLUS

RENDEMENT

VERHOGEND

Royal Reesink heeft een stevige

doende kansen voor verdere groei.

het verschil maken. Onze focus is

marktpositie die wordt onder-

Ervaring die is opgedaan in be-

op het resultaat. Onze medewerkers

steund door langdurige relaties

staande geografische gebieden kan

en management zijn zeer ervaren

met producenten van A-merken.

efficiënt worden benut in nieuwe

en gecommitteerd aan het bedrijf.

We hebben een ijzersterk product-

gebieden.

Samen met onze aandeelhouders

portfolio. Er is een al lang bestaan-

zijn zij het fundament van onze

de (en vaak geografisch exclusieve)

We werken soms letterlijk met de

onderneming waardoor wij onze

relatie van meer dan 60 jaar met

voeten in de klei. Duurzaam en ver-

klanten optimaal kunnen ontzorgen:

belangrijke producenten, met een

antwoord ondernemen staat voorop.

“Enabling your business” dus! En dat

hoge mate van co-afhankelijkheid.

Omdat we geloven dat dat ons, en de

doen we al meer dan 233 jaar.

Hierdoor kon Royal Reesink het

wereld om ons heen verder brengt.

bedrijf uitbreiden van de Benelux

We zijn ambitieus: voor onze afne-

Gerrit van der Scheer

naar vier continenten, met vol-

mers en relaties elke dag opnieuw

CEO Royal Reesink

“Wij hebben een ijzersterk portfolio.”
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Over
Royal Reesink
Royal Reesink werd in 1786 opgericht

reedschappen en elektrotechnische arti-

door Hendrik Reesink in Zutphen. Naast

kelen. Destijds vielen tevens huishoude-

meestersmid was hij handelaar in ijzer-

lijke en sanitaire artikelen, en artikelen

waren en smederijbenodigdheden. Bij

voor de centrale verwarming binnen het

hem leefde al vroeg het besef dat af-

handelsaanbod.

nemers behoefte hebben aan kwaliteit,
service en het gemak van één leveran-

In 2003 werd het hoofdkantoor in

cier. Na de Tweede Wereldoorlog begon

Apeldoorn betrokken en in datzelfde

Royal Reesink onder leiderschap van

jaar kreeg de onderneming het predi-

nazaat Hendrik Willem Reesink aan een

caat ‘Koninklijk’ toebedeeld. Vanaf 2009

sterke groei.

laat Royal Reesink een forse groei zien
en is de onderneming getransformeerd

In 1959 ging de onderneming naar de

tot een leidende internationale distribu-

beurs als handelshuis in ijzer, andere

teur van kwalitatief hoogwaardige ma-

metalen en kunststoffen. Zowel met

chines, componenten en verwante sys-

grondstoffen, producten als halffabrica-

temen. Een bedrijf dat uniek is in zijn

ten. Daarnaast handelde Royal Reesink

soort door de breedte van het machi-

in (landbouw)machines, werktuigen, ge-

neaanbod en spreiding over sectoren,

ROYAL R EES I N K CO RPO RAT E BRO CHU R E

OV E R R OYA L R E E S I N K

‘‘We gaan verder dan alleen de distributie. Met een intensieve
samenwerking met leveranciers, dealers en afnemers zorgen we
voor een grote mate van betrokkenheid bij de eindklant.’’

de opgebouwde kennis en expertise, en de

het product, de markt en een hoge mate van

sterke klantgerichtheid.

service.

Sinds 2016 is Royal Reesink niet meer

We bieden een sterk totaalconcept dat is

beursgenoteerd. We kennen nu een private

gericht op innovatieve en duurzame oplos-

aandeelhoudersstructuur waarin de directie

singen. Zo kunnen we voldoen aan de toe-

tevens participeerd. De divisies en dochter-

nemende complexiteit en connectiviteit van

bedrijven hebben een grote mate van ope-

machines, de voorkeur van klanten voor één

rationele verantwoordelijkheid, vooral als

distributeur en strakker beheer op de totale

het gaat om markt- en klantbewerking. Dit

kosten voor de afnemers.

versterkt de innovatiekracht en het oplossingsgericht denken binnen alle lagen van de
organisatie, zowel horizontaal als verticaal.
Royal Reesink biedt toegevoegde waarde
door een gediversifieerd machine-aanbod te
combineren met specialistische kennis van
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Kerncijfers

2018

Omzetverdeling per divisie
In miljoenen euro’s

2041

Omzetverdeling per divisie
Reesink Material Handling Equipment: 293,7

Reesink Green Equipment: 293,6

Reesink Construction Equipment: 95,7

Reesink Industries: 44,9

+17,6%
Groei aantal fte’s t.o.v. 2017

Royal Reesink heeft in 2018 de vennootschappen Tingley Implements Inc., Smith Mining
Equipment Proprietary Limited, AM Automation GmbH en AM Lagertechnik GmbH
toegevoegd. In de weergegeven pro forma informatie van Royal Reesink zijn de cijfers
van bovengenoemde partijen over geheel 2018 opgenomen.
De pro forma informatie is niet gecontroleerd door de accountant.

In miljoenen euro’s

Netto-omzet

pro forma

€ 863,5
(reported € 727,9)

mln.

Bedrijfsresultaat (EBITDA)

Bedrijfsresultaat (EBIT)

exclusief bijzondere posten

exclusief bijzondere posten

pro forma

pro forma

€ 54,8
(reported € 43,0)

mln.

€ 35,8

(reported € 24,6)

mln.

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

Omzet 2015 - 2018*

KE R NC IJ F E R S
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Omzetverdeling per land of gebied*
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Reesink Industries

Nederland

Verenigd Koninkrijk

Zuid Afrika

Reesink Green Equipment

België

Denemarken

Overig EU/buiten EU

Reesink Construction Equipment

Duitsland

Turkije

Reesink Material Handling Equipment

Kazachstan

Canada

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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Internationaal
marktleider
Royal Reesink is een leidende internationale distributeur van
kwalitatief hoogwaardige A- merken, veelal op exclusieve basis. Royal
Reesink heeft deze stevige marktpositie mede door een zeer goede en
langdurige relatie met de producenten van deze merken. Er is een al
lang bestaande (en vaak geografisch exclusieve) relatie van meer dan
60 jaar, met een hoge mate van co-afhankelijkheid.
We kiezen bewust voor een breed machine-

toren food, non-food, industrie, overslag

en productenaanbod. Kenmerkend voor onze

(havens), agri, grond- weg- en waterbouw.

merken is dat ze leidend zijn op zaken als

Daarnaast levert Royal Reesink hydraulische

‘total cost of ownership’, levensduur, ge-

componenten en systemen die deels comple-

bruiksvriendelijkheid, comfort, veiligheid en

mentair zijn aan het machineaanbod.

hoge restwaarde.
We leveren via dealers of rechtstreeks aan
agrarische bedrijven, bosbouw- en groenvoorziening bedrijven, openbaar groen en
golfbanen, logistieke centra, industriële en
constructiebedrijven, loonwerkers, waterschappen en (lokale) overheden. In de sec-

“Bij Royal Reesink vind
je alleen hoogwaardige
A-merken.”

ROYAL R EES I N K CO RPO RAT E BRO CHU R E

I N T E R N AT I O N A A L M A R K T L E I D E R

Service, kwaliteit en maatwerk
Onderscheidend zijn op het gebied van

hele levenscyclus van een machine: van

service, kwaliteit en maatwerk. Dát is

de manier van financieren tot en met

de eenheid in verscheidenheid van onze

support bij zaken als onderhoudsplan-

bedrijven. Intensieve samenwerking

ning en onderhoud, voorraadbeheer en

staat hierbij centraal om de beste op-

warehouse management. Elke machine

lossingen te kunnen bieden. We spelen

heeft een uniek serienummer en dit

in op de toenemende complexiteit en

stelt Royal Reesink in staat machines te

connectiviteit van machines, de voor-

volgen en voor afnemers alles te kun-

keur van afnemers voor één distribu-

nen plannen en organiseren rondom

teur en de sterkere sturing op ‘total cost

de levenscyclus van de machine. Ook

of ownership’.

bieden we inruilopties. Gebruikte machines worden opgeknapt en verkocht

Alles is erop gericht om de klant zoveel

waarmee ze een tweede levenscyclus

mogelijk te ontzorgen gedurende de

in gaan.

Verkoop
Nieuw

After
Sales

Onderdelen

Verkoop
Used

Verhuur

“Alles is erop gericht om de klant
zoveel mogelijk te ontzorgen .”

Onze klanten bedienen we direct of via

de landbouw en meer dan vijfhonderd

een dekkend netwerk van lokale dea-

dealers, terwijl we professionals in de

lers. Daarbij spelen we voortdurend in

grond-, weg- en waterbouw, mijnbouw,

op wat het beste werkt voor de afne-

logistiek en material handling veelal

mer, afhankelijk van de markt en de

direct bedienen.

sector. Zo helpen we ondernemers in
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Onmisbare schakel in de keten
Royal Reesink is door specialistische kennis

buteur, dealer en klant ontstaan de beste

van producten, processen en markten een

oplossingen. Royal Reesink neemt hierin

onmisbare schakel in de keten. We zijn le-

het voortouw. Intensieve kennisuitwisseling

verancier van machines en componenten in

over techniek en markten tussen producent

de breedste zin van het woord, in markten

en Royal Reesink vormt een belangrijke aan-

die onderling verband met elkaar hebben.

jager voor de realisatie van innovatieve en

Door de combinatie van schaalgrootte en

duurzame machine-, systeem- en proces-

onze kennis kunnen we onze afnemers op-

optimalisaties.

timaal bedienen. Daarmee zijn we een ‘full
line distributor’.
De wederzijdse afhankelijkheid tussen
marktpartijen is groot. Door intensieve samenwerking binnen het hele systeem en
binnen de keten tussen producent, distri-

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

Royal Reesink
• Bouwt voort op meer dan 230 jaar erfgoed.
• Biedt een wereldwijd platform met een complementaire portefeuille
van machines, regio's en activiteiten.
• Heeft uitstekende en langdurige relaties met toonaangevende
leveranciers van A-merken.
• Is actief in gediversifieerde en groeiende eindmarkten in 10 landen.
• Biedt producten en machines die toonaangevend zijn op het gebied
van kwaliteit, veiligheid en ‘total cost of ownership’.
• Heeft een bewezen M&A-strategie en -aanpak, een sterke financiële
positie met veel mogelijkheden voor groei en innovatie.
• Beschikt over een ervaren en toegewijd managementteam met een
bewezen track record.

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

I N T E R N AT I O N A A L M A R K T L E I D E R

Innovatieve, veilige en duurzame oplossingen
De wereld staat voor een enorme uitdaging:

oplossingen kan Royal Reesink een positieve

uit onderzoeken van de Verenigde Naties

bijdrage leveren aan de uitdagingen waar de

blijkt dat in 2050 ruim negen miljard men-

wereld voor staat. We zijn steeds op zoek

sen moeten worden gevoed. De invloed hier-

naar innovaties die goed zijn voor mens en

van valt niet te onderschatten. De vraag naar

milieu. Hierbij richten we ons op robotise-

voedsel, water en energie neemt drastisch

ring, technische doorontwikkeling, connecti-

toe. We staan samen voor grote economi-

viteit van machines en (big) data.

sche, ecologische en sociale uitdagingen.
Verbetering van veiligheid en persoonlijke
Duurzaamheid is allang niet meer een kwes-

bescherming bij machine- en systeemge-

tie van zorg voor het milieu alleen. Het gaat

bruik door middel van opleidingen, trainin-

ook om het behoud van onze totale leefom-

gen en veiligheid scans speelt daarbij een

geving. De vraag naar schonere, slimmere en

belangrijke rol.

efficiëntere machines en processen zal alleen maar toenemen. Dit is één op één door
te vertalen naar de activiteiten van Royal
Reesink.
Met slimme toepassingen kan bijvoorbeeld
materiaalverspilling worden teruggebracht,
brandstofverbruik en uitstoot verminderd en
het aantal vervoerbewegingen beperkt. Door
het aanbieden van innovatieve en duurzame

“Royal Reesink staat
voor innovatiekracht
en oplossingsgericht
denken.”

“De vraag naar schonere,
slimmere en efficiëntere
machines en processen zal
alleen maar toenemen.”
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Sterke groeiambities
Royal Reesink is ervan overtuigd dat schaal-

Daarnaast realiseren we groei door de aan-

grootte en inzet van specialistische kennis

koop van nieuwe bedrijven. We kijken naar

voor een distributeur belangrijke vereisten

nieuwe product/markt combinaties en naar

zijn om afnemers optimaal te kunnen bedie-

niches. Royal Reesink heeft een aantoonbare

nen.

ervaring op het gebied van uitbreiden met
bedrijven met een beproefd integratieconcept

We richten ons op versterking van marktaan-

en heeft bovendien veel kennis en ervaring in

deel in marktsectoren en regio’s waarin wij al

huis voor het betreden van opkomende mark-

actief zijn. Belangrijke speerpunten zijn het

ten. Groei via het toevoegen van bedrijven is

benutten van de toename in cross-sell mo-

geen doel op zich. Acquisities moeten logisch

gelijkheden tussen de bedrijven uit de groep,

en verantwoord zijn. Het bedrijf moet passen

de verdere uitrol van de verhuur- en ser-

bij wie wij als Royal Reesink zijn. Het belang

viceconcepten en de verkoop van gebruikte

van onze afnemers, leveranciers, aandeelhou-

machines.

ders en zeker ook onze medewerkers staat
altijd op de eerste plek.

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

O R G A N I S AT I E ST R U C T U U R
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Organisatiestructuur
Royal Reesink kent verschillende divisies:
• Reesink Material Handling Equipment

• Reesink Smart Farming

• Reesink Construction Equipment

• Kamps de Wild Holding

• Reesink Compact Construction Equipment

- Kamps de Wild

• Reesink Turfcare

- Reesink Canada Holdings

• Reesink Agricultural Equipment

• Reesink Industries

DIVISIES

Royal Reesink
Reesink Material
Handling
Equipment

Reesink
Construction
Equipment

Reesink Compact
Construction
Equipment

Reesink
Turfcare

Reesink
Agricultural
Equipment

Reesink
Smart
Farming

Kamps de Wild
Holding

Reesink
Industries

Deel uitmaken van Royal Reesink heeft verschillende voordelen:
• Managementkennis en het delen van best practices: gezamenlijke expertise in verschillende branches en
tientallen jaren managementervaring.
• Onderling delen van kennis en techniek via eigen engineers op de vakgebieden hydrauliek, mechatronica
en elektrotechniek.
• Een breed scala aan klantproposities, samen bieden we een compleet en uitgebreid productportfolio.
• Een sterke en langdurige relatie met leveranciers van een groot pakket A-merken.
• Royal Reesink levert een groot portfolio aan componenten en parts.
• Toegang tot financiering: dit maakt groei op de middellange en lange termijn mogelijk.
• Ondersteuning vanuit centrale support afdelingen, zoals finance, marketing & communications, human
resources, legal en IT.
• Samen zijn we actief binnen verschillende marktsegmenten en geografische gebieden. De installed base
garandeert een hoge mate van continuïteit in opbrengsten. Hierdoor zijn we minder afhankelijk van
economische schommelingen.
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IERLAND
VERENIGD
KO N I N K R I J K

CANADA

NL
DUITSLAND
BE

ZUID-AFRIKA

Royal Reesink heeft bedrijven in de volgende landen:
Europa

Centraal-Azië

• België

• Kazachstan

• Denemarken
• Duitsland

Afrika

• Ierland

• Zuid-Afrika

• Nederland
• Turkije

Noord-Amerika

• Verenigd Koninkrijk

• Canada

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

DK
K A Z AC H S TA N

TURKIJE

O N Z E LO C AT I E S
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WE KEEP YOUR WAREHOUSE MOVING

Reesink Material
Handling Equipment
De bedrijven onder de divisie Reesink Material Handling Equipment bieden
samen een totaaloplossing voor intern transport en geautomatiseerde
warehousing. Gespecialiseerde bedrijven in Nederland, Duitsland, België en
Kazachstan leveren state-of-the-art magazijnproducten en voorraadsystemen.
Van heftrucks en magazijnkranen tot geautomatiseerde voorraadsystemen en
serviceverlening.
Zowel webshops, warehouses als productie-

partner op het gebied van magazijnvoer-

bedrijven kunnen bij ons terecht voor opti-

tuigen en voorraadsystemen. Van nieuw tot

male inrichting en efficiënte werking van het

gebruikt en van koop en leasing tot verhuur.

magazijn. Wij bieden totaaloplossingen voor
geautomatiseerde voorraadssystemen en tra-

Van pallettruck tot geruisloze

ditionele ingerichte magazijnen. Van magazijn-

elektrische truck

ontwerp tot op maat samengestelde heftrucks

We zijn distributeur van het gerenommeerde

en van magazijnstelling tot 24/7 service.

Linde Material Handling. Dit A-merk distribueren we in Nederland en België met Mot-

One-stop-shopping is mogelijk dankzij onze

rac, in een deel van Duitsland met Pelzer

bedrijven die elk hun eigen disciplines tot

Fördertechnik en in Kazachstan met CT Lift

in de finesses beheersen. We zijn allround

Equipment.

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

R E E SINK M ATE R IA L H A ND L ING EQ U IP M E NT

Met de uitgebreide productenrange van Linde

portbedrijven wordt gebruik gemaakt van

Material Handling bieden we een breed scala

de robuuste forklift trucks, reach stackers en

aan magazijn- en heftrucks. Deze logistieke

empty container handlers van CVS FERARRI.

machines hebben hun kwaliteit en voordelen
internationaal ruimschoots bewezen in talrijke toepassingen. Met de producten van Linde kunnen we inspelen op de verschillende
vragen uit de markt van magazijnvoering en
voorraadbeheer. Van heftrucks met een verbrandingsmotor tot geruisloze, elektrische
trucks. En van gerobotiseerde magazijntruck
tot handpallettruck.

“One-stop-shopping is
mogelijk dankzij onze
bedrijven die elk hun eigen
disciplines tot in de finesses
beheersen.”

Heavy Trucks

Ook voor de zware toepassingen kunnen
we de juiste oplossing bieden. Zowel op de
Nederlandse markt als op de Duitse markt

Logistieke automatisering

zijn we de exclusieve distributeur van het

Niet alleen de bijzondere opdrachten en

merk CVS FERRARI. Deze Italiaanse specialist

opdrachtgevers maken dat we ons verder

biedt een uitgebreide selectie zware hef-

specialiseren, maar ook de ontwikkelingen

trucks en container handling equipment. In

in de wereld van logistieke automatisering.

vele havens, depots en bij container trans-

Volledig geautomatiseerde magazijnen winnen steeds meer terrein. Mede door de opkomst van webwinkels, de versnelling in de
logistiek en de trend om dezelfde dag te
leveren, groeit de behoefte naar het opslaan
en verwerken van goederen door automatische systemen.
Met de toevoeging van het Duitse AM-Gruppe
aan de divisie in 2018, hebben we een grote stap gezet als totaalaanbieder van com-

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

pleet geautomatiseerde magazijnen. Waar
de kracht van Reesink Logistic Solutions met
name ligt op het gebied van projectmanagement, Lalesse magazijnkranen en het aanbieden van het totaalpakket, is AM-Gruppe
een autoriteit op het gebied van AUTOSTORE
en specialist op het gebied van installatie.
AUTOSTORE is de meest efficiënte, flexibele en innovatieve technologie voor geautomatiseerde opslag en order verzamelen van
kleingoed.
Specialisten van Reesink Logistic Solutions
en AM-Gruppe ontwerpen, ontwikkelen en

“We zijn één van de grootste

testen producten en diensten bij onze afde-

AUTOSTORE-dealers ter

king met de bedrijven en A-merken.

wereld.”

ling Research & Development in samenwer-

Veeg- en schrobmachines

Motrac Handling & Cleaning is in de Belgische
markt gespecialiseerd in cleaning. Als distributeur van het merk TENNANT veeg- en schrobWe leveren eigen geproduceerde magazijn-

machines, zijn we de meest vooruitstrevende

kranen, stellingen, transportsystemen en

partij op het gebied van zeeploos reinigen.

besturingssoftware. De complete besturings-

Met de machines van TENNANT bedienen we

software kunnen we uitbreiden naar een vol-

eveneens de gezondheidszorg waar zeeploos

ledig Warehousemanagement Systeem.

reinigen een belangrijke rol speelt.

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

R E E SINK M ATE R IA L H A ND L ING EQ U IP M E NT

Sterke merken
• AUTOSTORE
• CVS FERARRI
• LINDE
• TENNANT

State-of-the-art warehousing

Reesink Material Handling

zorgt voor

Equipment

• Maximale voorraadcontrole

• AM-Gruppe

• Efficiency bij inkomende en

• CT Lift Equipment

uitgaande goederen
• Optimale order picking
processen

• Motrac Handling & Cleaning
• MotracLinde
• Pelzer Fördertechnik

• E-verzending van goederen

• Reesink Logistic Solutions

• Besparing van ruimte, tijd en

• Reesink Schwerstapler

geld
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WE HELP YOU TO CONSTRUCT

Reesink Construction
Equipment
De divisie 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, BENS, BOMAG, KOBELCO en SCHAEFF. Ook verhuur en
financiering van grondverzetmaterieel behoren tot de mogelijkheden.

Vanuit onze bedrijven in zowel Nederland

Compleet programma

als België helpen wij om werkzaamheden op

Met Kemp Groep, Hans van Driel en De

het gebied van grond-, weg- en waterbouw

Bruycker-Kemp bieden we grondverzetma-

te realiseren. Zo werken waterschappen

terieel en producten voor de grond-, weg-

bijvoorbeeld met onze graafmachines om

en waterbouw.

dijken en wateren in optimale conditie te

Kemp heeft in Nederland de verkooprech-

houden. Wegenbouwers zetten ons grond-

ten van onder andere KOBELCO rupsgraaf-

verzetmaterieel in om grond te egaliseren

machines. Hans van Driel is in Nederland

en te prepareren voor de aanleg van nieuwe

distributeur van de merken ATLAS, SCHAEFF

wegen, maar ook voor minder alledaagse

en BERGMANN. De Bruycker-Kemp heeft

werkzaamheden zoeken we een oplossing.

in België onder andere de verkooprechten
van ATLAS en is marktleider op het gebied

150.000
ONDERDELEN OP
VOORRA AD
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van spoorwegmaterieel. Daarnaast zijn

Een steeds vaker voorkomende vraag uit de

we in België actief in de verkoop, verhuur

markt is de mogelijkheid om tijdelijk grond-

en service van machines en uitrustingen

verzetmachines en hydraulische uitrus-

voor grondverzet, wegenbouw en goede-

tingsstukken te gebruiken. Huur&Stuur is de

renbehandeling. We vertegenwoordigen

verhuurder van grondverzetmachines (zon-

naast KOBELCO de merken ATLAS, BOMAG,

der machinist) en specialist in hydraulische

BREINING, GOMACO en LEICA GEOSYSTEMS.

uitrustingsstukken. Wij kunnen overal en

Deze merken vullen elkaar perfect aan. Te-

altijd groot en klein grondverzetmaterieel

vens voeren wij een uitgebreid assortiment

en uitrustingsstukken afleveren en ophalen.

toebehoren geschikt om onze machines
multifunctioneel te maken.

“We bieden grondverzetmaterieel en producten voor
grond-, weg- en waterbouw.”
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“Vanuit onze bedrijven
in Nederland en België
helpen we grond-, wegen waterconstructies te
realiseren.”

Unieke faciliteiten en service

Waar het in de autowereld gebruikelijk is
om een proefrit te maken, kon dit tot voor
kort nog niet in de grondverzetbranche.
Omdat wij het belangrijk vinden dat de machinist de machine kan uitproberen, hebben
we in De Meern (Nederland) een overdekte
‘zandbak’ waar we onze klanten de mogelijkheid bieden de machines zelf te ervaren.
Deze locatie heeft eveneens een voorraadhoudende functie. Met duizenden onderdelen op voorraad wordt er bijna nooit misge-

die al wat langer in omloop zijn, hebben we

grepen in het magazijn. Zelfs voor machines

de meeste onderdelen op voorraad. We zijn
een BMWT-erkend keuringsbedrijf dat op

“In onze ‘zandbak’ bieden we

locatie de keuringen uitvoert.

onze klanten de mogelijkheid

Met een groeiend aantal vestigingen, eigen

om machines uit te

24/7 nooddienst, unieke transportmoge-

proberen.”

servicedienst met zeer ervaren monteurs,
lijkheden, ruime openingstijden en een jong
machinepark, zorgen de bedrijven van de
divisie Reesink Construction Equipment ervoor dat zeer uiteenlopende projecten op
het gebied van grond-, weg- en waterbouw
in Nederland en België worden gerealiseerd.
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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 (0,9 tot 6,5t)
• Rupsgraafmachines (7,0 tot 50,0t)
• Mobiele graafmachines
• Hoogwerkers
• Bestratingsmaterieel e.d.
• Diverse hydraulische uitrustingsstukken

Merken

Reesink Construction Equipment

• ATLAS

• De Bruycker-Kemp

• BENS

• Hans van Driel

• BERGMANN

• Huur&Stuur

• BOMAG

• Kemp Groep

• BREINING
• CANGINI
• GOMACO
• KATO
• KOBELCO
• LEICA GEOSYSTEMS
• MOROOKA
• SCHAEFF
• SWEPAC
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WE SUPPLY SMALL EQUIPMENT FOR BIG RESULTS

Reesink Compact
Construction Equipment
Reesink Compact Construction Equipment richt zich vooral op compact
(grondverzet)materieel. Met KUBOTA, ’s werelds grootste merk in o.a.
minigravers, bieden wij een zeer compleet programma op het gebied van
verkoop, verhuur, onderhoud en service in de grondverzetbranche.

Met

Reesink

Compact

Construction

Inspelen op individuele wensen

Equipment bedienen we een zeer brede

Door onze ruime ervaring in opbouw of uit-

klantengroep met uiteenlopende werkzaam-

voering van speciale vraagstukken kunnen

heden. Zo werken kabellegers met onze ma-

wij goed inspelen op de individuele wensen

chines om sleuven te graven en steeds meer

van onze klanten, zodat de machines echt

buiten gebieden in Nederland te voorzien

passen bij de gebruiker. Dit gebeurt met de

van glasvezel. Hoveniers zetten onze ma-

bedrijven Meerman Machines, Meerman

chines vaak in bij de aanleg van kleine én

Technisch Buro en Meerrent.

grote tuinprojecten en loonbedrijven voeren tal van werkzaamheden uit met mini- en

Vast dealernetwerk Nederland

midigravers.

Meerman uit Vlaardingen is recent onderdeel geworden van Royal Reesink. Meerman

“Ontzorgen met een
persoonlijke aanpak.”

150.000

is een hecht familiebedrijf en al sinds 1956
actief in de grondverzetbranche. Ontzorgen en persoonlijke dienstverlening staan
bij Meerman hoog in het vaandel. Niet al-
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Reesink Compact in het kort
• Dé specialist in verkoop, service
en onderhoud
• Service: 24 uur per dag, 7 dagen
per week
• Al tientallen jaren actief in de

“Verkoop en servicepunten

markt
• Ook voor tijdelijk extra capaciteit

door heel Nederland.”

• Onderdelen uit voorraad leverbaar
• Landelijk dekkend dealernetwerk

leen bij de verkoop, maar ook

voor huur van onder andere

bij aftersales en onderhoud.

(mini)rupsdumpers, minigra-

Om de klant in elk gebied in

vers (1 tot 6 ton), midigravers

Nederland optimaal te bedie-

(8 ton), wielladers, aanhangers

nen, werkt Meerman Machines

en diverse hydraulische uit-

al jaren met een vast dealer-

rustingsstukken. We zorgen

netwerk verspreid over heel

ervoor dat de klant hun werk-

Nederland. Zo is er altijd een

zaamheden altijd zo efficiënt

KUBOTA verkoop en service-

mogelijk kan uitvoeren.

• BMWT-erkend keuringsbedrijf

punt in de buurt. Naast het
A-merk KUBOTA is Meerman

Onderhoud en service

Machines importeur van de

Meerman heeft een ervaren

merken CANGINI, MOROOKA

service-afdeling in huis en

en SWEPAC.

servicebussen voor onderhoud op locatie. Alle dealers

Met Meerman Technisch Buro

van Meerman leveren ser-

worden daarnaast vangrails,

vice op maat. Het magazijn

hekwerk, kolombescherming,

beschikt daarnaast over een

straatmeubilair en aanrijd-

ruim assortiment onderdelen.

beveiliging geleverd bij ter-

Op werkdagen én op zaterdag

minals, bedrijven terreinen,

staan wij klaar en dankzij de

stedelijk gebied en in en om

ruime openingstijden zijn we

magazijnen.

gemakkelijk te bereiken.

Uitgebreid huurprogramma

Inspelend op de flexibilteitsvraag uit de markt is Meerrent

Sterke merken

Reesink Compact Construction
Equipment

opgericht met een steeds groeiende vloot KUBOTA machines.

- CANGINI

- Meerman Machines

We leveren voor iedere be-

- KUBOTA

- Meerman Technisch Buro

hoefte een passend product.

- MOROOKA

- Meerrent

Bedrijven die tijdelijke grond-

- SWEPAC

verzetmateriaal nodig hebben
kunnen bij Meerrent terecht
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WE TAKE CARE OF YOUR GREEN

Reesink
Turfcare
De divisie Reesink Turfcare is gespecialiseerd in machines en producten
voor land-, bos- en wijnbouw, landschappelijk onderhoud en ondergrondse
infrastructuur. De bedrijven zijn actief als distributeur van vooraanstaande
merken zoals CLUB CAR, DITCH WITCH, EGO POWER+, FACTORY CAT,
KUBOTA, KIPOR, LINHAI, LM-TRAC, POLARIS, TORO en TYM.

Of het nu om greenkeeping van golfbanen of

die elk landschap kunnen onderhouden, op

sportveldenbeheer gaat, om het onderhoud

topniveau kunnen brengen en in conditie

van parken of bossen, om de verzorging van

houden.

campings en evenemententerreinen of mijnen wijnbouw, als Reesink Turfcare weten we

Door vakkundig en regelmatig onderhoud

dat landschappelijk onderhoud en onder-

garanderen we lage exploitatiekosten, duur-

grondse infrastructuur maatwerk zijn. Tel

zaam gebruik en korte reparatietijd.

daar de lokale flora en fauna, grondsoorten
en weersomstandigheden bij op, dan weet

Innovatieve producten voor

elke groenvoorziener dat specifiek gereed-

golfbaanonderhoud

schap de basis is voor het in conditie hou-

Reesink Turfcare is exclusief distributeur

den van het (sportieve) landschap. Wij zijn

van TORO. Hiermee bieden we innovatieve

gespecialiseerd in machines en materieel

en professionele producten voor grasonder-
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houd en irrigatiesystemen in Nederland, het

Snel inspelen op veranderingen

Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken en

Op de golfbanen, maar zeker ook voor de

Zuid-Afrika. TORO is al meer dan honderd

verzorging van verschillende andere land-

jaar in bijna honderd landen actief.

schappen, zijn we als divisie actief met
meerdere A-merken. Zo helpen we sport,

Een innovatie binnen het maaien is Turf-

park- en landschapsbeheerders bij hun

tronic. Het ‘Robotic Mowing System’ is een

onderhoud met onze veelzijdige reeks

volautomatisch systeem waar de machine

IMANTS grondbewerking machines. De Finse

geheel zelfstandig maait. Het resultaat: ver-

LM TRAC werktuigdragers, met zelf ontwik-

hoogde productiviteit, minimale overlap en

kelde onkruid bestrijding technieken, vullen

een perfect maairesultaat.

het productassortiment goed aan.

Op veel golfbanen zien we naast TORO een

EGO POWER+ levert hoogwaardige elek-

ander topmerk uit ons assortiment, de voer-

trisch aangedreven tuinmachines, zoals

tuigen van CLUB CAR. Dit eveneens Ame-

bladblazers, heggenscharen, bosmaaiers e.d.,

rikaanse kwaliteitsmerk biedt het meest

voorzien van 56V LI-ion accu’s.

uitgebreide assortiment personen- en goederenvervoer voor de golfbanen. CLUB CAR

Het Amerikaanse merk DITCH WITCH, sinds

biedt oneindig veel accessoires en toebe-

begin 2019 in handen van TORO, levert ma-

horen zodat de voertuigen, in elektrische

chines en apparatuur voor de aanleg van

uitvoering en met verbrandingsmotor, op

ondergrondse infrastructuur zoals horizon-

elke gebruikstoepassing kunnen worden af-

taal gestuurde boorinstallaties, boorvloeistof

gestemd.

meng- en recyclingsystemen.
Actief in Noord-Europa en Zuid-Afrika

Met onze merken bedienen we de markten
in verschillende Noord-Europese landen
(Nederland, Verenigd Koninkrijk, Ierland en
Denemarken) en Zuid-Afrika.
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“Specifiek gereedschap
is de basis voor het in
conditie houden van
het landschap.”

In Nederland is Jean Heybroek actief in

uit privégolfbanen, landbouwbedrijven en

groenvoorziening en ondergrondse infra-

mijnen. Het leveringsprogramma van Smith

structuur en heeft diepe wortels in deze

bestaat naast TORO uit onder andere de mer-

specifieke discipline. Daarnaast werkt Jean

ken CLUB CAR, KUBOTA, KIPOR, POLARIS,

Heybroek in de reinigingsbranche met on-

EGO POWER+ en LINHAI.

der andere de merken COLUMBUS, ISAL en

Afrika geldt als een van de snelst groeiende

FACTORY CAT. Eveneens actief in Nederland

continenten. Dit vraagt om schonere, slim-

is Stierman De Leeuw. Zij beschikt over een

mere en efficiëntere machines en processen.

uitgebreid assortiment van succesvolle kwaliteitsmerken in de tuin-, park- en bosbouw.

Service en onderhoud

De markt van golfbaan onderhoudsmachi-

Door de nauwe samenwerking van al onze

nes en machines voor onderhoud van open-

bedrijven binnen de divisie Reesink Turfcare

baar groen (turfcare) wordt in het Verenigd

bieden we niet alleen een zeer uitgebreid

Koninkrijk, Ierland en Denemarken bediend

machinepark en productassortiment. We

door Reesink Turfcare. Door de geografische

verlenen ook adequate service. In onze goed

spreiding van onze activiteiten versterken

uitgeruste werkplaatsen met uitgebreide on-

wij onze positie op het gebied van land-

derdelenmagazijnen of met gecertificeerde

schappelijk onderhoud en bos, tuin en park

dealeronderhoudsbedrijven, voeren we re-

in landen met een grote ‘turfcare’-markt.

paraties uit. Door machines en gereedschap
vakkundig en met regelmaat te onderhou-

Smith Power Equipment uit Zuid-Afrika is

den en te voorzien van originele onderdelen,

sinds 2018 onderdeel van Royal Reesink.

kunnen we lage exploitatiekosten, duurzaam

Afrika is een van de snelst groeiende con-

gebruik en korte reparatietijd garanderen.

tinenten ter wereld en behoorlijk in ontwikkeling. Smith Power Equipment richt zich op
de distributie van toonaangevende merken
binnen de land- en mijnbouw, landschappelijk onderhoud, grond-, weg- en waterbouw,
off-road voertuigen, stroomaggregaten en
gespecialiseerde machines. Dit via een uitgebreid dealernetwerk in heel Zuid-Afrika.
Een groot deel van hun afnemers bestaat

ROYAL R E ESIN K CO RPO RAT E BRO CH U RE
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Breed assortiment

Voor landschappelijk onderhoud en
ondergrondse infrastructuur bieden
we een groot assortiment machines
en gereedschappen. Van armzaaiers
en bosbouwfrezen tot beregeningsmachines en houthakselaars en van
kettingzagen tot sneeuwschuivers.
Goede en gedegen onderhoud verlaagt exploitatiekosten en voorkomt uitval van deze machines. We
bieden uitgebreide service zoals
bestuurderscursussen, uitgebreide
onderdelenvoorziening, services op
locatie en korte reparatietijd. Dat
doen we voor verschillende sterke
merken.

Sterke merken
• AMAZONE
• CLUB CAR
• COLUMBUS
• DITCH WITCH
• EGO POWER+
• ELIET
• FACTORY CAT
• IMANTS

Reesink Turfcare

• KIPOR
• KUBOTA

• Jean Heybroek

• LINHAI

• Reesink Turfcare BE

• LM TRAC

• Reesink Turfcare DK

• OTTERBINE
• POLARIS
• POSCH
• SPIJKSTAAL
• TORO
• TYM
• WEADSTEAM

• Reesink Turfcare IRE
• Reesink Turfcare UK
• Smith Power Equipment
• Stierman De Leeuw
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WE CONTRIBUTE TO YOUR HARVEST

Reesink Agricultural
Equipment
Binnen de divisie 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

verschillende werkbreedtes bieden we met

landbouw tot biologische teelt, zijn goede

KUHN voor elk gewas en landbouwgrond

machines van essentieel belang. We werken

een geschikte zaaitoepassing. Voor grond-

zeer nauw samen met de producenten van

bewerking voeren wij met KUHN een uit-

deze machines.

gebreid programma landbouwapparatuur:
frezen, rotorkopeggen, zaaibedcombinaties,

Uitgebreid en specifiek programma

woelers, schijveneggen, strokenbewerkings-

Agrarische ondernemers stellen steeds hogere

machines en ploegen. Voor groenonderhoud

eisen aan machines. Dankzij de mechanische-,

hebben we hakselaars, versnipperaars, (arm)

pneumatische- en precisie zaaimachines met

klepelmaaiers en weidebloters.
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Voederwinning en -bewerking,

Met de toevoeging van de merken EINBÖCK

grondbewerking, zaai- en spuitmachines

en KNOCHE aan het assortiment heeft

Een van onze belangrijkste gezichtsbepalers

Reesink Agricultural Equipment een volledig

is het Franse merk KUHN. Sinds 1954 voeren

aanbod van zaaimachines, wiedeggen en

we dit merk in Nederland via Reesink Agri.

schoffelmachines, schijvencultivatoren en

Zij levert via een landelijk dekkend dealer-

schijveneggen, drillcombi’s, zaaicombinaties,

netwerk. Packo Agri vertegenwoordigt KUHN

stengelverbrijzelaars en diepwoelers.

op de Belgische markt. Daarnaast brengen
we dit merk exclusief op de Turkse markt.

De Duitse fabrikant Bergmann maakt sinds
2008 onderdeel uit van ons leveringspro-

KUHN is bekend om het uitgebreide pro-

gramma. Het programma van deze fabrikant

gramma machines en producten voor de

bestaat uit opraapwagens, mestverspreiders,

veehouderij, akker- en tuinbouw. Op het

silagewagens, overlaadwagens en speciaal-

gebied van voederwinningsmachines levert

bouw.

dit merk verscheidene maaiers, schudders,
harken, balenpersen en wikkelaars. Voor de

Daarnaast vertegenwoordigen wij op de

voederverwerking bieden wij met KUHN ma-

Belgische markt MX Frontladers en Zuidberg

chines zoals zelfladende voerbakken, stro-

Frontline Systems.

blazers en voermengwagens in verschillende
uitvoeringen.

“We weten dat elk stadium in
de landbouw van wezenlijk
belang is.”

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

Strooiers

Sinds 1985 zijn we in Nederland importeur
van het Duitse merk RAUCH, een toonaangevende producent van strooiers. Kerncompetentie van dit merk is het doseren en verdelen van verschillende soorten granulaat
zoals kunstmest, zand, zout en zaad.
Dealers (field)service en onderhoud

Ons magazijn met een uitgebreide voorraad onderdelen draagt bij aan minimale
stilstand. Daarnaast verzorgen wij of onze
dealers (field)service en onderhoud aan de
machines. Indien gewenst leveren we per
expres onderdelen op locatie. Want we weten dat elk, vaak kortdurend, stadium in de

“Dankzij de mechanische,
pneumatische en precisie-

landbouw van wezenlijk belang is voor de

zaaimachines met

omvang en de kwaliteit van de oogst.

verschillende werkbreedtes
bieden we voor elke
landbouwgrond een geschikte
zaaitoepassing.”
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Sterke merken
• BERGMANN
• KNOCHE
• KUHN
• RAUCH

In het kort

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

Reesink Agricultural Equipment
• Packo Agri
• Reesink Agri
• Reesink Turkey
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WE OPTIMIZE YOUR FARMING

Reesink Smart
Farming
Reesink Smart Farming legt zich toe op precisielandbouw waarbij we ons onder
andere concentreren op GPS-technologie, sensortechniek en dataverwerking.
Daarnaast investeren we in de ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten
en toepassingen. Op de Nederlandse, Belgische en Duitse markt is Reesink
Smart Farming onder meer distributeur van de merken TRIMBLE, MÜLLER
ELEKTRONIK, VERIS en PESSL.
Precisielandbouw is een manier van werken

Centimeterwerk

waarbij percelen niet meer uniform worden

Een belangrijk onderdeel van precisieland-

bewerkt, maar waarbij wordt ingespeeld op

bouw is het op 2 cm nauwkeurig automa-

de variatie binnen het perceel. Zo wordt er

tisch besturen van machines en tractoren.

plaatsspecifiek exact gedaan wat nodig is en

Daarnaast spelen diverse sensortechnieken,

dat draagt in hoge mate bij aan duurzamere

van bodemscans tot satellietbeelden, een be-

landbouw. Met de combinatie van hardwa-

langrijke rol. Zo kan de status van de bodem

re, software en diensten die Reesink Smart

en van de gewassen in de gaten worden ge-

Farming levert, ondersteunen we agrariërs

houden. Door monitoring te combineren met

om dit succesvol in hun bedrijfsvoering te

automatische besturing en bediening kan het

implementeren.

gewas optimaal worden gezaaid, bemest en
beschermd.

###
KERNWOORD EN
SLEUTELBEGRIP
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Optimale balans input en opbrengsten

Vantage Agrometius is de afgelopen jaren

Met onze machines, systemen en innovaties

uitgegroeid tot een dynamisch bedrijf waar-

kunnen we bijdragen aan de optimale balans

bij de medewerkers veelal een landbouw-

tussen input en opbrengsten. Aan het einde

kundige of technische opleiding hebben met

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

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

Inventieve oplossingen

In Nederland, België en Duitsland bieden we
een one-stop-shop van hardware, software

vaak veel praktijkervaring. Dat maakt dat we

en diensten voor precisielandbouw. In deze

naast verkoopadviseur ook gedreven zijn om

landen bedienen we de markt met Vantage

zelf inventieve en praktische oplossingen te

Agrometius, een technisch handelsbedrijf en

bedenken. Ontwikkeling en innovatie staan

dienstverlenende organisatie dat zich volle-

hoog op onze dagelijkse agenda.

dig heeft gespecialiseerd in GPS-techniek en
precisielandbouw.

Totaalpakket intelligente producten

Vantage Agrometius is distributeur van de
gerenommeerde merken TRIMBLE, VERIS,
PESSL en MÜLLER ELEKTRONIK. 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 intelligente producten en diensten

37

38

“Onze trainingen zijn
modulair opgebouwd
en kunnen op maat
worden samengesteld.”

die onze klanten in staat stellen om efficiënter en economischer te produceren.
Om het GPS-systeem sneller rendabel
te maken, gebruiken veel agrariërs hun
GPS-systeem op meerdere tractoren. 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 stuursysteem in vijf minuten worden overgebouwd.

vestigingen in Nederland, België en Duitsland
biedt onze helpdesk ondersteuning via tele-

“We bieden een totaalpakket
van intelligente producten en
diensten die agrariërs in staat
stelt om precisielandbouw

foon, teamviewer of per e-mail. Lukt het ons
niet een storing op afstand te verhelpen, dan
komt onze servicedienst op locatie om het
probleem op te lossen.
Modulaire trainingen

succesvol op hun bedrijf toe

Uit ervaring weten we dat smart farming en

te passen.”

pertise vereisen. Het optimaal toepassen van

precisielandbouw specifieke kennis en exGPS-technologie, automatische besturing en
sensortechniek vragen speciale skills. Daarom

Service in tijden van drukte

verzorgen we maandelijks cursussen voor be-

We zijn ons ervan bewust dat agrarische on-

ginners en gevorderden in ons trainingscen-

dernemers in tijden van drukte zoveel moge-

trum of op locatie. De trainingen zijn modulair

lijk productie moeten draaien en stilstand in

opgebouwd en kunnen op maat worden sa-

deze piekperiode desastreuze gevolgen kan

mengesteld. Met onze producten, advisering

hebben. Daarom staan service en ondersteu-

en kennisoverdracht willen we bijdragen aan

ning bij ons hoog in het vaandel. Vanuit onze

het verbeteren en verhogen van de opbrengst.

ROYAL R E ESIN K CO RPO RAT E BRO CH U RE
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In het kort
– GPS-displays
– Automatische tractor- en
werktuigbesturing
– Variabele afgifte- en sectiecontrole
– Bodemadviessystemen
– Gewas- en opbrengstmonitoring
– Kilver-en draineerbesturing
– 3D-analyse en ontwerp software
– GPS-correctiesignalen
– Veris bodemscan en dataverwerking
– Service Center
– Trainingen

Innovatie en ontwikkeling
Om het GPS-systeem sneller rendabel
te maken, gebruiken veel agrariërs
hun GPS-systeem op meerdere tractoren. 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.

Sterke merken

Reesink Smart Farming

• MÜLLER ELEKTRONIK

• Vantage Agrometius BE

• PESSL

• Vantage Agrometius DE

• TRIMBLE

• Vantage Agrometius NL

• VERIS
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WE RESPOND TO YOUR NEEDS

Kamps de Wild
Holding
Kamps de Wild Holding bedient de landbouwmarkten in Nederland,
Canada en Kazachstan met absolute A-merken en een fijnmazige,
hoogwaardige distributieorganisatie. Merken als CLAAS en AMAZONE
voeren we in Nederland, CLAAS, MACDON EN HORSCH in Kazachstan en het
leveringsprogramma in Canada bestaat voornamelijk uit CLAAS, AGRIFAC,
HORSCH en MACDON.

Waar Nederland zich kenmerkt door een mild

Intensief klantcontact

klimaat met kleinschalige, intensieve hightech

Via een exclusief dealernetwerk bedienen

landbouw, hebben Kazachstan en Canada een

wij de markt met lokaal management; de me-

landklimaat en uitgestrekte velden waarop

dewerkers kennen de klanten persoonlijk en

veelal granen worden geteeld. Dat vraagt

begrijpen de bedrijfsomstandigheden in de

van onze bedrijven maatwerk per land en ui-

regio. Maar ook wijzelf staan zeer dicht bij

teraard per afnemer. Dit weerspiegelt zich in

de klanten, mede omdat we participeren in

de merken die we landspecifiek voeren en de

onze belangrijkste dealers. Dat zorgt ervoor

aanpak die de agrariërs van ons vragen.

dat we in kunnen spelen op de wensen van
de klanten.

Kamps de Wild BV, Nederland
In Nederland voert Kamps de Wild drie com-

Leasing- en verhuurmogelijkheden

plementaire A-merken: CLAAS, AMAZONE en

Om ervoor te zorgen dat onze klanten hun

KAWECO. CLAAS is gespecialiseerd in (zelf-

investeringen optimaal kunnen inpassen in

rijdende) oogstmachines, tractoren en agra-

de bedrijfsexploitatie, bieden we uitgebrei-

rische logistiek. AMAZONE legt in het assor-

de leasing- en verhuurmogelijkheden. Met

timent de focus op grondbewerking, zaaien,

verlengde garantieprogramma’s en onder-

bemesten en beschermen van gewassen.

houdscontracten vergroten we de inzetze-

Naast deze merken voeren we ons eigen merk

kerheid van de machines voor onze klanten.

KAWECO. De machines van KAWECO voor de

Zekerheid garanderen wij ook met onze ser-

mestverwerking en agrarisch transport wor-

viceorganisatie. Wij werken nauw samen met

den in Nederland ontwikkeld en gebouwd

dealers en leveranciers en maken daarom

door Reesink Production. Deze machines

spoedleveringen en 24-uurs service mogelijk.

worden niet alleen op Nederlandse bodem
gebruikt, maar ook geëxporteerd.
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Reesink Production
Engineering en productie

Reesink Production richt zich hoofdzakelijk op de

Van machineonderdelen, serie- en speciaal las-

engineering én productie van kwalitatief hoog-

werk tot aan montage en onderhoudswerkzaam-

staande eindproducten voor de Royal Reesink

heden aan stalen industriële installaties.

bedrijven zoals landbouwmachines voor Reesink
Green Equipment en magazijnkranen voor Rees-

We produceren onder meer de machines van ons

ink Material Handling Equipment. Alle machines

eigen merk KAWECO die worden gedistribueerd

(zowel series als specials) worden uitsluitend in

door Kamps de Wild. Daarnaast leveren en as-

opdracht geproduceerd in een goed uitgeruste

sembleren we componenten en eindproducten

productielocatie met behulp van moderne tech-

voor klanten buiten Royal Reesink. Indien ge-

nieken en ervaren vakmensen. Reesink Produc-

wenst kunnen we constructiewerkzaamheden,

tion streeft een langdurig partnerschap na met

onderhoud en reparaties ook op de plaats van

haar klanten dat gebaseerd is op wederzijds

bestemming verrichten, zowel in binnen- als bui-

respect.

tenland.

Productie van constructiedelen

Reesink Production is gespecialiseerd in lastechniek en geniet een hoge reputatie ten aanzien

‘‘We bedienen de markt via

van de vervaardiging van constructiedelen en

een exclusief dealernetwerk

componenten. Voor de uitvoering van de verschillende projecten biedt Reesink Production diverse all-in mogelijkheden variërend van gecertificeerd laswerk, warmtebehandeling, machinale
nabewerking tot conservering in eigen beheer.

met lokaal management.’’
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“Focus op geavanceerde
techniek, uitstekende
service en uiteenlopende
wensen.”

CT Agro, Kazachstan
Voor elk gewas en elke landbouwgrond

Eigen distributienetwerk

Sinds 2013 is Kamps de Wild Holding actief

In Kazachstan hebben we in de belangrijk-

in Kazachstan met, net als in Nederland, de

ste landbouwgebieden eigen vestigingen,

Duitse merken CLAAS en AMAZONE. Voor Ka-

servicemensen en een gerichte onderdelen-

zachstan voeren we verder als belangrijkste

voorraad. Na het seizoen inspecteren onze

merken: HORSCH, MACDON, MORRIS en KUHN.

technici de machines en maken een inventa-

Het Duitse merk HORSCH biedt machines voor

risatie van het benodigde onderhoud en de

grootschalige grondbewerking- en zaaitech-

onderdelen. Onder leiding van één van onze

niek.

servicemensen voert het landbouwbedrijf
veelal zelf het onderhoud uit. Kazachstaanse

De Kazachstaanse landbouw is zeer groot-

bedrijven onderhouden hun enorme machi-

schalig. Sommige van onze klanten hebben

nepark vaak in eigen beheer. Naast verkoop,

meer dan 300.000 hectare. We bedienen de

reparatie en (ondersteuning in) onderhoud,

Kazachstaanse markt via CT Agro, dat bestaat

bieden we ook trainingen aan trekkerchauf-

uit twee entiteiten: CT Agro GmbH en CT Agro

feurs en andere machinisten, om het maxi-

TOO. CT Agro GmbH is verantwoordelijk voor

male uit de machines te halen.

de sales, financiering, leasing, productmanagement en marketing. CT Agro TOO verzorgt de
service en de onderdelenvoorziening.
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Reesink Canada Holdings
Door de toevoeging van Tingley’s Harvest Center (Tingley’s) aan

In het kort

Royal Reesink in 2018 zijn we ook in Canada actief. Tingley’s is de
grootste CLAAS-dealer van Noord-Amerika en zij bewerken een
gebied ter grootte van Nederland. De activiteiten van Tingley’s
zijn ondergebracht in Reesink Canada Holdings. Het zwaartepunt
van de activiteiten ligt in de grootschalige graanteelt, maar ook
(melk)veehouders en aannemers in grondverzet en de olie-indus-

• Ons antwoord op behoeften van
agrarische ondernemers:
• Exclusieve distributiemodellen,
toegesneden op de verschillende
markten;

trie behoren tot de klanten van Tingley’s. Met de merken MACDON

• Periodiek, preventief onderhoud;

en HORSCH leveren we respectievelijk zelfrijdende zwadmaaiers

• Tijdig vervangen van slijtdelen;

voor gras, graan en rijst, en hoogwaardige techniek voor groot-

• Beschikbaarheid van originele onder-

schalige bodembewerking- en zaaitechnologie.

delen;
• Storingen diagnosticeren op afstand,

In juni 2019 hebben we een overeenkomst gesloten met de eigenaren van Hepson Equipment in Brandon, Manitoba, voor overname van 100% van de aandelen. Hepson is CLAAS dealer en
vooral sterk op het gebied van hakselaars. Met deze overname
vergroten we onze footprint in Canada en worden we actief in

verhelpen op locatie;
• Bijdragen aan maximale kostenbeheersing;
• Machineverzekering die aansluit op
de fabrieksgarantie;

Manitoba, een belangrijke landbouwprovincie.

• Financieringsplanen waaronder

Naast de dealerbedrijven en Hepson Equipment en Tingley’s heb-

• Bedient de markt in Kazachstan,

leasing en verhuur;

ben we een eigen importorganisatie opgericht, Reesink Canada

Canada en Nederland;

Wholesale. Hierin hebben we de importactiviteiten onderge-

• Gespecialiseerd in lastechniek;

bracht van de zelfrijdende spuiten van AGRIFAC. Deze leveren

• Hoge reputatie in vervaardiging van

we aan een dealernetwerk in geheel Canada.

constructiedelen en componenten.

Strategie Kamps de Wild Holding
Hoewel de markten in Nederland, Canada 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. Onze klanten zijn hierdoor
verzekerd van hoge bedrijfszekerheid en kunnen zo werken aan

Kamps de Wild Holding

het succes van hun eigen bedrijven.
• Bruggeman Mechanisatie
• CT Agro GmbH
• CT Agro TOO
• Hepson Equipment

Onze producten en merken

• Kamps de Wild
• Landtech

• AGRIFAC

• KUHN

• Reesink Canada Holdings

• AMAZONE

• MACDON

• Reesink Canada Wholesale

• CLAAS

• MORRIS

• Reesink Production

• HORSCH

• SUMMERS

• Tingley’s Harvest Center

• KAWECO

• TRIOLIET
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WE SUPPORT YOU TO PRODUCE

REESINK
INDUSTRIES
De bedrijven binnen Reesink Industries zijn onder andere actief als distributeur
van hydraulische en elektrische componenten en systemen. In deze divisie vindt
levering vooral plaats aan de mobiele- en Agro-industrie, aandrijf technische
installatiebouwers, de maritieme industrie en machinefabrikanten. Daarnaast
biedt de onderlinge samenwerking met een aantal divisies van Royal Reesink,
zoals bijvoorbeeld Reesink Agricultural Equipment, Kamps de Wild Holding en
Reesink Material Handling Equipment veel synergievoordelen.

Hydraulische en elektrische oplossingen

tem integrator. Wij leveren hydraulische en/

Om onze klanten, waaronder een groot

of elektrische oplossingen én componenten

aantal bedrijven van Royal Reesink, volle-

in de Benelux, Duitsland en exporteren onze

dig van dienst te kunnen zijn, houdt Reesink

producten over de gehele wereld. Onze voor-

Industries zich intensief bezig met hydrau-

keurspartners zijn Linde Hydraulics (hydrau-

lische en elektrische aandrijftechniek. Mot-

lische pompen, motoren en parts). LINDE

rac Industries, gevestigd in Nederland en

E-Motion en ARADEX (elektrische motoren

Duitsland, is een engineering bedrijf en sys-

en aandrijvingen), BUCHER Hydraulics (ven-

###
KERNWOORD EN
SLEUTELBEGRIP
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tielen), EATON (filtratie techniek), VÖLKEL
Mikroelektronik (elektronische stuurkaarten)
en onze eigen IMAV producten (ventieltechniek en manifolds). Met deze componenten
engineeren en bouwen wij hoogwaardige
complete hydraulische en elektrische systeemoplossingen, mobiele en stationaire aandrijvingen en power packs. We leveren niet
alleen hoogwaardige producten, maar ook
kennis en ervaring. Dat stelt ons in staat om
de complete supply chain voor onze klanten
te verzorgen. We denken met de klant mee
over de toekomstige ontwikkelingen, vandaar de slogan: “Powered by experts!”.
En dat al meer dan 60 jaar.

‘‘Wij hebben al meer dan 60
jaar ervaring in hydraulische
engineering.’’
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“Wij bouwen complete
hydraulische en
elektrische systemen.’’

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

ROYAL R E ESIN 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 en elektrische
componenten en systemen.
• Samenwerking met systeempartners
LINDE Hydraulics, LINDE E-Motion,
BUCHER Hydraulics, EATON, ARADEX
en VÖLKEL Mikroelektronik
• IMAV eigen producten zoals
ventieltechniek en manifolds

Sterke merken

Reesink Industries

• ARADEX

• Motrac Industries (DE)

• BUCHER HYDRAULICS

• Motrac Industries (NL)

• EATON
• IMAV
• LINDE E-Motion
• LINDE Hydraulics
• VÖLKEL Mikroelektronik
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Enabling
your
business
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Organisational
overview

Wij groeien snel!
Scan de QR code voor het
meest recente overzicht.
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