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Het jaar begon goed, vertelt Bart van Hal van 
Husqvarna. ‘De Groene Sector Vakbeurs was 
veelbelovend. Veel fabrikanten kondigden 
interessante ontwikkelingen aan en daar werd 
door de markt heel goed op gereageerd.’ Voor 
veel ondernemers zou 2020 een jaar worden 
om (meer) te investeren, bijvoorbeeld om nog 
meer richting accu-oplossingen te gaan.

Voorzichtig
De coronacrisis heeft impact gehad. Hoewel 
het met veel groenondernemers momenteel 
goed gaat, spreken veel van hen van een onze-
kere toekomst. Daarom houdt een groot aantal 
ondernemers liever even de hand op de knip 
als het gaat om investeren. ‘Die voorzichtig-
heid is niet raar’, vindt Van Hal. ‘Niemand kan 
voorspellen of volgend jaar net zo goed wordt. 
Ondernemers wíllen de investeringen nog 
steeds wel doen, maar zijn dus wat voorzichtig 
en stellen ze uit of beperken ze.’

Support Plan 2020
Van Hal heeft het over het verwijderen van 
de spreekwoordelijke kurk van onzekerheid 
en minder investeringsbereidheid die op de 
fles zit. Daar moet het 2020 Support Plan 
van Husqvarna (‘100% support, 0% rente’) bij 
helpen. ‘Zo willen we dealers de mogelijkheid 
geven om hun klanten via het Support Plan te 
helpen met investeren, zónder dat die daarvoor 
hun reserves hoeven aan te spreken. Zo kunnen 
ondernemers toch investeren zoals ze van plan 
waren. Daar zijn immers grondige overwegin-
gen aan voorafgegaan. Als de investering dan 
toch niet doorgaat, betekent dat dat er plan-
nen niet worden verwezenlijkt, en stilstand is 
nooit goed.’ Het Husqvarna 2020 Support Plan 

is begin juni in werking getreden en loopt tot 
het einde van het jaar. Het aanbod geldt voor 
alle nieuw te bestellen machines uit de 500-
serie vanaf het laagdrempelige bedrag van 
3000 euro. Zo komen ook eenmansbedrijven 
en tweepitters in aanmerking. Van Hal: ‘In 24 
maanden betaal je de investering af. Wij nemen 
de rente voor onze rekening. Het is een toegan-
kelijk, eenvoudig en snel systeem, waarvoor 
ondernemers bij hun eigen Husqvarna-dealer 
terecht kunnen zonder lastige discussies bij de 
bank.’ Hoewel de actie pas net is begonnen, ziet 
de tuin- en parkmachinegigant al een duide-
lijke opleving in het aantal demonstraties en 
offerteaanvragen. ‘We voorzien duidelijk in een 
behoefte.’
 
Van Hal: ‘Het is juist nu tijd om die investering 
voor de toekomst te doen. Zeker als je kijkt naar 
de gemeenten en bedrijven waarvoor hove-
niers en groenverzorgers werken. De roep om 
modernere oplossingen, zoals uitstootvrij en 
met weinig geluidshinder werken, blijft. Als je 
straks in een moeilijk concurrentieveld terecht-
komt en jij hebt dit jaar niet geïnvesteerd, dan 
kan dat lastig worden. Helemaal als je concur-
rent die modernere oplossingen wél aanbiedt.’

‘Wij nemen de rente voor onze rekening’

Over het algemeen mag de hovenierssector 

weinig klagen in deze economisch onzekere 

tijden. Werkzaamheden lopen voor het 

grootste gedeelte gewoon door en vakantie-

budgetten verdwijnen in de tuin. Toch blijft het 

een economisch spannende en onzekere tijd 

voor alle ondernemers. Met het 2020 Support 

Plan reikt Husqvarna hoveniers de hand, ook de 

kleinere hoveniersbedrijven. Tot eind dit jaar 

kunnen hoveniers zonder rente investeren in de 

nieuwste machines uit de 500-serie.

Karlijn Klei

Husqvarna helpt hovenier 
die durft te investeren in 
onzekere tijd
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Voor een verouderd gazon of na een periode 
van droogte, is doorzaaien de snelste en 

goedkoopste renovatie-techniek. Tuinaannemers 
kunnen hiervoor vertrouwen op de ELIET 
doorzaaimachines. Meer dan 15 jaar ELIET ervaring 
heeft geleid tot een innovatief en gepatenteerd 
zaadverdeelsysteem wat ervoor zorgt dat het 
zaad met precisie in het zaadbed wordt gebracht 
waardoor de kiemkansen maximaal zijn. Zo is het 
welslagen van de renovatie gegarandeerd en kan 
de tuinaannemer de verwachting van zijn klant 
met grote zekerheid inlossen.

ELIET vult deze zomer het succesvolle model 
DZC600 aan met de nieuwe DZC450. Dit kleinere 
model verlaagt de instap tot doorzaaien. Met een 
werkbreedte van 45 cm heeft deze DZC450 de 
afmetingen die hem perfect inzetbaar maken in de 
meeste hedendaagse tuinen. 

De bediening en instelling zijn heel eenvoudig en 
intuïtief. De stuurhoogte is ergonomisch instelbaar 
en voorzien van een bijzondere trillingsdemping. 
De operator heeft optimaal zicht op de werkzone 
en op de inhoud van de zaadbak. 

Een nieuw geïntegreerd topdress-schoepenwiel 
zorgt ervoor dat de restaarde, die vrijkomt bij het 
snijden van de groeven, mooi gelijkmatig over het 
zaadbed wordt uitgestrooid. 

Zo wordt het kiemende gras nog beter beschermd 
wat bijdraagt tot een maximale opkomst van het 
nieuwe gazon.

ELIET breidt zijn gamma doorzaaimachines uit met de nieuwe DZC450

Vraag vandaag jouw DEMO aan
op www.elietontour.eu

MACHINE UITPROBEREN?

Uw partner in doorzaaizaden

NEW 
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