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Hans Biemans is verkoopleider bij Dabekausen: 
‘Wij voeren al jaren het Engelse merk McConnel. 
Sinds 2011 leveren wij van McConnel de radi-
ografisch bestuurbare rupstaludwerktuigdra-
gers en -maaiers. Gaandeweg hebben we ons 
ontwikkeld tot specialist op dat gebied. Het 
assortiment van Spearhead, dat een zustermerk 
is van McConnel, is zo opgezet dat het eigenlijk 
complementair is op dat van McConnel.’

Klepel- en rotarymaaiers
Onder het label Spearhead levert Dabekausen 
nu professionele klepelmaaiers, cirkelmaaiers, 
getrokken klepelmaaiers en rotarymaaiers. ‘We 
gebruiken de beurs om Spearhead te introdu-
ceren en het totale programma te laten zien’, 
vertelt Hans, ‘zodat dealer en klant weten dat zij 
voor producten van Spearhead bij ons terecht 
kunnen. Wij kennen de markt en de leverancier 
en McConnel en Spearhead kennen de markt 
en ons. Dat maakt het tot een goede samen-
werking voor de leverancier, voor ons en voor 
onze klanten.’

Beperkt programma, onbeperkte service
JJ Dabekausen kiest er bewust voor om het 
totaalaanbod aan merken enigszins beperkt te 
houden, maar daarin heel breed te zijn. Niets 
voor niets is het motto van Dabekausen: oplos-
singen voor probleemloos landschapsonder-
houd. Dit houdt in goede ondersteuning bij 
aanschaf van professionele machines, goede 
service en betrouwbare onderdelenvoorzie-
ning. Hans: ‘Ik geloof wel dat wij ons daarmee 
onderscheiden, ja. We houden een grote voor-
raad machines aan om zo snel mogelijk te kun-

nen leveren en ook ons onderdelenmagazijn 
en onze service zijn van een hoog niveau. Dit 
pakken we onder andere aan met onze eigen 
professionele webshop: www.dabekausen-
parts.com, waar je alles kunt vinden.’

Compleet opgebouwde afzuiginstallatie
JJ Dabekausen toont in Biddinghuizen tevens 
een complete snoei-afzuiginstallatie, bestaande 
uit een Kärcher-werktuigdrager, een McConnel-
maai-arm, een door Dabekausen ontwikkeld 
snoeidek en een afzuiginstallatie. ‘Met deze 
installatie kun je zowel snoeien als klepelen 
met afzuiging’, licht Hans toe. ‘In samenwer-
king met dealer Vervaet laten we ook een 
Agrimaster-klepelmaaier zien voor de front-
maaiers van John Deere. Natuurlijk staan er ook 
andere machines van Agrimaster, voor zowel 
professional als particulier.’

Houthakselaar op accu
Het Franse Rabaud ontwikkelt innovatieve 
machines voor bouw en landbouw. Zijn laatste 
staaltje innovatie leidde tot de ontwikkeling 
van een elektrische accugestuurde houthak-
selaar. Deze is genomineerd voor het Gouden 
klavertje 4 en live in actie te bewonderen in de 
stand van Dabekausen.

Dabekausen nu ook importeur van Alamo zustermerk Spearhead

Sinds begin jaren 80 jaar is het inmiddels meer 

dan 120 jaar bestaande Limburgse Dabekausen 

importeur van machines voor landschapsver-

zorging. Hoofdspecialiteit: maai-armen die zijn 

opgebouwd in de hefinrichting en tussen de 

drie en acht meter lang zijn. Naast het eerdere 

merkenportfolio is het bedrijf sinds dit jaar ook 

importeur van Spearhead. Tijdens GroenTech-

niek Holland toont JJ Dabekausen wat je daar 

als klant aan hebt.
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McConnel als speerpunt

De Spearhead Rollicut-maaier met drie maaidekken
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