
 

- P E R S B E R I C H T - 
 

Nieuwegein, 3 september 2012 

 

 

Lancering nieuw initiatief: TrekkerScan, gegarandeerd goed! 
 

Het COM,  Federatie Agrotechniek en SKL vinden dat periodieke trekkerkeuringen gestimuleerd 

moeten worden. Daarom geven ze tijdens de Agrotechniek Holland beurs in Biddinghuizen de af-

trap voor een nieuw initiatief: TrekkerScan, gegarandeerd goed! 

 

Bij veel eindgebruikers leeft ten onrechte het gevoel dat regelmatig onderhoud en keuren van een 

trekker uitsluitend een vervelende kostenpost is. In de praktijk blijkt echter dat het wel degelijk aan-

toonbare voordelen heeft, zoals: 

- minder kans op stilstand 

- hogere brandstofbesparing 

- veilig werken 

- een hogere inruilwaarde  

 

Het nieuwe initiatief TrekkerScan, gegarandeerd goed!  wijst de eindgebruiker vooral op deze voor-

delen. Tijdens Agrotechniek Holland gebeurt dit in het paviljoen ‘Werkplaats van de Toekomst.’ Na  

Agrotechniek Holland zullen het COM, de Federatie Agrotechniek en SKL via andere kanalen campag-

ne voeren voor een goed, gedegen en gedragen systeem van trekkerkeuringen. 

 

Aanmelden voor een TrekkerScan  

De TrekkerScan kan worden uitgevoerd door de COM-Keur gecertificeerde bedrijven en SKL trekker-

keurstations die de juiste faciliteiten en uitrusting hebben om een dergelijke keuring uit te voeren. 

Mechanisatiebedrijven worden gestimuleerd om regionale samenwerking te zoeken zodat ook de 

klanten van niet gecertificeerde mechanisatiebedrijven bediend kunnen worden. 

 

Gratis TrekkerScan 

Om de aandacht van de eindgebruikers te trekken, kunnen ze een gratis TrekkerScan winnen. Deze 

actie staat vermeld in de folder die op Agrotechniek Holland  wordt uitgedeeld. Op de website 

www.TrekkerScan.nl  kan men zich aanmelden en daardoor kans maken op een gratis TrekkerScan. 

 

=============================================================================== 

 

Voor meer informatie over TrekkerScan, gegarandeerd goed! kunt u contact opnemen met: 

 

COM, de heer Jelle Bartlema (06 - 51 80 39 15) 

Federatie Agrotechniek, de heer Theo Vulink (06 - 51 80 39 23) 

SKL, de heer Jaco Kole (06 – 53 57 60 89) 


