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Dat de Farmtrac-tractoren bijzonder scherp 
geprijsd zijn, speelt daarbij zeker een belang-
rijke rol. Maar de prijs is in dit geval niet de 
enige bepalende factor. De Indiase fabrikant 
slaagt er immers in om een tractor af te leveren 
van een hoog niveau. De keuze voor door de 
wol geverfde leveranciers zoals Mitsubishi, 
Bosch en Mita is daar dan ook niet vreemd aan. 
Bovendien krijgt de consument ondanks het 
gunstige prijskaartje een bijzonder complete 
tractor. Accessoires zoals zwaailicht, frontge-
wichten, werklamp en dubbelwerkend ventiel 
horen immers tot de standaarduitrusting.

Uitbreiding assortiment
‘Bij de lancering van Farmtrac waren enkel de 
handgeschakelde FT26 MT en FT30 MT beschik-
baar’, begint zaakvoerder Gunther Hermans. 
‘Sinds januari zijn daar de hydrostatische HST-
tractoren bij gekomen. Met de FT22 MT en 
recent ook de FT20 MT heeft het merk twee 

nieuwe instapmodellen aan het assortiment 
toegevoegd. Uiteraard is er een ruime banden-
keuze en kunnen de tractoren voorzien worden 
van cabines en frontladers.’

Het valt op dat Farmtrac een ruim publiek 
aanspreekt. De toegankelijke prijs spreekt de 
hobbyboer aan, terwijl de afwerking en kwali-
teit steeds meer professionele gebruikers over-
tuigen. ‘Omdat Farmtrac sterk in zijn schoenen 
staat, maakt het merk geen onderscheid tussen 
niet-professioneel en professioneel gebruik. 
Beide categorieën genieten dezelfde garantie-
periode van drie jaar.’

Dealernetwerk
Ook bij de ondertussen veertig officiële dealers 
is het enthousiasme groot. ‘Onze dealers zijn 
tevreden dat ze hun klanten een betaalbaar 
alternatief kunnen bieden. Ook consumenten 
die anders een tweedehands machine zouden 
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In het nagelnieuwe bedrijfspand van Herco 

Machinery in Rijkevorsel staat een hele rij 

Farmtrac-tractoren klaar voor transport naar de 

dealer. Sinds het Belgische bedrijf in augustus 

2018 een samenwerkingsverband met de Indi-

ase tractorgigant Escorts Group aankondigde, 

zijn er al heel wat exemplaren de deur uit ge-

gaan. Farmtrac wordt dan ook bijzonder goed 

ontvangen door de Belgische en Nederlandse 

consument.

‘Farmtrac met elektrische 
FT20E aan kop van compact-
tractor-peloton’
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kopen, vinden hun weg naar Farmtrac.’

Herco Machinery heeft een duidelijke keuze 
gemaakt voor distributie via een dealernetwerk. 
‘Voor een gebruiker van een compacttractor is 
het belangrijk dat hij een aanspreekpunt heeft 
in zijn eigen regio. Onze Farmtrac-dealers zijn 
door ons zorgvuldig geselecteerd op kennis 
van zaken en ervaring. Zo kunnen ze de consu-
ment steeds met raad en daad bijstaan.’

Elektrische compacttractor
Farmtrac toont ambitie en wil een steeds 
grotere rol gaan spelen op de internationale 
tractormarkt. Omdat innovatie een belangrijke 
deel uitmaakt van de bedrijfscultuur, speelt de 
R&D-afdeling een voortrekkersrol.

‘Op GroenTechniek Holland in Biddinghuizen 
zal een conceptversie van de eerste volledig 
elektrisch aangedreven compacttractor in onze 

stand staan’, kondigt Gunther aan. ‘Deze FT20E 
is een pre-productiemodel, maar moet toch een 
goede indicatie geven van hoe het uiteindelijke 
toestel eruit zal zien. Met de FT20E ligt Farmtrac 
echt aan kop van het compacttractor-peloton.’
Verwacht wordt dat de elektrische tractoren al 
in de loop van 2021 bij de dealer zullen staan. 
Zo lijkt het erop dat de Indiase fabrikant de 
primeur heeft met de eerste elektrische tractor 
op de markt.

De FT20E is echter niet het enige model dat in 
Farmtrac-pijplijn zit. Verwacht wordt dat ook 
in 2020 weer een aantal nieuwigheden het 
levenslicht zullen zien. ‘We zijn alvast bijzonder 
tevreden met onze keuze voor Farmtrac en 
we zijn ervan overtuigd dat het merk ook in 
de toekomst nog grote sprongen vooruit gaat 
maken’, sluit Gunther af. Hier zijn ze er in ieder 
geval klaar voor.

www.herco-machinery.com

Voor meer info kunt u contact opnemen via  
info@herco-machinery.com 
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