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VAN DE BEETEN NEEMT ALS EERSTE
DE CAT® 323 IN ONTVANGST
BIJ VAN DE BEETEN IS IEDEREEN TROTS OP DE CAT 323 NIEUWE
GENERATIE GRAAFMACHINE. DE VEGHELSE ONDERNEMING HEEFT
MET DEZE UITLEVERING DE PRIMEUR IN NEDERLAND. VOORAL
DIRECTEUR BAS VAN DE BEETEN EN MACHINIST AD RAAIJMAKERS
ZIJN ENTHOUSIAST OVER DE REVOLUTIONAIRE NIEUWKOMER.
DE TWEE ‘MACHINEMANNEN’ HEBBEN ELK HUN EIGEN REDENEN.

UITLEVERINGS
PRIMEUR

Bas van de Beeten (38) begon al jong in
het bedrijf van zijn vader en opa. Toen was
dat nog een loon- en grondverzetbedrijf,
maar sinds 2009 draait alles om grondverzet en transport. Bas is een groot
liefhebber van techniek en machines
en juist daarom is de nieuwe Cat 323
hier helemaal op zijn plek.
GEEN KINDERZIEKTES
“Ik sta altijd open voor nieuwe technieken
en daarvan is beslist sprake bij de nieuwe

Ad Raaijmakers: “Beter zicht, een ruimere cabine en
alles wat je kunt bedenken aan techniek, zodat de bediening
soepel en moeiteloos gaat. Ik ben helemaal blij.”

Cat 323”, vertelt hij enthousiast. “Eerlijk
gezegd heb ik hem ongezien gekocht.
Onze ervaringen met Cat machines,
waarvan we al ruim 30 exemplaren

ervaren en ze waren allemaal onder de

hebben variërend van 1,5 tot 50 ton, en

indruk. De nieuwe generatie graafmachines

de goede relatie met de accountmanager

is echt revolutionair in de rupskraanwereld.”

“EEN GOEDE MACHINIST
WIL EEN CAT”

blijkt dat alle beloften waargemaakt

VAN DE BEETEN-SPECS

niet alleen voor de jonkies. Juist ook voor

worden, wat wil je dan nog meer?“

Net als bij alle andere Cat’s liet Van de

de wat oudere machinist is deze Cat 323

Beeten de nieuwkomer uitrusten met alle

ideaal,” vertelt hij met overtuiging. “Mede

opties, die inmiddels al de ‘Van de Beeten-

door jarenlang op de mobiele te draaien

specs’ worden genoemd. Van treeplanken

heb ik last gekregen van mijn schouders.

rondom tot uitgebreide ledverlichting,

Werken op de rups is daarom fijner voor

3D-gps en VisionLink. “Kwalitatieve

mij en voor deze geldt dat zeker. Dankzij

Dankzij de snelle beslissing van Van de

machines spreken niet alleen onze klanten

de zeer soepele elektrisch-hydraulische

Beeten was het mogelijk om de Cat 323 in de

aan. We kunnen er ook makkelijk vacatures

joysticks en standaardfuncties zoals grade

geheel nieuwe bedrijfskleuren op de TKD te

mee vullen. Elke serieuze machinist werkt

assist en fencing draait deze Cat superfijn

tonen. Het strakke logo en de slogan ‘Grondig

tenslotte het liefst op een Cat!”, aldus Bas.

en echt moeiteloos. Natuurlijk krijg je

met daadkracht’ geven de aanschaf extra

En hoe serieus de machinist van de Cat 323

uitleg vanuit Pon Equipment, maar vooraf

glans. “Het was geweldig om de machine

is, blijkt wel als we hem ontmoeten op zijn

had ik op internet al een online training

daar te tonen”, vervolgt Bas zichtbaar trots.

klus, een kleine 20 kilometer verderop. Ad

gevolgd, zo boeiend vind ik deze techniek.

“Diverse collega’s en leveranciers hebben

Raaijmakers (60) is helemaal gelukkig met

Wat mij betreft doet leeftijd er niet toe,

de kans gegrepen om deze nieuwe Cat te

zijn nieuwe machine. “Moderne techniek is

het is de liefde voor het vak die telt.”

zijn voor mij genoeg. En als in de praktijk

“IEDEREEN IS ONDER
DE INDRUK”

“HIJ DRAAIT SUPERFIJN
EN SOEPEL”
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Extra ledlampen, handgrepen op de bovenwagen, afgeschuinde rupsen, bredere platen
en verlengde opstapbeugels; zomaar een greep uit de ‘Van de Beeten-specs’.
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