
Ek weet nie hoe jy voel nie, maar ongeag met wie 
ek gepraat het, het almal teen die einde van verlede 
jaar so negatief en bedruk oor die toekoms van ons 
land voorgekom. Korrupsie en onbevoegdheid was 
op hul ergste, die rand was in die moeilikheid en die 
naderende wedloop in die ANC se leiersverkiesing 
kon deur enigiemand gewen word. Sommige 
ekonome het voorspel dat die rand teen die einde 
van 2017 verder sou verswak en regdeur 2018 sou 
bly verswak, veral na die verwagte afgraderings 
en die verswakking van die ekonomiese toestande 
in ons land. Die rand het teen middel-November 
R14,47 tot die dollar bereik en met die sterk dollar 
en al die nonsens in ons land kon mens maar net ’n 
nóg swakker rand voorsien.

Toe kom die derde week van Desember, en die ANC 
se langverwagte leierskongres. In die paar dae voor 
die kongres, en in die loop daarvan, het die rand, met 
die vooruitsig van ’n nuwe ANC-president, positiewe 
tekens begin toon. Op 18 Desember lyk dit of daar 
’n keerpunt is! Cyril Ramaphosa word as die nuwe 
ANC-president verkies en skielik is daar positiwiteit 
en ’n nuwe energie. Die rand het die grens van R12 
tot die dollar deurbreek en die nuutverkose NUR het 
talle strategiese besluite begin neem, soos ’n nuwe 
direksie by Eskom, ’n kommissie van ondersoek na 
staatsbeheerde entiteite, en besprekings oor die 
huidige staatspresident, om maar ’n paar te noem. 

Is dit die keerpunt vir hernuwing en ’n nuwe begin 
vir Suid-Afrika soos wat ons probeer om die 

afgelope 10 jaar te herstel? Ons hoop en bid ook 
dat die grondhervorming waarna Ramaphosa in 
sy eerste toespraak as ANC-president verwys het, 
versigtig bestuur sal word om te verseker dat die 
voedselketting, die ekonomie en huidige boere nie 
negatief geraak word nie. 

Op ’n mikrovlak beywer ons by Falcon ons 
steeds daarvoor om ’n belangrike deel van die 
landboubedryf te wees deur hoëgehalte plaaslike 
asook ingevoerde implemente en onderdele deur 
ons netwerk van gemagtigde handelaars aan die 
mark te voorsien. Presisieboerdery is nie meer net ’n 
gonswoord nie en boere moet doeltreffender raak om 
die vele uitdagings wat hulle in die gesig staar, teen 
te werk, soos dalende gewaspryse, hoër insetkoste, 
en wisselvallige reënval, om enkeles te noem. Saam 
met ons vennoot Amazone en ons handelaars sit 
ons ons belegging in en uitbreiding voort van hierdie 
mark van hoëpresisie-implemente wat tegnologie 
gebruik om hulle daaglikse boerderytake met 
baie groter doeltreffendheid uit te voer. Amazone-
implements soos strooiers en spuite raak toenemend 
gevorderd, met hoër akkuraatheidsvlakke, vinniger 
toedieningskoerse, groter volumes en wyer 
strooivermoëns, wat almal tot groter doeltreffendheid 
en beter opbrengste bydra.

Ons het pas die eerste jaar voltooi waarin ons al 
ons onderdele vanuit die fabriek in Howick versprei, 
en ek is seker jy sal met my saamstem dat ons die 
diensvlakke ’n paar kerwe gelig het. Ons is baie 

gelukkig met die vordering wat ons gemaak het en sal 
ons steeds daarvoor beywer om nóg beter te word.

Aan die einde van 2016 het ons die vervaardiging 
van ons 40 000ste implement voltooi, en ons sien 
nou daarna uit om nie te ver in die toekoms nie die 
mylpaal van 50 000 te bereik. Gedurende Oktober 
2017 het ons ’n F80/180 EV Hooimaker® aan die 
Hoërskool Bekker naby Magaliesburg geskenk om 
hierdie prestasie te vier, asook om te kan bydra tot 
toekomstige boere, wat hierdie land en die wêreld 
so desperaat nodig het. 

Laastens bedank ons almal by Falcon jou vir jou 
ondersteuning deur moeilike sowel as voorspoedige 
tye en ons sien daarna uit om jou vir nog baie jare in 
die toekoms te ondersteun. 

Beste groete

Steve Thurtell 
Besturende direkteur

Ns. Die mens handhaaf sy balans, statigheid en sin 
van sekuriteit slegs namate hy vorentoe beweeg. – 
Maxwell Maltz 

Nns. As almal saam vorentoe beweeg, sal sukses 
vanself volg. – Henry Ford
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As die onbetwiste leidende vervaardiger van wentelsnyers 
in die Suid-Afrikaanse mark vervaardig ons ons reeks 
implemente reeds vir meer as 30 jaar. Ons het deur die 
loop van verlede jaar die vervaardiging van ons 40 000ste 
implement gevier.

Die Falcon-personeel het die voltooiing van hierdie 
implement by ons maatskappyhoofkantoor en -fabriek in 
Howick gevier, waarna die skenking en aanbieding van 
die implement aan die Hoërskool Bekker gevolg het.

Die skool is deur een van ons voorste onafhanklike 
handelaars, Genius Landbou, as ’n waardige ontvanger 
geïdentifiseer vanweë hulle belegging in die toekoms 
van landbou in Suid-Afrika deur hulle opleiding van 
hoërskoolleerders in die landbouwetenskappe. Die skool, 
wat net buite Magaliesburg geleë is, is die enigste skool 
in Gauteng wat ’n omvattende sport- en akademiese 
program, tesame met die tersaaklike strukture, 
kundigheid en geriewe in die landbouwetenskappe, 
landboutegnologie en landboubestuurspraktyke, aanbied. 

Ons is verbind tot die ondersteuning van ons plaaslike 
gemeenskappe op verskillende maniere. Die skenking 
van ons 40 000ste implement aan Hoërskool Bekker dra by 
tot die vervulling van hierdie verbondenheid deur hulle te 
help om hulle leerders se toegang tot verskillende soorte 
masjinerie vir hulle verskillende landbouprogramme te 
verbeter. 

HOERA! VIR HOOIDAE!

40 000STE IMPLEMENT

Ons Streeksverkoopsbestuurder vir Mpumalanga, Hannes Uys, het 
onlangs aan twee Hooidae in die gebied deelgeneem waar hy ons 
indrukwekkende reeks Falcon hooimaakimplemente asook ’n aantal 
materiaalhanteringsimplemente gedemonstreer het.

Nagenoeg 300 boere het die Afgri Grootvlei-geleentheid bygewoon 
wat in Balfour gehou is, en sowat 150 boere het die Afgri Bethal 
Hooidag bygewoon. By albei geleenthede is die pas-ontwikkelde 
gesleepte F60/350VT Hooimaker® gedemonstreer. Hierdie gesleepte 
weergawe van die gewilde F80-350V halfgemonteerde Hooimaker® 
bied maksimum produktiwiteit oor ’n wye gebied. Vanweë sy gesleepte 
konfigurasie kan dit saam met kleiner trekkers vanaf 65 kW opwaarts 
gebruik word. Dit beskik oor afstandsbeheerde hoogteverstelling wat ’n 
vervoerposisie vir gerieflike vervoer tussen werksterreine insluit. 

Daar was ook belangstelling in die F60/450 
Flexwing-bossiekapper, asook in ons 
swaardienssnyers, wat die 3 m gesleepte 
(F60/300VT) en halfgesleepte (F60/300) 
bossiekappers insluit.

Die F60/450 Flexwing is Suid-Afrika 
se grootste plaaslik-vervaardigde 
wentelsnyer en is spesiaal vir die taai 
Suid-Afrikaanse toestande ontwerp. Dit het 
’n snywydte van 4,5 m en kombineer hoë 
produktiwiteit en duursaamheid met lae 
instandhoudingskoste. 

Die Falcon-span, die Genius Landbouspan en 
Hoërskool  Bekker-personeel en -leerders. 
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Hier teen die einde van Augustus verlede jaar was die sportterrein van die Hoër 
Landbouskool Boland naby die Paarl ’n miernes van bedrywighede met dié dat 
dit omskep was in ’n paradegrond vir die reeks produkte wat AFGRI Equipment 
spesiaal vir die boere van die Wes- en Noord-Kaap aanbied. Hierdie geleentheid 
het saamgeval met AFGRI Equipment se viering na afloop van hul eerste jaar in 
die Wes-Kaap nadat hulle die John Deere- en ander meganisasie-agentskappe 
by Agrico oorgeneem het.

Weens die omvang was dit by uitstek die eerste produkbekendstelling van 
sy soort in die Wes-Kaap, met meer as 350 boere wat die bekendstellings en 
demonstrasies oor die twee dae bygewoon het. Die dag voor die amptelike 
verrigtinge begin het, is die bekendstellingsgeleentheid ook vir die leerders 
van die skool aangebied. Hulle is per slot van rekening die jong boere van die 
toekoms; aldus die tema: “Vennoot vir die toekoms”.

Falcon was ook goed verteenwoordig, met statiese produkte uit die Falcon- en 
Amazone-stalle. By die demonstrasies is die aanbiedings gedoen deur ons 
nasionale produkbestuurder, Ruben van der Merwe, en die demonstrasie-
implement van keuse niks anders nie as die “Machine of the Year 2016 – 
Crop Management”, die fenomenale Amazone ZA-TS 4200 Ultra Profis Hydro 
kunsmisstrooier. Die naam is ’n mondvol, maar so ook die spesifikasies!

AFGRI Equipment vier een jaar in die  
Wes-Kaap —- “Vennoot vir die toekoms”

27 evalueringskriteria: 9 maal BAIE GOED, 14 maal GOED.

Die AMAZONE Cenius 5003-2TX het topuitslae in profi-tydskrif 5/2017 en 
6/2017 se groot vergelykingsproewe behaal.
Die Cenius kom konsekwent byna altyd bo uit, veral vir sy kragvereiste en gemak 

van verstelling. (Duitsland – profi, Junie 2017)

Die maklikste om te sleep; en die mees ekonomies

Cenius 5003-2TX in die groot profi-vergelykingsproewe 2017
In 2016 het die tydskrif profi semigemonteerde skoffelploeë in werkswydtes van 
4,6 tot 5 m in praktiese bedryf getoets. Die proewe is op werksdieptes van 6 cm, 
15 cm en 25 cm uitgevoer. In hierdie toepassings het die trekker voor die Cenius 
gemiddeld die gunstigste brandstofverbruik getoon – ongeveer 1,5 ℓ minder as 
die mededinger wat tweede gekom het. 

Met stoppelverwerking op 6 cm het die Cenius, toegerus met vlerkskare,  slegs  
5 ℓ/ha verbruik, wat dit as die mees ekonomiese skoffelploeg in die proewe 
bewys het. 

*Gemiddelde brandstofverbruik in ℓ/had 6

DIE WENNER OP PUNTE
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Ons stel met genoeë ons drie nuwe Streeksverkoopsbestuurders voor wat vir hulle onderskeie 
gebiede aangestel is: Hannes Uys, Philip Janse van Rensburg en Bennie de Villiers.

Hulle aanstellings volg op sterk groei vir ons besigheid in die afgelope boekjaar. Saam met 
groei kom die behoefte om hulpbronne te vermeerder en ons sien daarna uit om hierdie 
drie here as deel van ons Falcon-span te hê. Met die aanstelling van Philip sal ons ’n sterk 
teenwoordigheid in die Suidwes-Vrystaat, Noord-Kaap en dele van die Oos-Kaap hê, ’n 
gebied waar ons nie in die verlede ’n toegewyde streeksbestuurder gehad het nie. Philip 
se streek sal die gebiede rondom Bloemfontein, Smithfield, Fort Beaufort, Somerset-Oos, 
Cradock, Middelburg, Graaff-Reinet en Victoria-Wes, en die hele Noord-Kaap insluit. Dit is 
’n nuutgeskepte pos. 

ONS PLAASLIKE GEMEENSKAP

ONTMOET ONS DRIE NUWE STREEKSVERKOOPSBESTUURDERS

STREEKSVERKOOPSBESTUURDERS ALTYD BESKIKBAAR
Noordwes, Gauteng en 

Noordwes-Vrystaat
Isak Nel

082 560 2266
isak@falconequipment.co.za

Limpopo, Mpumalanga 
en Swaziland
Hannes Uys

082 443 5916 
hannes@falconequipment.co.za

Suidwes-Vrystaat, Noord-Kaap en 
dele van die Oos-Kaap

Philip Janse van Rensburg
076 655 5146 

philip@falconequipment.co.za 

Wes-Kaap en dele van die 
Oos-Kaap

Bennie De Villiers
072 650 0786

bennie@falconequipment.co.za 

KwaZulu-Natal, Oos-Vrystaat en 
dele van die Oos-Kaap
Hennie van Romburgh

082 458 6243
hennie@falconequipment.co.za

Philip Janse van Rensburg 
Suidwes-Vrystaat,  

Noord-Kaap en dele van die 
Oos-Kaap

Hannes Uys 
Limpopo, Mpumalanga  

en Swaziland

Bennie de Villiers 
Wes-Kaap en en dele  

van die Oos-Kaap

Hannes sal Limpopo, Mpumalanga en Swaziland hanteer, wat 
gebiede soos Brits, Thabazimbi, Koedoeskop, Pongola, Dwaalboom 
en Piet Retief sal dek. Bennie, wat vir Riël Deysel vervang, sal die 
hele Wes-Kaap en dele van die Oos-Kaap dek, wat Vredendal, 
Sutherland, Beaufort-Wes, Drie Susters, Aberdeen, Grahamstad en 
Alexandria sal insluit. 

Ons Interneverkope-span wat ons Streeksverkoopsbestuurders en 
hulle onderskeie handelaars ondersteun en bystaan, is: 

Hulle kan by 033 330 5787 gekontak word.

Hier onder is die kontakbesonderhede van die Streeksverkoops-
bestuurders in elk van die gebiede deur die land: 

Falcon is daartoe verbind om ’n aantal van ons plaaslike gemeenskappe te ondersteun. Een van ons begunstigdes, wat ons 
vir ’n aantal jare al ondersteun, is God’s Little Lambs, ’n voorskool in die Howick-Wes-omgewing. Ons bydraes  help met die 
welsyn van die kinders, ’n veilige en geskikte skoolomgewing, sowel as skoolverwante noodsaaklikhede. Verlede jaar het elke 
personeellid die voorskool besoek sodat hulle die kinders en personeel kon ontmoet en persoonlik met hierdie wonderlike 
gemeenskap te kon kommunikeer wat ons voortgaan om te ondersteun.

Liza Little 
Interneverkope-

spanleier 

Louise Grobbelaar 
Interneverkope-
koördineerder 

Sheleen Vorster 
Interneverkope-
koördineerder

GOD’S LITTLE LAMBS 
Kate  

082 883 314 / 033 239 2471
kimali@iuncapped.co.za

Falcon Agricultural Equipment (Edms) Bpk ,Posbus 170, Howick, 3290, KwaZulu-Natal, Suid Afrika
Tel: +27 (0) 33 330 4764, Verkope: +27 (0)33 330 5787, info@falconequipment.co.za, www.falconequipment.co.za
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