
7 - 201618

KWH Holland lanceerde deze maand een gloednieuwe website. Nu is dat voor menig bedrijf al een mooie stap, maar voor KWH gaat het gepaard met 

nog wat extra feestvreugde. De machines van het bedrijf zijn namelijk gekeurd én goed bevonden wat betreft de hoogste subsidieklasse voor drift.

ADVERTORIAL

‘Met deze stap zijn we klaar 
voor de toekomst’
KWH Holland behaalt hoge categorie driftcertificering voor spuitmachines 

Al sinds de jaren veertig ontwerpt en produceert 
KWH Holland, gevestigd in Buren, nevelspuit-
systemen, onder meer voor toepassing in de 
boomgaard. De hoge- en lagedruknevelsystemen 
worden in binnen- en buitenland onder de naam 
KWH-System verkocht. Anno 2016 maakt het 
bedrijf zich klaar om flinke sprongen voorwaarts te 
maken, zo vertelt directeur Hein Buisman. 

KWH Holland besteedde al volop aandacht aan 
de milieuvriendelijkheid van zijn producten, maar 
nu komt daar nog eens extra nadruk op te liggen. 
Het bedrijf heeft zijn machines laten keuren en 
alle apparaten hebben de hoogste certificerings-
klasse, 90-95%, behaald. Het betreft certificering 
voor de mate van drift; hoe hoger deze klasse, hoe 
minder middel er verloren gaat en hoe zuiniger en 
milieuvriendelijker de bewerking met de gekeurde 

machines is. Een van de spuiten kwam zelfs uit 
op een uitzonderlijk hoge score van 99,7% en valt 
daarmee eigenlijk in een klasse die nog niet eens 
bestaat. 

KWH is het eerste bedrijf dat voor spuiten een der-
gelijke klasse behaalt, vertelt Buisman. ‘We hebben 
de keuring laten uitvoeren om te verifiëren of de 
machines die wij maken werkelijk milieu vriendelijk 
zijn als we zeggen. Het behalen van de certificering 
heeft echter ook een ander voordeel. De spuiten 
vallen hiermee binnen een subsidieklasse, waar-
mee eigenaren behalve op de standaard-subsidie 
van 13% ook aanspraak kunnen maken op een 
variabel subsidiebedrag.’ Tegelijkertijd worden 
met de certificering belangrijke stappen naar de 
toekomst gezet. ‘De regelgeving verandert en 
uiteindelijk gaan we toch toe naar gecertificeerde 

machines. Met deze stap zijn we onderscheidend 
én klaar voor de toekomst.’

Productconfigurator
Onlangs ging ook de nieuwe site de lucht in. Deze 
is opgebouwd op basis van doelgroepen, zodat 
de boomkweker in één oogopslag ziet welke pro-
ducten voor hem bruikbaar zijn. Daarnaast is de 
site voorzien van een productconfiguratie, waar 
iedereen zijn product kan samenstellen en er direct 
een offerte van kan ontvangen. Eigenlijk doet de 
klant zo zelf de orderintake, wat als voordeel heeft 
dat hij in alle rust een afweging kan maken zonder 
dat er een vertegenwoordiger ‘in zijn nek staat te 
hijgen’.

Mistral Dwarsstroom: zuinige, driftarme én 

gecertificeerde spuit.


