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De radiografisch bestuurbare Herder CR10-
maaier, de nieuwe Stage V-motoren van Massey 
Ferguson, de Votex Maximus-zijklepelmaaier, de 
Comac Streetline en de radiografisch bestuur-
bare werktuigdrager Reform Metron P48 RC 
zijn in ieder geval te bewonderen. ‘We laten een 
radiografisch bestuurbare maaier zien, de Herder 
CR10, en twee radiografische werktuigdragers 
waarop verschillende werktuigen gemonteerd 
kunnen worden, zoals een bezem of klepelmaai-
er’, legt Frans-Jaap uit. ‘Dit geldt trouwens ook 
voor de Herder-maaier, waarop onder andere 
een klepelmaaier en stobbenfrees bevestigd 
kunnen worden.’

Steile hellingen
Volgens Frans-Jaap zijn de radiografisch bestuur-
bare machines bij uitstek geschikt voor lastig 

te bereiken plaatsen. ‘Op plaatsen waar je met 
een trekker niet bij kunt of op hellingen waar 
volgens de arbowetgeving geen mensen mogen 
komen, is zo’n op afstand bestuurbare maaier 
of andere machine echt een uitkomst. Denk 
bijvoorbeeld aan een zeer een steile helling of 
een veld met zonnepanelen. De Herder kan een 
hellingshoek van 55 graden halen!’

Co-standhouders Massey Ferguson en 
AS-Motor
Voor het eerst vult Wim van Breda de stand 
gezamenlijk met de Vereniging van Nederlandse 
aanbieders van Massey Ferguson en met de 
Duitse fabrikant van professionele zitmaaiers 
AS-Motor. Frans-Jaap Moree: ‘AS-Motor staat 
bekend om zijn unieke machines met veel gepa-
tenteerde techniek. Wie geïnteresseerd is, kan 
zijn hart ophalen. Overigens hebben beide mer-
ken wel hun eigen plek in de stand, waardoor 
het overzichtelijk blijft.’

Herder Grenadier voldoet aan regels
Wim van Breda is totaalleverancier voor de 
groensector en speciaal bekend vanwege 

de tractoren met een maai-arm. Deze wor-
den dan ook op elke beurs getoond, ook op 
GroenTechniek Holland 2019. Maar er is iets 
nieuws: ‘Er zijn nu strengere regels voor de 
transporthoogte en -breedte en vooruitste-
kende delen van maaiers. De meeste tractoren 
voldoen daar niet aan’, legt Frans-Jaap uit. ‘De 
Herder Grenadier PRO-uitvoering op een Massey 
Ferguson-trekker voldoet wel aan de regels. Je 
ziet hoe de maaier als het ware boven de cabine 
gepositioneerd wordt. Wij laten deze combinatie 
ook zien tijdens de beurs. Het mag duidelijk zijn 
dat we weer veel te vertellen hebben!’

Wim van Breda BV pakt uit met 42 machines

Een expositie van 42 voertuigen neemt zo’n 

twee derde van de standruimte in. De rest is 

demonstratieterrein. Wim van Breda BV heeft 

weer veel nieuws te melden en dat zal de be-

zoeker weten. ‘We streven jaarlijks naar minder, 

maar het lukt nooit’, lacht Frans-Jaap Moree. 

‘We hebben weer veel ontwikkelingen om te 

laten zien.’
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‘Voor veel bezoekers zijn  
wij totaalleverancier’

De radiografisch bestuurbare 

Reform Metron.

Bijna twee jaar geleden vierde het bedrijf Wim van Breda BV uit Geldermalsen zijn zestigjarig 
jubileum. Sinds de start in 1957 levert het Betuwse bedrijf aan organisaties die zich bezighouden 
met weg-, berm- en slootonderhoud in de breedste zin van het woord. Maaien, blad verwijderen 
uit perken, kroos uit sloten halen, maaien bij vangrails en grasmaaien vormen slechts een kleine 
greep uit de werkzaamheden die met de machines van Wim van Breda uitgevoerd kunnen wor-
den. Inmiddels voert het bedrijf meer dan twintig merken, waarvan het deels de enige distribu-
teur is. Het laatst toegevoegde merk is Comac.
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