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De samenwerking tussen Helthuis en Ariens 
dateert al van 1988, toen Helthuis op zoek was 
naar uitbreiding van het grasmaaieraanbod. 
‘Tijdens de beurs in Kentucky werd de verbin-
ding snel gelegd en kort daarna werden we 
importeur voor Nederland’, vertelt Peter. ‘Sinds 
2016 zijn we importeur voor de Benelux en daar 
zijn we trots op. Niet iedereen herkent de kwali-
teiten van Ariens, maar die zijn er wel degelijk en 
daar vertellen we graag over.’

Aerodynamica onder het maaidek
Peter vult aan: ‘Iedereen praat over de breedte 
van het maaidek, de kracht van de motor en de 
snelheid van het maaien. Maar niemand heeft 
het over de aerodynamica onder het maaidek. 
Ariens hield zich daar dertig jaar geleden al 
mee bezig. Want: hoe efficiënter de aerodyna-
mica, des te minder belasting voor de machine, 
brandstofverbruik en slijtage. En natuurlijk is het 
resultaat beter. Als voorbeeld noem ik de zero-
turnmaaier van Ariens met een 107 cm-maaidek, 
die drie messen heeft in plaats van de gebruike-
lijke twee.’

‘Kijk, om te beginnen werk je met een zeroturn-
maaier al tot 50 procent sneller dan met een 
zitmaaier. Dat betekent minder manuren, minder 
brandstof en een lagere milieubelasting. Dit is de 
eerste winst van het werken met een zeroturn-
maaier. Daar komt nog bij dat in het maaidek 
van de Ariens een vacuümkamer zit. Daardoor 

wordt het gras ruim van tevoren rechtop getrok-
ken. Want je kunt wel sneller rijden, maar als 
het gras niet op tijd omhoog komt, heb je daar 
niet zo veel aan. En dan kom ik weer terug bij de 
kwaliteit van Ariens. Het is een heel goed pro-
duct met een heel goed resultaat.’

Kawasaki-motor
Onder meer in de Verenigde Staten is Ariens ook 
groot vanwege zijn wintermachines. De kwali-
teitspoedercoating die hiervoor gebruikt wordt, 
is toegepast op alle machines; er wordt geen 
onderscheid gemaakt. De zeroturnmaaiers zijn 
altijd uitgevoerd met de beste componenten 
en Ariens gebruikt in alle machines Kawasaki-
motoren. ‘Niet de goedkoopste oplossing, wel 
de beste’, aldus Peter. ‘Verder geeft Ariens uit-
stekende garantie, die begint bij drie jaar. Op 
sommige machines voor professioneel gebruik 
zit levenslange garantie op maaidek en frame. 
En als er iets is, wordt het opgelost. Een tijdje 
geleden was er een motor defect geraakt en 
er ontstond een discussie over de verwijtbaar-
heid. Ariens was hierbij feitelijk geen partij, maar 
besloot direct 50 procent van de kosten te ver-
goeden. Zo is Ariens; zij zorgen opvallend goed 
voor hun klanten.’

Elektrische zeroturnmaaier
Ariens richtte samen met een bekende Japanse 
autofabrikant en een bekende Amerikaanse 
fabrikant van offroad-voertuigen een bedrijf 

Ariens test elk onderdeel door en door

Zeroturnmaaiers, loopmaaiers, onkruidbor-

stels, veegmachines en noem maar op. Het 

Amerikaanse merk Ariens heeft voor de markt 

een breed assortiment machines en accessoires 

klaarstaan. Helthuis Tuin- en Parkmachines BV 

is exclusief importeur voor de Benelux. ‘Een 

heel fijn bedrijf om mee samen te werken en 

hun producten zijn fantastisch’, vertelt Peter 

Helthuis ons. ‘Alles is goed doordacht en door 

en door getest.’
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op voor besturingssystemen van accugedreven 
machines. ‘Volgend jaar krijgen wij een profes-
sionele zeroturnmaaier op accu’, vertelt Peter. 
‘Want natuurlijk houdt Ariens zich daar ook mee 
bezig.’

Ariens en Helthuis
Ariens en Helthuis zijn beide familiebedrijven. In 
1958 begonnen Peters ouders vanuit huis met 
Helthuis. Peter zette het bedrijf eerst voort met 
zijn broer; sinds 2002 is hij alleen verantwoor-
delijk. Met zes medewerkers timmert het bedrijf 
vanuit Heteren effectief aan de weg.
Ariens startte in 1933 in Brillion in de 
Amerikaanse staat Wisconsin, ook vanuit huis, 
met de bouw van een rototiller. In 1967 bouwde 
Ariens een fabriek van 27.000 m2. In 1982 nam 

het inmiddels fors gegroeide bedrijf het merk 
Gravely over en in 2017 bouwde Ariens een 
R&D-locatie van 45.000 m2, waar alle machines 
24/7 draaien en geanalyseerd worden. Anno 
2019 heeft Ariens pakweg 1500 vaste medewer-
kers en zo’n 1000 extra oproepkrachten in het 
seizoen.

Peter: ‘Ondanks de omvang is het een platte 
organisatie. Als dealer heb je contact met Dan 
Ariens, de directeur zelf, of een van zijn zonen. 
Er is weinig personeelsverloop en ze doen 
veel voor de mensen die er werken. Het is een 
succesvol bedrijf dat veel terugdoet voor de 
gemeenschap. De samenwerking met Ariens is 
heel prettig, en de producten zijn goed door-
dacht en uitgevoerd.’

‘We kregen een Ariens-trekker uit 1986 binnen. De eigenaar had een ongeluk gehad en kon de 
pedalen niet meer bedienen. Onder deze trekker zat nog het eerste maaidek en alles werkte 
nog, na ruim dertig jaar. Ook de coating was nog in goede staat. Dat zegt iets over de  
uitstekende kwaliteit die het product toen al had. Sindsdien zijn de producten alleen maar  
verbeterd. Deze eigenaar heeft nu een zeroturnmaaier. Van Ariens, natuurlijk.’
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