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Gerrit van der Scheer en Roon Hylkema 
ontvangen het vakblad in Baak bij Reesink-
dochter Motrac Industries. Motrac Industries 
is de technisch ontwerper van de RECO eTrac, 
Reesink Production gaat na verloop van tijd de 
productie voor haar rekening nemen. Hylkema, 
voorheen stuurman van Jean Heybroek, is nu 
directeur van de Reesink Turfcare-divisie. Hij 
legt uit waarom de RECO eTrac is ontwikkeld: 
‘Er is een toenemende vraag vanuit de markt 
naar emissieloze machines voor groenonder-
houd. Overheden moeten voldoen aan strenge 
eisen om de klimaatdoelstellingen te kunnen 
behalen. Ook worden eisen gesteld aan geluid, 
geuruitstoot en multi-inzetbaarheid. De markt 
vraagt om elektrische oplossingen, en specifiek 
om elektrisch aangedreven werktuigdragers 

voor groenonderhoud, waarmee een volle 
werkdag kan worden gewerkt zonder de accu 
bij te laden. Aan die vraag willen we graag 
voldoen.’

RECO eTrac
De elektrisch aangedreven werktuigdrager 
RECO eTrac maakt gebruik van lithium-ion-
accu’s. Er kunnen diverse werktuigen aan de 
RECO eTrac (waarbij zowel de wielen als de 
werktuigen elektrisch aangedreven zijn)  
gehangen worden, in de eerste plaats een 
onkruidborstel. De machine is inzetbaar in de 
openbare ruimte en interessant voor  
gemeenten en aannemers.
Specificaties worden later dit jaar naar buiten 
gebracht, maar Hylkema verklapt alvast:  

‘We geven een harde garantie af dat je acht 
uur met de RECO eTrac met onkruidborstel-
toe passing kunt werken zonder dat je de accu 
hoeft bij te laden. Je kunt hem overal opladen. 
De machine heeft een heel goede bediening, 
een fantastisch zicht vanuit de cabine en 
Electronic Climate Control, waardoor de  
temperatuur automatisch stabiel blijft. De 
RECO eTrac is geschikt voor een onkruidborstel-
toepassing, maar later volgen concepten voor 
onder andere gladheidsbestrijding, maaien, 
bladblazen en vegen.’

Uitrol
Hylkema vertelt hoe de RECO eTrac zal  
worden uitgerold: ‘Dit najaar wordt het proto-
type opgeleverd, waarna vanaf januari 2021 de 
eerste units in productie worden genomen. In 
het derde en vierde kwartaal van 2021 rollen er 
twintig machines van de band voor de verkoop.’

Onderscheidend
Er zijn meerdere elektrisch aangedreven werk-
tuigdragers op de markt – llTrec heeft een 
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driewielige maaimachine zonder cabine op de 
markt gebracht – maar alleen de Posi-Trac van 
Nimos is als werktuigdrager echt vergelijkbaar. 
De Posi-Trac heeft echter knikbesturing, de 
RECO eTrac maakt gebruik van fusee- 
achterwielbesturing, waardoor zijn frame niet 
kan knikken. Dit onderscheid is slechts een  
kwestie van smaak. Hylkema: ‘Met name voor 
het onkruid borstelen vinden gebruikers het 
prettig om met één joystick de borstelarm te 
besturen. Bij knikbesturing moet de gebruiker 
met de joystick de borstelarm corrigeren.  
De voorkeur voor een achterwielbesturing  
bij onkruid borstelen zagen wij in het succes 
van de LM Trac.’

Elektrisch is trending
Hylkema ziet een duidelijke trend binnen 
Turfcare: ‘De markt vraagt om elektrisch aange-
dreven gereedschappen en machines die net 
zo krachtig zijn als de dieselvarianten, maar een 
betere ergonomie hebben voor de gebruiker, 
beter zijn voor de leefomgeving en waarmee 
men een volledige dag kan werken. Zeker in 
het gemeentelijk onderhoud. We zien in toe-
nemende mate steden ontoegankelijk worden 
voor dieselmotoren; bestekken schrijven  
elektrisch voor.’

Elektrisch is duurder in aanschaf dan met 
brandstof aangedreven, maar rendeert vrij snel. 
‘Afhankelijk van de technische levensduur is het 
break even-punt bij een elektrische machine na 
vierenhalf jaar bereikt. Maar de ontwikkelingen 
gaan zo snel, dat over vijf jaar het break  
even-punt al bereikt is na drie jaar.’

Voorloper: proefmodel MoRe-E
De RECO eTrac komt niet helemaal uit de lucht 
vallen. Volgens Hylkema had Jean Heybroek al 

jarenlang ambities op elektrisch vlak door de 
vraag in Nederland en België, maar liep LM Trac 
daar nog niet direct warm voor, aangezien er 
in andere landen minder animo voor elektrisch 
zou bestaan.

In 2018 ontwikkelde Royal Reesink met Motrac 
Industries een elektrisch aangedreven proto-
type werktuigdrager genaamd MoRe-E, waar-
mee binnen de divisie Turfcare allerlei tests 
zijn gedaan. In 2019 stond dit prototype op de 
Reinigings Demo Dagen in Soesterberg en op 
de GTH-beurs. Alhoewel de machine volgens 
Hylkema positief werd ontvangen, is deze niet 
in productie gegaan.

Zelf doen
De nieuwe distributieplannen van de Finse 
fabrikant van de LM Trac, Oy Lai-Mu, en het 
daardoor wegvallen van het bijna zestienjarige 
importeurschap van de LM Trac (Jean Heybroek 
blijft wel partner op het gebied van service 
en onderhoud) kwam als een verrassing voor 
Royal Reesink/Jean Heybroek. Van der Scheer 
verklaart dat de elektrische ambities van Jean 
Heybroek en Royal Reesink wellicht een bedrei-
ging hebben gevormd voor de leverancier. ‘We 
zijn door onze groepssamenstelling in staat om 
snel te reageren op een specifieke vraag in de 
markt, waar andere fabrikanten minder snel 
op willen of kunnen inspringen door de lage 
aantallen. Wellicht ging dat wat te snel voor 
de leverancier, ondanks dat we duidelijk over 
de elektrificatie hebben gecommuniceerd. We 

hadden deze machine graag ontwikkeld samen 
met de leverancier, want Jean Heybroek heeft 
voor de LM Trac de Nederlandse markt met 
name in het openbaar groenonderhoud met 
veel succes ontwikkeld. Maar nu hebben we de 
nieuwe machine zelf ontwikkeld.’ Hylkema en 
Van der Scheer zijn het eens: ‘Gemiste kans voor 
de leverancier.’ Overigens zegt Oy Lai-Mu nu 
ook bezig te zijn met een elektrische machine, 
maar is nog niet met iets naar buiten gekomen.

Voordeel van kruisbestuiving 
binnen de groep
Hoe het ook zij, Jean Heybroek en moeder-
bedrijf Royal Reesink hebben van de nood een 
deugd gemaakt en flink vaart gezet achter de 
doorontwikkeling van hun elektrisch aange-
dreven prototype.

De machinecomponenten zoals accupakket, 
motor of cabine, worden los ingekocht bij 
gerenommeerde leveranciers en op slimme 
wijze in elkaar gezet. De eerste machines zijn 
nu verkocht aan enkele partners die al in het 
allereerste stadium in 2018 interesse hebben 
getoond. In de tweede helft van 2021 wordt de 
productie verder opgeschaald voor alle andere 
geïnteresseerden.

De snelheid en mate van innovatie waarmee 
het voertuig is samengesteld, is te danken 
aan de ervaring op het gebied van elektrische 
engineering en aandrijftechnieken bij Motrac 
Industries. De RECO eTrac profiteert bij zijn  
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Het Apeldoornse Royal Reesink is marktlei-
der als internationale distributeur en ser-
viceverlener op het gebied van hoogwaar-
dige machines, componenten en diensten 
voor landbouw, landschapsonderhoud, 
intern transport, magazijninrichting en 
grond-, weg- en waterbouw.
Het is een 234 jaar oud bedrijf met meer 
dan 35 ondernemingen in 10 verschillende 
landen. Het bedrijf heeft in totaal meer dan 
2500 medewerkers en een omzet van bijna 
1 miljard euro per jaar. Bekende dochteron-
dernemingen voor de Nederlandse markt 
zijn Jean Heybroek, Stierman de Leeuw en 
Kamps de Wild.
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verdere uitrol van de kennis en kunde van  
producent Reesink Production en de markt-
kennis van distributeurs Jean Heybroek en 
Reesink Turfcare Belgium. Toekomstige  
opschaling vormt geen probleem; Reesink 
Production kan haar productiecapaciteit  
uitbreiden. Ergens verderop in het gesprek laat 
Van der Scheer vallen dat er onlangs in Hengelo 
een nieuwe productiehal is gecreëerd.

Marktontwikkeling
Binnen twee tot drie jaar moet de RECO eTrac 
volgens Van der Scheer het verlies van het  

vertrek van de LM Trac uit de Jean Heybroek-stal 
opgevangen hebben. ‘De markt vraagt al om 
elektrisch. Waarschijnlijk slingert de RECO eTrac 
deze vraag verder aan: mensen gaan zien dat 
deze machine goed functioneert.’

Hylkema: ‘Omdat Jean Heybroek onderdeel  
is van de divisie Reesink Turfcare, kunnen  
we met de RECO eTrac een grote rol van  
betekenis spelen. In eerste instantie richten 
we ons op de Nederlandse en Belgische markt. 
Daarna wordt de RECO eTrac uitgerold in 
Scandinavië, Denemarken en Engeland, waar 

Royal Reesink vestigingen heeft en waar de 
machine aansluiting kan vinden bij het  
distributienetwerk van Jean Heybroek.’

‘Dit is zeker niet 
het laatste voertuig 
dat bij ons van de 
band komt rollen’

‘We trekken bij 
innovatieve trajecten 
graag samen op met 
de fabrikant, maar 
dan moet deze de 
kansen ook zien’
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