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Sevcikova verwacht dan ook dat Helthuis de rela-
ties en prospects kan interesseren, verleiden, infor-
meren, nieuwsgierig maken en na afloop verbazen. 
‘Ik denk dat dit een van de moeilijkste uitdagingen 
is, want bezoekers komen niet om hetzelfde ver-
haal te horen dat op onze website staat.’ Om dat te 
bereiken, toont Helthuis elk jaar de hoogtepunten 
van het gamma. De Groene Sector Vakbeurs is 
daarnaast een mooie kans om de nieuwigheden 
voor het nieuwe seizoen te introduceren bij het 
brede publiek. ‘Dit jaar gaan we op de Groene 
Sector Vakbeurs de nieuwe professionele zeroturn-
maaier van Ariens introduceren, de Ariens Zenith.’

Kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid
Een belangrijk thema van de Groene Sector 
Vakbeurs is duurzaamheid. Volgens Sevcikova 
gaat duurzaamheid bij Helthuis verder dan men 
in eerste instantie denkt. ‘Mensen verstaan onder 
duurzaamheid vaak alleen het gebruik van bat-
terijen, robots en elektrische machines. We zien 
tegenwoordig op elke hoek robotmaaiers, accuge-
reedschap en elektrische voertuigen. Men vergeet 

dat duurzaamheid ook het op de markt brengen 
van een kwalitatief hoogwaardig product is. Dat 
hoeft niet per se batterij- of elektrisch aangedreven 
te zijn, als het maar vele jaren meegaat. Vooral 
goedkope Chinese producten leggen een enorme 
druk op het milieu, omdat ze vaak van relatief 
slechte kwaliteit zijn. En bij de productie worden 
geen milieunormen gehanteerd. Helthuis staat 
voor kwaliteit, betrouwbaarheid en dus ook duur-
zaamheid.’

Eerste elektrisch aangedreven zeroturnmaaier
De producten van Helthuis hebben een gemiddel-
de levensduur van vijftien jaar en sommige gaan 
zelfs 25 jaar mee. De fabrikanten waarmee Helthuis 
samenwerkt, zijn gerenommeerde bedrijven die 
een lange geschiedenis van ontwikkeling achter 
zich hebben en nog steeds elke dag bezig zijn om 
de nieuwste technologieën toe te passen, zodat 
mens en milieu in symbiose met elkaar leven. ‘Een 
mooi voorbeeld daarvan zijn de ontwikkelingen 
in de zeroturnmarkt. De dieselmotoren worden 
vervangen door meer ergonomische motoren, 

zoals EFI, en de investeringen in nieuwe vormen 
van brandstof voor professionals nemen toe. Ook 
wordt in 2020 de eerste elektrisch aangedreven 
professionele zeroturnmaaier van Gravely ver-
wacht.’

Duurzaamheid is ook: een 
kwalitatief hoogwaardig 
product op de markt brengen
Helthuis presenteert nieuwe professionele zeroturnmaaier op de Groene Sector 
Vakbeurs

De reden dat Helthuis Tuin- en Parkmachines op 

de Groene Sector Vakbeurs staat, is volgens Kathy 

Sevcikova heel simpel: persoonlijk contact leggen. Of 

het nu om nieuwe potentiële klanten gaat of om het 

warm houden van bestaande relaties, de Groene Sector 

Vakbeurs is een ideale manier om in deze tijd van 

sociale media nog persoonlijk contact te leggen. ‘Want 

persoonlijk werkt voor ons nog altijd het beste’, legt 

Sevcikova uit.
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