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Het contact tussen DBS Maaitechniek en MTD 
Nederland ontstond in 2017 eigenlijk bij toeval. 
DBS Maaitechniek werkte toen samen met FC 
Utrecht en voerde daar het onderhoud van de 
machines uit. Stadion Galgenwaard bereidde 
zich destijds voor op het EK damesvoetbal, dat 
plaatsvond in Nederland. Vlak voor het toernooi 
liep de onderhoudsploeg tegen problemen aan 
met een van de Cub Cadet Infinicuts. DBS werd 
ingeschakeld om die op te lossen. Dat was het 
eerste contact met MTD; MTD is namelijk het 
moederbedrijf waar het merk Infinicut onder 
valt. Van Schijndel: ‘Door die storing raakten we 
zijdelings betrokken bij Infinicut in Nederland 
en ging het balletje rollen. Ik kende de machi-
nes natuurlijk al en wist dat het gewoon heel 
goed spul is. Voorheen was Vinny Tarbox de 
contactpersoon voor Nederland voor storingen 
en reparaties. Hij moest dan uit Engeland over-
komen om problemen op te lossen, terwijl wij 
hier met DBS bij de clubs om de hoek zitten. 
Daarover zijn we in gesprek gegaan.’

Goede referenties
Uiteindelijk kwam het in 2018 tot een formele 
samenwerking. Van Schijndel: ‘Ik wilde graag 

servicepartner van MTD worden, maar dan 
wilde ik er wel alles van weten. In 2018 ben ik 
samen met een monteur in Engeland op de 
fabriek van MTD geweest. Voor Engelse begrip-
pen was die erg modern. Zowel de monteur als 
ik was enthousiast. Ik ben altijd wel in voor iets 
nieuws. Als bedrijf wil je graag een nichepro-
duct kunnen aanbieden; gewone grasmaaiers 
hebben mensen wel gezien. In de Infinicut zag 
ik dat nicheproduct. De maaiers zijn onder-
scheidend en echt innovatief.’

DBS Maaitechniek sloot dan ook een overeen-
komst met MTD Benelux; DBS werd officieel 
servicepartner voor Nederland en België. De 
verkoop van de machines doen MTD Benelux 
en DBS gezamenlijk in Nederland en België. De 
verkoop loopt tot nu toe prima. Internationaal 
heeft alleen al topclub Real Madrid er 25 in zijn 
bezit. In Nederland maken BVO’s als Feyenoord, 
Ajax, FC Utrecht en Go Ahead Eagles gebruik 
van Infinicut-kooimaaiers. Van Schijndel: ‘Als 
materiaal zich bewijst bij topclubs, volgen er 
vanzelf meer clubs. Als er één schaap over de 
dam is, volgen er meer. Zo werkt het gewoon.’

De Infinicut-maaiers van Cub Cadet zien we de 

laatste jaren in steeds meer voetbalstadions. 

De grote clubs zijn enthousiast over deze elek-

trische machines. Een van de bedrijven achter 

dit succes is DBS Maaitechniek, dat sinds 2018 

samenwerkt met MTD Benelux. Vakblad Field-

manager spreekt eigenaar Don van Schijndel 

over de kracht van de Infinicuts en de ambities 

voor de toekomst.
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Infinicut krijgt steeds meer 
voet aan de grond

De Infinicut wordt bij diverse profclubs gebruikt, waaronder 

Feyenoord, Ajax en FC Utrecht.

Elektrische kooimaaier heeft zich bewezen, nu is de cirkelmaaier aan de beurt
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Elektrisch werkpaard
De Infinicut FX, zoals de kooimaaier van Cub 
Cadet officieel heet, is er in vier werkbreedtes: 
56, 66, 76 en 86 cm. De machine weegt zo’n 
110 kg (zonder opvangbak) en heeft een maai-
hoogte die verstelbaar is tussen 16 en 35 mm. 
Kenmerkend voor de machines van Infinicut 
is dat deze volledig elektrisch zijn. Dat scheelt 
natuurlijk geluidsoverlast, vibraties en brand-
stofkosten. Het succes is ook te danken aan het 
feit dat de machines elektrisch zijn, denkt Van 
Schijndel. ‘De Infinicuts zijn volledig elektrisch 
en dat maakt ze vooruitstrevend. Er worden 
voortdurend verbeteringen doorgevoerd in 
de accu en de elektronica. Zo is de nieuwe 
cirkelmaaier tegenwoordig met de telefoon 
aan te sturen.’ Infinicut speelt hiermee in op 
de wereldwijde trend dat steeds meer maaiers 
en machines elektrisch worden. Van Schijndel: 
‘Wij zien in onze showroom, bij particulieren en 
hoveniers steeds meer mensen die overstap-
pen naar elektrische maaiers. Voetbalclubs en 
gemeenten kunnen daarbij niet achterblijven. 
Ronkende diesel- en benzinemotoren zijn niet 
meer van deze tijd.’

Accu steeds sterker
Het is een beetje flauw, maar bij een elektri-
sche machine wordt al gauw de vraag gesteld 
hoe lang het duurt voordat hij stilvalt. Bij 
Infinicut-maaiers is de werkduur van de accu 
echter geen probleem, verzekert Van Schijndel. 
‘Vroeger was de accu altijd de zwakste schakel, 
maar de lithiumaccu’s van vandaag de dag zijn 
veel verder in hun ontwikkeling. Daar kun je 
probleemloos mee werken. Bij deze machines 

gaat de accu minimaal vijf jaar mee, en ook 
daarna is hij nog gewoon te gebruiken, ook al is 
de accu zelf niet meer 100 procent.’ Als service-
partner heeft DBS daar zelf voordeel van. ‘Wij 
doen de service voor heel Nederland en België, 
maar dat is makkelijk te doen; er gaat niet vaak 
iets kapot aan deze machines. Onze klussen zijn 
vooral het bieden van ondersteuning als er wat 
opstartproblemen zijn. Verder hebben we er 
weinig omkijken naar.’

Meer in het vat
Hoewel de kooimaaier van Infinicut de bekend-
ste is van het merk, heeft Cub Cadet meer elek-
trische machines uitgebracht. Er wordt onder 
meer getest met een autonome greenmaaier 

voor golfbanen. En eind vorig jaar lanceerde 
het merk een geheel nieuwe cirkelmaaier, de 
SM34, waarmee het in 2020 wil uitpakken. Deze 
cirkelmaaier werd in november al getoond 
op de Nationale Sport Vakbeurs. De SM34-
cirkelmaaier kan volgens Cub Cadet strepen op 
een veld trekken die normaal alleen met een 
kooimaaier gerealiseerd kunnen worden. ‘Die 
cirkelmaaier is de echte vernieuwing voor dit 
seizoen’, aldus Van Schijndel, die verwacht dat 
deze machine minstens zo succesvol zal wor-
den als de elektrische kooimaaier. Real Madrid 
heeft bijvoorbeeld al 25 exemplaren van deze 
cirkelmaaier gekocht. ‘Van de SM34 verwach-
ten we ook binnenkort de eerste machine in 
Nederland te leveren.’
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‘Als bedrijf wil je 
een nicheproduct 
aanbieden; met de 
Infinicut is dat 
gelukt’

De Infinicut FX-elektrische kooimaaier

De Infinicut SM34 is de nieuwe cirkelmaaier van Cub Cadet.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.fieldmanager.nl/article/33312/infinicut-
krijgt-steeds-meer-voet-aan-de-grond


