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De internationaal opererende importeur en distri-
buteur van machines handelt vanuit Tienen, nabij 
Brussel. EuroGarden begon in de agrarische sector 
met het produceren van landbouwwerktuigen, 
maar in de loop der tijd kwam de focus steeds 
meer op tuin- en parkmachines te liggen. Op de 
beurs zal EuroGarden nieuws van het merk Cramer 
presenteren. Dit merk innoveert op het gebied van 
accu-aangedreven machines. Teeuwen is enthousi-
ast over de ontwikkelingen die Cramer doormaakt: 
‘Deze producent heeft het breedste assortiment 
accuhandgereedschappen, een assortiment 
met zeer krachtige en professioneel inzetbare 
machines. Om die reden staat EuroGarden dit jaar 
exclusief met Cramer-producten op de vakbeurs. 
We halen enkele bijzondere speerpunten uit het 
assortiment naar voren.’

GreenFleet Software
Teeuwen heeft het onder andere over de Cramer 
GreenFleet Software. Met een smartphone 
wordt via bluetooth verbinding gemaakt met de 
machines en batterijen van Cramer, waardoor de 
gegevens op de telefoon af te lezen zijn. Daarmee 
kan het machinepark gemonitord worden: je 
kunt zien hoe lang machines werken en of ze 
op de juiste wijze gebruikt worden. Bovendien 
werkt de GreenFleet Software als bescherming 
tegen diefstal. Teeuwen legt uit hoe dat werkt: 
‘De batterij is multi-inzetbaar en kan dus door een 

administrator gekoppeld worden aan meerdere 
geselecteerde machines van Cramer. Op andere 
machines werkt de batterij niet. Zo kan het bat-
terijgebruik gestuurd worden.’ De markt voor accu-
aangedreven machines is volop in ontwikkeling. 
Volgens Teeuwen is deze software over vijf jaar 
gemeengoed. ‘Maar dat wij het nu al aanbieden, is 
fantastisch. Als je als bedrijf niet meegaat in deze 
ontwikkeling, doe je al niet meer mee in de profes-
sionele markt.’

Verduurzamen
De populariteit van merken als Cramer stijgt al 
jaren, omdat accumachines zorgen voor verduur-
zaming. Volgens Teeuwen wordt dat de komende 
jaren niet anders. ‘Dit alles is nog relatief nieuw 
voor EuroGarden, dus wij leren veel van Cramer op 
het gebied van verduurzaming. De belangrijkste 
stap die Cramer heeft gezet, is dat het vermogen 
van de machines nu een professioneel niveau heeft 
bereikt. Machines met accu’s zijn ook financieel 
aantrekkelijker. Een benzinemotor heeft vervan-
gende olie nodig, het brandstofsysteem moet om 
de zoveel tijd zuiver gemaakt worden; dat zijn alle-
maal onderhoudskosten die je met accusystemen 
niet hebt.’

Breed scala
In april komt Cramer met een door een batterij 
aangedreven zero-turnmaaier: de Tourno-Z. Deze 

maaier wordt op de Groene Sector Vakbeurs 
gepresenteerd. De batterij van de machine kan 
4,5 uur mee en de maaier heeft een maaibreedte 
van 1,52 m. Naast deze maaier zijn er ook bladbla-
zers, heggenscharen en ander handgereedschap 
te bewonderen op de beurs. Teeuwen hoopt dat 
EuroGarden met de presentatie van Cramer op de 
beurs een omschakeling naar accutechniek kan 
veroorzaken bij groenvoorzieners in Nederland: 
‘Gemeentewerkers, boomverzorgers, hoveniers, 
ze hebben allemaal te maken met machines en ze 
zijn allemaal op zoek naar de juiste partij om het 
machinepark goed te kunnen beheren. Cramer 
heeft een breed scala aan machines die genoeg 
vermogen hebben. Dat is waar Cramer goed in 
is; het biedt het breedste platform professionele 
accu-machines binnen één merk.’
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EuroGarden is sinds jaar en dag als exposant te vinden op de Groene Sector Vakbeurs. De eerste paar jaar met een onderneming die EuroGarden later 

overnam, daarna onder eigen naam. Volgens productmanager Johan Teeuwen is dit een beurs die je niet wilt missen: ‘De beurs is erg interessant en 

komt op een goed moment in het jaar. Grootvoorzieners hebben niet altijd de gelegenheid om buiten te werken vanwege het weer, te weinig licht of 

vorst. Dus wat doen deze mensen? Ze komen naar de beurs. Daarnaast is het voor EuroGarden een mooie gelegenheid om nieuwe producten te tonen.’
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