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“E
k het van die heel kleinste 
tot die heel grootste,” gesels 
Calitz. Die kleintjies, dis nou 
die B- en L-reeks, word veral 
met oestyd in die wingerde 

gebruik. Hulle sleep maklik twee ton druiwe. 
Die groteres, dis nou die M7040’s, word 
meesal vir spuitwerk gebruik en dan is daar 
die M130X wat die grond gelyk moet skraap 
en die skeurploeg moet sleep.

“Wat lekker is, is dat die trekkers skerp 
kan draai. Enige ander trekker voel soos ’n 
ossewa teen hulle. Daarby is almal 4 X 4 en 
lekker smal om in die rye te pas. Die 7040 
is maar net 1,3 meter wyd.”

Derick is een van die vele tevrede kliënte 
van Carlu Trekkers, wat reg oorkant die 
gholflandgoed Fancourt, in George, geleë 
is. Die eienaar, Lando Minnie, vertel dat 
Carlu Trekkers al sedert 1 Mei 1974 in 
bedryf is en dat sy pa in 1983 die eerste 
Kubotatrekkers begin verkoop het omdat 
daar so ’n groot aanvraag na kompakte 
trekkers in die groentebedryf was. Dit was 
destyds ’n groot bedryf in die Suid-Kaap.

Lando sê: “Ons bedien die area vanaf 
Joubertina/Stormsrivier in die ooste tot 

Riversdal/Ladismith/Prins Albert in die weste 
en Beaufort-Wes in die noorde. Ons gebied 
het seker die mees uiteenlopende boerdery 
in die land. Ons kliënte boer met absoluut 
alles! Dit maak die wye Kubota-reeks perfek 
vir die gebied.” Lando sê die helderoranje 
Japanse trekkers se betroubaarheid het 
deur die jare baie bekend geword. “Daar is 
byvoorbeeld ’n ou L245 wat steeds gebruik 
word met reeds sowat 22 000 uur op sonder 
dat enige groot herstelwerk nodig was.”

Die ander groot voordeel wat boere 
se aandag trek, is die ekonomiese 
brandstofverbruik. Dewald Strydom van 
Giraffe Trust sê hulle bespaar baie brandstof 
vandat hulle die vloot Kubotas aangeskaf 
het om in die boorde te werk.

Bokkie Kritzinger van Tulpieskraal sê 
die brandstofverbruik het ook aanvanklik 
hulle belangstelling gewek, maar hulle het 
uiteindelik baie meer gekry.

“Kubota is ‘n goeie trekker. Ná                     
3 000 uur het ons nog geen ander koste 
as gewone diens gehad nie en ons kry 
uitstekende diens by die handelaar, en ons 
het regstreekse kontak met die eienaar. Die 
trekkers is ook gemaklik vir die operateurs. 

Hulle word nie maklik moeg en maak dan 
foute nie.” 

Net so belangrik soos wat diens vir die 
boer is, so belangrik is die verhouding 
tussen die handelaar en sy verskaffer. Smith 
Power is die maatskappy wat Kubota invoer.

“Die manier waarop Smith Power ons 
hanteer, asof ons vriende en vennote is, is 
baie spesiaal en maak dat ’n mens lus het 
om met hulle sake te doen,” vertel Lando. 
Hy sê wat onderdele betref, het Smith Power 
’n reuse-voorraad en hulle spog ook met die 
vinnigste verskaffing van onderdele van alle 
trekkerfabrikate in Suid-Afika.Lando sê dit is 
ook nie waar dit ophou nie. Kubota se mense 
kom tot van Japan af om ondersteuning te 
gee. “Ons het verlede jaar die hoofingenieur 
van die M40-boordreeks by ons gehad. 
Hy het saam met ons plase besoek om sy 
produkte te sien werk en te bepaal hoe en 
waar dit gebruik word, sodat die trekkers nog 
verder verbeter kan word.” 

Kies Kubota vir veelsydigheid
“Daar is mos nie ’n beter trekker nie,” sê Derick Calitz van Calitz Boerdery in die Suid-Kaap. Hy praat met 
groot lof van sy reeks Kubota-trekkers wat alles op die plaas doen.
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