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De portaaltrekker is een van de vele producten 
die Ezendam heeft ontwikkeld voor de kwekerij
sector. Ron Spekschate van Ezendam wil de 
GlobusTrac PT2250portaaltrekker die geleverd 
is aan Boomkamp Boomkwekerijen graag nader 
belichten. ‘Het typenummer PT2250 verwijst 
naar de vrije doorgang van de machine. Het 
betekent dat planten tot 225 cm er vrij onder
door kunnen.’

Hydraulisch verstelbare cabine
De GlobusTrac PT2250portaaltrekker van 
Boomkamp is voorzien van 2 x 700 literzadel
tanks, waarbij elke tank zijn eigen spuitpomp 
heeft. ‘We hebben gekozen voor zadeltanks tus

sen de voor en achterwielen, omdat het voor de 
stabiliteit zeer belangrijk is om de massa laag te 
houden’, aldus Spekschate. Daarnaast heeft deze 
machine een cabine (met airco en koolstoffilter) 
die hydraulisch 80 cm in hoogte verstelbaar is, 
zodat deze omlaag kan bij het vervoer over de 
openbare weg en bij het rijden over lage gewas
sen. En de cabine kan omhoog wanneer de trek
ker hoge planten moet bewerken.

De portaaltrekker is voorzien van een Trimble 
TMX2050 +RTKgpssysteem. ‘De werkzaamhe
den kunnen daarom tot op 2 cm nauwkeurig 
worden uitgevoerd’, vertelt Spekschate. Ook 
kan hij drie bedden gelijktijdig bewerken, met 
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verschillende rijafstanden. De buitenste armen 
hebben een hydraulische sideshift.
De machine is uitgevoerd met relatief weinig 
verschillende werktuigen, zoals zeven spuit
stangen, een zevenrijig LVSsysteem en zeven
rijig bemesten. Al deze werktuigen kunnen 
hydraulisch 180° achter de portaaltrekker 
gevouwen worden.

Andere optionele werktuigen bij de GlobusTrac 
zijn bestemd voor de volgende werkzaam
heden: plantgaten boren, vormsnoeien, 
kluitsteken, aaltjes injecteren, puntbemesting, 
schoffelen en ondersnijden.

Maatwerk
Volgens Spekschate onderscheidt de 
GlobusTrac PT2250 zich doordat hij drie rijen 
tegelijk kan bewerken, doordat de werktuigen 
1800 gevouwen kunnen worden, door de 
hydraulische hoogteverstelling van de cabine, 
door de elektrohydraulische besturing (waar
door je minder beperkt bent bij het gebruik van 
werktuigen) en door de tempomaat, die ervoor 
zorgt dat de machine de snelheid vasthoudt.
Spekschate legt uit dat Ezendam echt maat
werk levert. ‘We hebben ook standaardmachi
nes die we kunnen aanpassen naar de behoefte 
van de gebruiker. De grotere machines als de 
GlobusTrac vervaardigen we helemaal naar de 
wensen van de klant. Voordat wij zo’n product 
verkopen, gaan we eerst uitgebreid met de 
klant in gesprek om de ideale machine voor 
hem te kunnen samenstellen. We kijken dan 
naar rijafstanden, spoorbreedte, hoogtes, 
gewenste vrije doorgang, planten, grondsoort, 
gewenste werktuigen, gewenste capaciteit et 
cetera. Samen met de klant komen we dan op 
de perfecte machine uit. We gaan kijken wat we 
hebben en wat passend is voor de klant. En dan 
gaan we bouwen.’

Ezendam heeft innovatie hoog in het vaandal 
staan. ‘We ontwikkelen de machines voort
durend door. Ik denk dat we met veel toepas
singen vooroplopen. Dat moet ook wel met 
deze producten. We kijken ook goed wat er in 
de markt is en blijven scherp om de gebruiker 
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‘Het grote 
voordeel is dat de 
cabine een 
doorrijhoogte van 
2,25 meter heeft 
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In de cabine van de GlobusTrac PT2250

GLOBUS TRAC PT2250-
PORTAALTREKKER
Technische gegevens: Kubota diesel
Motoraandrijving: elektrisch/hydraulisch
Max. snelheid: 25 km/h
Min. snelheid: 200 m/h
Max. doorgang: 250 cm
Spoorbreedte: 150 tot 225 cm
Opties:
• gps  hydraulische 
  spoorbreedteverstelling
• tempomaat
• hydraulische aftakas
• diverse werktuigen, zoals ondersnijmes, 
  plantgatenboor, snoeimachines, 
  kluitensteekmachines, rijenspuitkappen 
  etcetera.
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verder te kunnen helpen.’
‘Een boomkweker als Boomkamp is al behoorlijk 
ver met mechaniseren. Negen van de tien keer 
mogen wij daarbij helpen’, stelt Spekschate.

Lange samenwerking
Dat kan Collin Timmerman van Boomkamp 
Boomkwekerijen beamen. ‘We werken al lang 
samen met Ezendam, tot volle tevredenheid. 
Hun kracht is dat ze klantspecifieke machines 
bouwen. We hebben de GlobusTrac in het voor
jaar van 2018 aangeschaft, helemaal op maat.’
Timmerman vertelt hoe het hele proces in zijn 
werk ging. ‘Je geeft aan wat je wensen en rand
voorwaarden zijn. Daarna ga je met elkaar in 
gesprek over wat wel en niet kan, en dan kom je 
tot een bepaald ontwerp. Tijdens de bouw van 
de machine hebben we van tijd tot tijd contact 
en kijken we naar de details. Eventueel kunnen 
er nog zaken aangepast worden en uiteindelijk 
kom je tot het eindresultaat.’
‘Het grote voordeel is dat de cabine een door
rijhoogte van 2,25 meter heeft en variabel in 
hoogte is. Je kijkt overal bovenuit en hebt een 
goed overzicht; dat was best even wennen. 
Doordat we drie bedden in één keer kunnen 
bewerken in plaats van één bed zoals voorheen, 
kunnen we meer dan drie keer zo snel werken. 
Dat scheelt enorm.’

De portaaltrekker wordt voor verschillende 
bewerkingen ingezet. ‘We doen er onkruidbe
strijding mee volgens het LVSprincipe. Hierbij 
gebruiken we heel weinig vloeistof om het 
onkruid te bestrijden: 40 liter per hectare in 

plaats van 400 liter. Verder hebben we verticale 
spuitbomen, waarmee we via de zijkant van het 
gewas kunnen werken. Daarnaast kunnen we 
ook kunstmest strooien via gps. Al met al is het 
een technisch hoogwaardige machine.’

Comfortabel
De drukcabine met airco was een van de eerste 
vereisten, stelt Timmerman. ‘Als je in de damp 
zit als je onkruid aan het bestrijden bent, dat 
kan natuurlijk niet. Het moet voor de chauffeur 
ook comfortabel zijn. We hebben bewust voor 
drie werktuigen gekozen, hoewel je de trekker 
ook voor meer toepassingen zou kunnen uit
rusten. Maar het ombouwen kost nogal wat tijd. 
Bovendien: hoe meer mogelijkheden, hoe meer 
extra materialen, hoe zwaarder de machine. 
De kunst is om hem zo min mogelijk te gebrui
ken, maar wel met toepassingen die je zo veel 
mogelijk gebruikt. Anders krijg je een scala aan 
nieuwe werktuigen, zodat je ertegen opziet om 
steeds weer om te bouwen.’

Timmerman noemt een aantal highlights van 
de GlobusTrac PT2250. ‘De gps, waarmee je 
heel secuur kunt werken. De hoge capaciteit, 
waardoor je drie bedden tegelijk kunt bewer
ken. Door de hoogte van 2,25 meter kun je de 
meeste planten meepakken. Vaak is dat juist de 
beperkende factor, dat je niet over hoge plan
ten heen kunt. Verder heeft de machine een 
hoge werksnelheid. Je kunt niet in alle weers
omstandigheden uitrijden, maar als het kan, 
moet je snel kunnen handelen. En dat kan met 
deze portaaltrekker.’

‘We zijn al jarenlang een vaste relatie van 
Ezendam. We hebben bijna dagelijks met hen 
te maken. We zitten natuurlijk dicht bij het 
bedrijf. Als onze werkplaats onderdelen nodig 
heeft, zijn de lijnen kort. Je kent elkaar goed en 
de samenwerking is ook uitstekend. Zij willen 
geen standaardproduct aan je verkopen, maar 
staan ervoor dat ze een product maken dat je 
graag wilt. Verschillende boomkwekers hebben 
uiteenlopende producten en wensen; Ezendam 
kan daar goed op inspelen.’

Gebr. Ezendam
Het familiebedrijf Gebr. Ezendam BV in 
Borne profileert zich als vakbekwaam, 
betrouwbaar en flexibel. Al sinds 1984 is de 
Twentse onderneming leverancier van land
bouwmachines met de divisie landbouw
mechanisatie. In de loop der jaren zijn daar 
veehouderijtechniek en kwekerijtechniek bij 
gekomen.
Ezendam fabriceert en verkoopt producten 
als tractoren, werktuigen, melkmachines, 
stalinrichting, kwekerijmachines en vele 
andere. Gebr. Ezendam verkoopt, onder
houdt en repareert onder andere Fendt en 
Valtratractoren, is dealer van GEA Farm 
Technologies en heeft het eigen internati
onaal erkende merk Globus voor kwekerij
machines.
Het bedrijf wil een compleet productenpak
ket bieden voor de agrarische ondernemer, 
veehouder en kweker. Maatwerkadvies en 
een passend kwaliteitsproduct staan voorop.
Men kan bij Ezendam ook terecht voor de 
VAkeur, de periodieke veiligheidskeuring 
voor arbeidsmiddelen als machines, werk
tuigen en gereedschap. Deze veiligheids
keuring wordt uitgevoerd door bedrijven 
die zijn aangesloten bij brancheorganisatie 
Fedecom.
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