
Elke sweiser by Equalizer is ten
volle gekwalifiseer en gelisensieer
om werk te lewer wat die boer nooit
in die steek sal laat nie. Die laser-
sny-werk van onderdele verseker
dat alles presies en netjies pas.

Sorgsaam en presies word die
Equalizer se stewige onderstel aan-
mekaargesit.

Voor die verfproses word alle 
onderdele in Equalizer se ruim
sandspuittonnel met fyn staal-
korreltjies silwerskoon geblaas
sodat daar geen aanpaksel oorbly
wat verf later kan laat afdop nie.

Nadat al die komponente
perfek vervaardig en
geverf is, word dit
gemonteer. Alles in die 
fabriek word met wiel-
waentjies van een deel
na die ander verskuif
sodat werkers so min as
moontlik hoef te loop of
te dra en sodat daar nie
heeldag vurkhysers hoef
rond te raas nie. Die
waentjie waarop hierdie
plantereenhede gemon-
teer word, is presies die
regte hoogte sodat dit
net tot onder die raam
gestoot kan word vir 
finale montering.

Equalizer:
Plaaslike planter stel wêreldstandaard

’n Groep parallellogramarms kom
aan die beurt in een van Equalizer
se twee ruim spuitverftonnels. 
Spesiale verf en metodes word 
gebruik om ’n duursame afwerking
te verseker.

“Dis op die skip” is woorde wat geen
boer wil hoor terwyl hy vir

planteronderdele moet wag terwyl die
grond en die weer net reg is vir plant
nie.

Dis hoekom al hoe meer boere
verkies om planters wat plaaslik
gemaak word te gebruik: Onderdele en
diens is naby en plaaslike vervaardigers
is ook nader aan ons boere om ons toe-
stande en omstandighede beter te ver-
staan en hulle produkte en diens
daarvolgens aan te pas.

Maar kan plaaslike vervaardigers ’n
planter maak wat sy man kan staan?,
sal die boer vra. Die antwoord daarop
pronk in Equalizer se netjiese, doeltref-
fende planterfabriek in Brackenfell: Ja,
daar is ’n plaaslike vervaardiger wat
internasionale standaarde nie net 
ewenaar nie, maar oortref: Equalizer.

Vanaf die ontwerp, wat voortdurend
verbeter en volgens boere se voorkeure
verfyn word, tot by die gevorderde 
fabriekstoerusting en bekwame, toege-
wyde vakmanne, is Equalizer ’n toon-
beeld van die beste materiaal, die
hoogste vervaardigingstandaarde en die
suiwerste akkuraatheid. Geen wonder
boere wat met Equalizer plant is so
tevrede met die planter se duursaam-
heid en doeltreffendheid nie.

Gehalteversekering is ’n integrale
deel van die produksieproses in Equali-
zer se fabriek. Dit beteken dat elke 
onderdeel en elke planter van die begin
af reg en volgens streng spesifikasies
vervaardig word sodat daar doodseker
gemaak word elke ding werk uiteindelik
presies soos hy moet werk.

Dit is opvallend hoe trots, tevrede en
blymoedig al die fabriekspersoneel werk

Praat met Ruan Jonas of Gideon Schreuder by 021-981-2161 of 079-522-8639 asook Frikkie Senekal by 082-828-8426 om te
hoor wie die Equalizer-handelaar naaste aan jou is en besoek www.equalizer.co.za vir meer inligting oor Equalizer-minimum -
bewerkingplanters. Kyk na ’n 16-ry Equalizer in aksie by http://bit.ly/Equalizervideo. 

en hoe logies en gladweg die hele pro-
duksieproses beplan word. Elke vakman
kry genoeg tyd om sy deel van die werk
ordentlik en deeglik af te handel. Ge-
jaagde werk is konkelwerk, sê Gideon
Schreuder, en dit mag nooit by Equalizer
geduld word nie. Die boer moet seker
wees dat elke boutjie en moertjie, elke
sweislas, elke stukkie masjineerwerk,
tot die afwerking en verf van sy Equal-
izer, al die nodige sorg en aandag 
geniet om Equalizer vir elke boer die
stewigste, akkuraatste en be-
troubaarste planter te maak.

Elke Equalizer-planter word op
bestelling gemaak, presies volgens die
boer vir wie hy gemaak word se be-
hoeftes en omstandighede. Daarom
moet boere wat ook in die voordele van
Equalizer-plantwerk wil deel, betyds
bestel. 
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Elke taak in Equalizer se fabriek het
’n staat wat saam met hom gaan,
waarop al die spesifikasies aange-
bring is, wys Nicholas Davies, pro-
duksie-ingenieur. Dit verseker dat
elke onderdeel presies volgens
bestelling gemaak word.

Die finale montering van die planter vind nou plaas. Hier word die hidrolika
en wiele aangebring.

’n Groot oomblik: Ruan Jonas, bemarkingsbestuurder, ontvang nog ’n perfekte, noukeurig vervaardigde Equalizer-
kleinsaadplanter van Nicholas Davies, fabrieksingenieur, om Suid-Afrika se boere aan die voorpunt van tegnologie
te hou.

Een van die voordele van plaaslike
vervaardi-ging vir die boer is dat
onderdele altyd beskikbaar is.

Equalizer se unieke skoonloopuitmeter vir saad en kunsmis bied ongeëwe-
naarde akkuraatheid en eenvormigheid. Dit is ’n gesogte uitvoerproduk.


