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Steenks Service heeft een breed assortiment 
elektrotrekkers, de corebusiness van de tuin-
bouw en boomkwekerij. Vanwege het aanbod 
van andere machines, zoals buisrail- en lucht-
bandenwagens, spuitmachines en schoon-
maakmachines, is er ook overlap met andere 
branches, zoals de zorg, verpakkingsindustrie, 
luchtvaart, industrie en logistiek.

Hoogwaardige service
Steenks Service is niet alleen groot geworden 
door het specialistische aanbod van profes-
sionele machines, maar ook vanwege de hoog-
waardige service. ‘Ons streven is om de dienst-
verlening op een hoog niveau te houden. Niet 
alleen voor Nederland, maar wereldwijd’, zegt 
Wouter Steenks.

De onderneming uit De Lier levert machines, 
machineonderdelen en diensten over de hele 
wereld. ‘Dat vraagt om de nodige aandacht’, 
stelt Steenks. ‘Wij zijn daarom constant bezig 
met het optimaliseren van onze processen en 
het bijscholen van ons personeel. Wij beschik-

ken over een eigen onderdelenmagazijn, 
waardoor wij snel wereldwijd kunnen leveren. 
Daarbij zorgen we ervoor dat de kwaliteit 
gewaarborgd blijft.’

Als specialist houdt Steenks de kennis zo veel 
mogelijk in eigen huis. ‘Hierdoor hebben wij 
korte lijnen en houden we alles in eigen hand. 
Wij kunnen snel wereldwijd leveren, reparaties 
en onderhoudsbeurten verrichten, advies en 
trainingen geven en maatwerk bieden. We heb-
ben een technische dienst met 25 medewerkers 
ter beschikking. Ook hebben we verschillende 
servicebussen, waarmee we door het hele land 
naar klanten rijden. Verder is er op onze ves-
tigingslocatie een werkplaats waar monteurs 
reparaties en onderhoud verrichten. Alle werk-
zaamheden kunnen bij ons uitgevoerd worden, 
op locatie in Nederland of waar dan ook ter 
wereld.’

Elektrotrekkers
Een van de specialisaties van Steenks is de 
levering van elektrotrekkers, die zijn onderge-
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bracht in een breed assortiment met verschil-
lende merken. De elektrotrekkers zijn krachtige 
machines met een trekkracht variërend van 500 
kg tot zelfs 30.000 kg. Ze zijn multi-inzetbaar en 
zeer geschikt om al het zware werk te verzet-
ten. In de boomkwekerij worden de trekkers 
vaak ingezet met Deense karren om de planten 
te verrijden.

Steenks gunt ons een kijkje in het gevarieerde 
assortiment elektrotrekkers. ‘Het kleinste model 
is een elektrisch voertuig waar je achter loopt. 
Die is eigenlijk ontwikkeld om winkelwagens 
vooruit te duwen. Deze gebruiken ze veel op 
Schiphol. We passen onze producten dus ook 
aan voor andere doelgroepen. De volgende 
stap is een statrekker, die we vooral van het 
merk Spijkstaal leveren. Echt een oer-Neder-
landse fabrikant, waarvan we het hele pro-
gramma doen. De trekkers zijn degelijk en gaan 
jaren mee. We leveren zowel nieuw als gebruikt.’
Met de statrekker kan de gebruiker makkelijk 
korte ritjes maken in een verdeelhal. Je kunt 
snel aan- en afkoppelen en je stapt eenvoudig 
op en af. Voor het korte rangeerwerk is deze 

elektrotrekker ideaal. ‘Op de bloemenveiling 
wemelt het van die trekkers. We verhuren ook 
veel van deze trekkers. Spijkstaal heeft nog 
meer modellen, met een trekkracht variërend 
van 5 ton, 10 ton tot 30 ton. De uitvoeringen 
van 7, 8, en 10 ton zie je vaak bij de grotere 
boomkwekerijen. Deze Spijkstaal-trekkers 
verkopen én verhuren we. Bij de verkoop zijn 
de gebruikte modellen goed voor de grootste 
omzet.’

Revisie
De monteurs van Steenks halen de gebruikte 
elektrotrekkers helemaal uit elkaar. Al het 
plaatwerk wordt ontlakt en opnieuw gespoten. 
Het chassis wordt opnieuw gespoten en de 
hele aandrijflijn gaat er onder uit. De achteras, 
het differentieel, de elektromotor – alles wordt 
gereviseerd en op de brug in elkaar gezet. 
‘Eigenlijk wordt de trekker helemaal opnieuw 
opgebouwd en staat er in feite gewoon een 
nieuw exemplaar. Zo ziet hij er ook uit. Die trek-
ker verkopen wij weer met garantie en meestal 
ook met een nieuwe batterij. Overigens hebben 
we een flink aanbod gebruikte batterijen ter 

beschikking. De gebruikte trekker blijft, in de 
staat waarin wij die op de markt zetten, interes-
santer dan een nieuwe.’

Verder verkoopt Steenks enkele soorten aan-
hangwagens. Het is echter niet de bedoeling 
om met dit beperkte aanbod qua prijsstelling 
te concurreren met de grote gespecialiseerde 
leveranciers. ‘Wij richten ons juist op de speci-
aalbouw. Wat niet op de markt voorkomt of wat 
de klant specifiek zoekt, dat maken wij. Samen 
met de klant bedenken we mooie oplossingen. 
We kunnen bijna altijd fabriceren wat iemand 
wenst.’ Verder worden er ook allerlei trekhaken 
geleverd en gemonteerd.
De directeur laat ook de Automatisch Geleide 
Voertuigen (AGV) de revue passeren. Dit zijn 
elektrotrekkers die op inductie rijden. Ze vol-
gen een inductiedraad die in de grond op een 
vast parcours is aangebracht. De trekker rijdt er 
onbemand overheen. Op een computerscherm 
kun je zien waar hij is en kun je bepalen waar 
hij naartoe moet. Deze optie is vooral voor 
de tuinbouw aantrekkelijk, waar veel produc-
ten regelmatig moeten worden afgevoerd. 
Bovendien spaar je een chauffeur uit. ‘De AGV is 
echt een trend die zal doorzetten.’

Nieuwe technieken
De techniek van de elektrotrekker zal in de 
toekomst verder doorontwikkeld worden. De 
voertuigen zullen steeds meer onderhoudsvrij 
zijn en meer slimme elektronica krijgen die 
componenten overneemt. Alle motoren in de 
trekkers zijn nu al AC-motoren, die minder snel 
slijten en minder onderhoud nodig hebben. 
Bovendien zijn ze zuiniger. ‘Deze motor is een 
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‘De gebruikte elektrotrekker is 
helemaal opnieuw opgebouwd, dus in 
feite staat er een nieuw exemplaar’

De elektrotrekkers van Steenks Service worden goed verkocht

Steenks Service
Steenks Service is opgericht in 1983, toen 
Freek Steenks als eenmanszaak begon 
met het sleutelen aan tuinbouwmachines, 
auto’s en aanhangwagens. Hij begon al 
snel met de verkoop van een gevarieerd 
aanbod van tuinbouwmachines en indu-
striële machines. In de loop der jaren nam 
de tweede generatie Steenks de leiding 
over. Onder Wouter Steenks groeide 
Steenks Service uit van eenmanszaak tot 
een familiebedrijf. Door de schaalvergro-
ting nam de vraag naar tuinbouwmachines 
toe. Later ging Steenks zich specialiseren 
en dat uit zich in de huidige machinelijn. 
De onderneming wordt nu geleid door 
Wouter Steenks en Sander Zuidgeest.
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mooie vernieuwing.’
Het eigen merk elektrotrekker is Bull. Deze trek-
kers laat Steenks elders produceren. ‘Wij maken 
zelf wel enkele veelal kleinere producten die we 
zelf ontwikkeld hebben. Dat is te doen. De gro-
tere machines worden door fabrieken gebouwd.’
De Stefix veegmachine voor worteldoek is een 
uitvinding van Steenks zelf. ‘We hebben hier-
voor veel marktonderzoek gedaan, waardoor 
de machine voldoet aan alle klantbehoeftes. 
Er was voor die toepassing nog geen specifiek 
gebouwde machine te krijgen. Er waren wel al 
veegmachines op de markt die voor asfalt of 
een betonnen vloeren gemaakt waren, maar 
aangepast werden om over worteldoek te 

rijden. Dat is echter niet ideaal. We hebben de 
machine volledig omgeturnd en klaargemaakt, 
zodat deze eigenlijk het omgekeerde doet. De 
veegmachine is perfect om gronddoek op zach-
te ondergrond te reinigen. Daarnaast zal het 
vegen van een betonnen vloer ook probleem-
loos verlopen. Deze Stefix is behoorlijk populair, 
vooral vanwege de schaarste aan mankracht. 
We laten ze exclusief voor ons onder licentie 
bouwen door een fabriek.’

Geen verrassingen
Steenks laat wat betreft de service, reparatie 
en onderhoud niets aan het toeval over. ‘We 
leiden onze monteurs op tot specialisten. Als er 

bij de fabriek een nieuw model uit is, gaan zij er 
naartoe om te kijken hoe de machine in elkaar 
zit. Ze krijgen alle informatie en documentatie 
mee, zodat ze nooit voor verrassingen komen 
te staan als ze ergens een klus hebben. Het is 
belangrijk dat je je onderscheidt van concurren-
ten die zich op de verkoop focussen. Machines 
zullen altijd onderhoud nodig blijven hebben. 
Als je die dienstverlening goed neerzet, heb je 
een prima verdienmodel voor de lange termijn. 
Dat is wel makkelijker gezegd dan gedaan, want 
je moet de gekwalificeerde mensen zien te vin-
den. Technisch personeel is behoorlijk schaars. 
We hebben dan ook verschillende vacatures 
openstaan.’
Het is niet voor niks dat Steenks Service flink 
groeit. ‘Het werk neemt alleen maar toe. We 
gaan een pand van duizend vierkante meter 
bijbouwen. Daarvoor hebben we een aangren-
zend perceel gekocht en alle opstallen gesloopt. 
De vergunningen zijn binnen, dus als het aan 
mij ligt, kunnen we nu beginnen’, zegt Steenks 
lachend.

De Stefix veegmachine voor worteldoek

BE SOCIAL 
Scan, lees & deel!

MAATWERK

Telermaat

introduceert

T 088-4500400 | info@telermaat.nl | www.telermaat.nl


