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Het leveringsprogramma is in de loop der jaren flink uitgebreid en 
beslaat nu, naast de bekende zwenkladers, ook uit telezwenkladers, 
knikladers, frontladers en telefrontladers. Ook heeft het bedrijf een 
grote sortering uitrustingsstukken in het programma, waardoor de 
machines nog veelzijdiger en efficiënter kunnen worden ingezet. Eén 
van de onderscheidende producten uit die sortering is de 3-in-1-le-
veller, waarmee zowel zand-, als puinbanen kunnen worden geëgali-
seerd. Sinds 2001 is Ahlmann Nederland bovendien importeur van de 
Franse Mecalac multi-grondverzetmachines: dé uitkomst voor graven, 
laden, heffen, hijsen, maaien, klepelen, etc. Daarnaast brengt Mecalac 
inmiddels mobiele- en rupsgraafmachines op de markt, waaronder de 
MCR-serie: een unieke combinatie van midigraver en schranklader.

Ahlmann Zwenklader AZ 150f
De Ahlmann zwenkladers zijn in staat om nagenoeg hetzelfde gewicht 
aan last van de voorzijde naar de zijkant te verplaatsen. Door de 180° 
zwenkbare shovelarm zijn ook moeilijke hoeken zonder veel gema-
noeuvreer gewoon bereikbaar en daardoor neemt de productiviteit 
verder toe. Bovendien zorgt de vierwielbesturing voor een zeer kleine 
draaicirkel, waardoor ook in krappe ruimtes met gemak kan worden 
gewerkt.
De Ahlmann Zwenklader AZ 150f weegt circa 11 ton en is uitgerust 
met een watergekoelde 136 pk (100 kW) sterke Deutz turbodiesel-
motor met intercooler en AdBlue nabehandeling, die voldoet aan de 
Stage IV (Tier 4 Final) uitstootnormen. De AZ 150f heeft een intuïtief 
bedieningsconcept en een aandrijfconcept met M-Drive. Met deze 

functie kunnen handgas en kruipsnelheid aan het (inch-)pedaal worden 
gekoppeld en kan de kruipsnelheid naar wens in de laagste rijstand wor-
den aangehouden. Hierdoor wordt het werken met hydraulisch aange-
dreven uitrustingsstukken zoals laserbord, maaikorf, grondboor, of veeg-
machine aanzienlijk vereenvoudigd.

Berm-/slootmaaimachines
Voor het onderhoud van beplanting, bermen en sloten brengt Ahlmann 
Nederland onder de naam Mecalac GreenJob een aantal unieke, maar 
bovenal veelzijdige machines op de markt. Als basis voor deze machine 
kan bijvoorbeeld de Mecalac multi-grondverzetmachine 12MTX dienen, 
maar ook de midigraafmachines uit de MCR- (rups), of de MWR-serie (mo-
biel). Om de MCR rupsgraafmachine snel en eenvoudig over de weg te 
transporteren, zonder gebruik te hoeven maken van een dieplader, kan 
deze worden voorzien van een PickUp2Go-transportsysteem.
Om de machines ook buiten het seizoensgebonden werk in de groene 
sector, het loonwerk, of in de grond-, water- of wegenbouw te kunnen 
inzetten, kan de maaigiek eenvoudig en in korte tijd worden gedemon-
teerd.   

De GreenJob machines worden in Nederland en België verkocht, maar 
zijn ook erg populair bij onze oosterburen. Zelfs in Nieuw-Zeeland is een 
machine aan het werk.

Rollend materieel
Voor het vervoer van de machines heeft Ahlmann de beschikking over 3 
eigen MAN TGX 18.440 trucks met Jumbo 3-assige semidieplader, waar-
door ze niet afhankelijk zijn van transportcapaciteit van externe vervoer-
ders. Eind januari werden door Mercedes-Benz dealer Rüttchen Automo-
tive uit ‘s-Hertogenbosch maar liefst 5 nieuwe Sprinters in Ammerzoden 
afgeleverd. Een aantal oudere servicewagens was aan vervanging toe, 
terwijl 2 auto’s ter uitbreiding van de buitendienst werden aangeschaft. 
Plan4You uit Waalwijk zorgde voor de complete belettering.
De motoren in de nieuwe Sprinters voldoen aan de Euro VI-emissienorm. 

Dit reduceert de uitstoot van stikstofoxide: het uitlaatgas wordt door een 
katalysator geleid en de stikstofoxide wordt door het toevoegen van wa-
tergebaseerd AdBlue® in stikstof en water omgezet. Alle auto’s zijn o.a. 
uitgerust met een dodehoekassistent, automatische transmissie en ach-
teruitrijcamera.
Ahlmann Nederland spant zich in om maatschappelijk verantwoord te on-
dernemen. Aspecten als Mens & Milieu spelen in het bedrijf al jaren een 
rol van betekenis. De MVO-principes kennen dan ook een brede, concrete 
toepassing. Met de keuze voor Mercedes Sprinters wordt de doelstelling 
om tot een concrete CO2-reductie te komen verder onderstreept. 

Klantspecifieke machines
Ahlmann Nederland bouwt klantspecifieke machines. Elke klant heeft an-
dere wensen. Samen wordt gekeken, hoe deze wensen op de machines 
tot uiting kunnen komen. Het team bestaat uit gedreven mensen, die van 
een uitdaging houden. Ahlmann biedt hiervoor opleidingsmogelijkheden 
om te kunnen blijven ontwikkelen, zodat ieders talent optimaal kan wor-
den ingezet. 

Medewerkers gezocht
Door het aanhoudende succes van de Ahlmann en Mecalac machines in 
de markt en de daardoor toenemende werkzaamheden zijn ze op zoek 
naar enthousiaste (leerling-) monteurs, niet alleen voor de werkplaats in 
Ammerzoden, maar ook voor de vestiging in Nieuwleusen. Door het nade-
rende pensioen van één van haar demonstrateurs komt binnenkort ook de 
afwisselende functie van demonstratie-machinist/chauffeur beschikbaar.  
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FamiliebedrijF uit ammerzoden 
blijFt aan de weg timmeren! 

Ahlmann Nederland is een daadkrachtige en dynamische onderneming met meer dan 
40 jaar ervaring in het leveren, onderhouden en repareren van machines voor de mo-
derne aannemerij en straatmakerij, voor loonbedrijven en in de industrie. Het in het 
Gelderse Ammerzoden gevestigde familiebedrijf is sinds 1974 exclusief importeur voor 
Nederland en België van de unieke Ahlmann zwenkladers. 
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