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N
ampo is die grootste 
landbouhandelskou 
in die Suidelike 
Halfrond en lok jaar-
liks meer as 75 000 

besoekers. Daarom is Smith 
Power Equipment die afgelo-
pe 16 jaar ’n uitstaller op dié 
belangrike gebeurtenis op die 
landboukalender.

“Ons het die landboubedryf 
as ’n kernmark vir Smith Po-
wer Equipment geïdentifiseer 
omdat elke boer die regte ge-
reedskap nodig het om sy werk 
doeltreffend te doen. Vanuit ’n 
ekonomiese oogpunt is megani-
sasie noodsaaklik om ’n plaas 
doeltreffend te bestuur,” sê 
mnr. Robert Keir, bemarkings-
bestuurder by Smith Power 
Equipment.

Buiten dat dit ’n landbounet-
werkplatform bied, is Nampo 
die ideale plek om nuwe pro-
dukte bekend te stel. 

NUWE WERKTUIG
“Ons kompakte Kubota 
KX080-3S-laaigraaf is een van 

die nuwe produkte wat ons op 
Nampo uitstal. Mededinging 
lewer ’n belangrike bydrae tot 
’n groeiende ekonomie en by 
Smith Power Equipment gedy 
ons daarop. Dit spoor ons aan 
om die beste tegnologie teen be-
kostigbare pryse aan die bedryf 
te bring,” sê Robert.

STAND VAN SAKE
Hoewel die landboubedryf die 
afgelope twee jaar moeilike tye 
beleef het, is daar hoop.

“Ons is hoopvol oor vanjaar 
en die mark toon reeds positie-
we neigings. Klante bestee meer 
strategies as voorheen. Die Wes-
Kaap is steeds in die greep van 
’n kwaai droogte, maar dit is 
bemoedigend dat ons goeie reën 
in die res van die land gehad het 
en dat oeste in die somerreën-
gebied goed lyk.”

Die landboumark herstel 
egter steeds ná die droogte en 
finansiering vir uitbreiding en 
onderhoud van toerusting en 
werktuie is ’n probleem.

“ ’n Nuwe benadering tot ba-

tefinansiering is nodig. Dit moet 
voordele vir die boer inhou wat 
kontantvloei aanhelp. Ons bied 
op die toerusting huurbetalings 
wat aftrekbaar van belasting is, 
en BTW word maandeliks be-
taal. Pasgemaakte finansiering 
kan die verskil beteken tussen 
die ondergang of die oorlewing 
van die boer.”

Smith Power Equipment glo 
in oplossings en voer produkte 
in wat in pas is met hul klante 
se behoeftes. Die einddoel is im-
mers om hul daaglikse proble-
me op te los deur hul prosesse 
vinniger en goedkoper te maak. 

“Al ons produkte vul mekaar 
aan en ondersteun ons visie om 
’n alles-in-een-winkel te wees vir 
die boer se werktuig- en toerus-
tingbehoeftes,” sê Robert.

UITSTALLING
Smith Power Equipment bring 
’n groot verskeidenheid produk-
te na die Nampo-Oesdag wat by 
standplaas 139 te sien sal wees.

“Met die Polaris- en Linhai- 
vierwielmotorfietse en ratse 

Smith Power Equipment, ’n Suid-Afrikaanse invoerder en 
verspreider van landbou- en konstruksiemasjinerie, asook 
veelterreinvoertuie, is vanjaar weer in aksie op Graan SA  

se Nampo-Oesdag buite Bothaville in die Vrystaat.

‘Beste tegnologie, 
bekostigbare pryse’ 
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LINKS: Die Kubota KX080-
3S-laaigraaf (excavator). 

ONDER: Wees op die uitkyk 
vir verskillende modelle 
vierwielmotorfietse en ratse 
veelterreinvoertuie in Smith 
Power Equipment se Nampo- 
uitstalling.

NAVRAE: Webwerf:  
www.smithpower.co.za;  
tel. 011 284 2000.

veelterreinvoertuie is dit maklik 
om op die plaas rond te ry vir al-
gemene plaaswerk, sekuriteits- 
en jagdoeleindes. Dié voertuie 
is beskikbaar in verskeie model-
le met petrol- of dieselenjins.”

Wees ook op die uitkyk vir die 
Kipor-kragopwekkers (1 kVA 
tot 100 kVA) en -vurkhysers 
(diesel en elektries, 2 t tot 7 t).

Smith Power Equipment ver-
sprei die gewilde Kubota-werk-
tuie. Kom kyk na die verskillen-
de Kubota-trekkers (13 kW tot 
97 kW) wat vir groot en klein 
boerderytake geskik is. Die 
Kubota-trekker-laaigraaf-trek- 
skop-kombinasie en onlangs 
uitgebreide reeks kompakte 
laaigrawe sal ook te sien wees.

“Smith Power Equipment 
het ’n omvattende, landwye 
netwerk handelaars waardeur 
hy sy wêreldklasprodukte ver-
sprei,” sê Robert, 

Boere is welkom om tydens 
die skou met die maatskappy se 
personeel te gesels. “Dit is van 
onskatbare waarde om Nampo 
as ’n platform te kan gebruik om 
regstreeks met die eindverbruiker 
te skakel en om hul idees en 
voorstelle te hoor.” 


