
 
 
St. Annaparochie, Januari  2016 

 
       Oudjes en Nieuwtjes December 2016 

 

Het grote nieuws bij Mijno van Dijk Mechanisatie in 2016 was ongetwijfeld de 

introductie van het merk Kubota in de Agrarische sector van Noord Nederland. Een tot 

dan toe redelijk onbekende speler met grote Ambitie in de Food en Agrosector van 

Europa. De opmars van Kubota begon al in 2012 met de overname van Kverneland als 

full-line landbouwmachine fabrikant. Mijno van Dijk Mechanisatie functioneert samen 

met 4 collega’s in Noord Nederland, als Service Partner en tevens aandeelhouder van 

Qtrac BV, die van Kubota het exclusieve dealerschap heeft weten te verwerven, om 

een regio-import functie voor Noord Nederland te bekleden. (http://www.qtrac.nl/) 

Een keuze, die wel tot gevolg heeft gehad, dat een aantal producten van ons 

verkooppakket op termijn vervangen gaat worden door het merk Kubota, die zich niet 

alleen als trekker-, maar nu ook als machine leverancier gaat profileren. Klik ook op 

bijgaande filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=xkpryPjJR28 

 

Voor de groter lijn tractoren (nu tot 350 pk) en voor een complete lijn agrarische 

verreikers werd Mijno van Dijk dealer voor Noord Friesland van JCB.   

JCB staat bekend om zijn kwaliteitsmachines in de bouw en landbouw, maar zeker ook 

om hun eigenzinnige benadering bij de ontwikkeling en producten van 

landbouwtrekkers: De Fastrac. (https://www.youtube.com/watch?v=Z3PQyx5ebDk) 

 

Tijdens de huisshow in Februari, verschillende demonstraties gedurende de zomer, 

maar ook tijdens de afgelopen Landbouwbeurs twee weken geleden in Leeuwarden, 

heeft u kennis kunnen maken met een mooie en complete lijn aan trekkers en 

machines. 

 

Maar dat was nog niet alles… 

Wij zijn trots te kunnen meedelen dat ons bedrijf een geheel nieuw dealerschap heeft 

verkregen van Allround. Dit Noord Hollandse bedrijf is wereldwijd een grote speler op 

gebied van groenteverwerking en heeft daarin een goede naam en respectabele 

marktpositie opgebouwd. Voor hun nieuwe tak aardappelverwerking, was Allround al 

een tijdje op zoek naar een goede vertegenwoordiging in eigen land. Ons bedrijf 

heeft inmiddels bekendheid opgebouwd om zijn affiniteit en ervaring met 

aardappeltechniek. Het pakket bestaat uit complete lijn aan aardappelverwerking-

machines, sorteer-, opslag- en handlingssystemen. Op de Leeuwarder beurs werden 

daarvan de eerste nieuwe machines getoond en staan inmiddels in onze showroom in 

St.Annaparochie. De eerste machines zijn inmiddels verkocht. Klik op bijgaande link 

http://www.allroundvp.nl/ om op de website te komen van deze internationale, maar 

in eigen land tot nu toe nog enigszins ondergewaardeerde speler op gebied van 

aardappellogistiek en verwerking. 
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Een nieuwe loot aan onze stam is het opkomende merk Agrisem.  Agrisem is in 

agrarisch Frankrijk een bekende verschijning, maar heeft in Zuid Nederland inmiddels 

ook een goede reputatie op gebied van grondbewerking en zaaitechniek. 

(https://www.youtube.com/watch?v=YGqFq_kxM3I) 
 

En om maar bij dat laatste thema te blijven:  

Zaaien en bouwen aan onze organisatie zit eenmaal in onze genen.  

Voor het komend jaar hebben we alweer geïnvesteerd in nieuwe en moderne 

werkplaatsapparatuur -we zijn in Friesland het eerste mechanisatiebedrijf die 

investeerde in  Stertil / Koni onafhankelijk werkende hefkolommen voor trekkers en 

machines-,  nieuwe diagnose appratuur en een nieuwe Servicewagen! 

Dat terwijl we het in onze werkplaats al boven gemiddeld voor elkaar hebben, met een 

eigen teststation voor trekkers, maar ook voor spuiten, airco apparatuur, banden 

demontagemachine en lazer-uitlijnapparatuur, een constructieafdeling met kraanbaan 

etc. etc. We hebben een hydrauliek service en een grote voorraad aan hydraulische 

koppelingen maar ook van  andere onderdelen, omdat we niet snel mis willen grijpen 

en u graag zo goed mogelijk van dienst willen zijn!   

 

Wij zaaien geen twijfel, maar zaaien, om samen met u succes te oogsten!  

Soms kan dat even duren, maar we zijn ervan overtuigd als onafhankelijk LM-Bedrijf, 

samen met gemotiveerde collega’s, onze nieuwe partners en loyale leveranciers, in de 

toekomst sterker te staan dan ooit!  

En die toekomst kan wat on betreft morgen beginnen: op 1 Januari 2017 

 

In geval er bij u toch nog ergens een klein sprankje van twijfel zou leven, weet dan:  

            Mijno van Dijk Mechanisatie en zijn team, gaan door  

            en houden altijd                                 “De kop d’r foor”  

 

We staan tenslotte al 30 jaar gepassioneerd, door dik en dun, voor Boeren op de Bres!! 

 

Dertig jaar lang, continuïteit in het teken van Soepele Service en innovatieve 

oplossingen voor de landbouw!  En wat ons betreft blijft dat nog wel even zo…  

 

 

Het team van Mijno van Dijk Mechanisatie dankt u voor het vertrouwen  

in het afgelopen jaar en wenst u een in alle opzichten Voorspoedig 2017! 
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