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Piet Zweegers is een van de pioniers in 
de landbouwmechanisatie. De 
ontwikkeling van de cyclomaaier was 
een doorbraak in de gras – hooibouw 
en heden ten dagen kent nog iedereen 
de PZ maaiers en hooibouwwerktuigen. 
 
De huidige eigenaar van de fabriek is 
Kuhn 
 
 
Geschiedenis  

1937: Een lening van 5.000 gulden uit 
handen van de Baron van Geldrop ten 
tijde 
van de economische crisis heeft P.J. 
Zweegers (PZ) in staat gesteld zich uit te 
kopen van zijn zakenpartner. Gelria 
(afgeleid van Geldrop) produceerde 
stationaire ‘dorskasten’, lijnzaad 
oliemolens (€12,50 verkoop prijs) en 
graanmolens. 

 
1940: Tijdens de tweede wereldoorlog 
werden graanmolens gemaakt voor 
huishoudelijk gebruik zodat de mensen 
brood konden bakken. Boeren werden 
geholpen met het repareren van 
werktuigen met ‘oud ijzer’ en hout, in ruil 
voor 
graan, vlees, melk en eieren. Zodoende 
werden deze tijden van tekorten toch 
doorgekomen met de 25 werknemers. 
Uienafstaartmachines, 
aardappelsorteerders 
en waterpompen werden later aan het 
programma toegevoegd. 

 
1948: Op een leeftijd van 57 jaar overleed 
de grondlegger van het bedrijf. Zijn 
zonen Jan, Tony, Piet en André zetten het 
bedrijf voort. 

 
1953: De eerste februari van 1953 
begaven de dijken het in het zuidwesten 
van 
Nederland met een catastrofale 
overstroming tot gevolg. Door het zoute 
water 
was het nodig de landbouwgronden te 
ontzilten. Geldrop kon de juiste strooiers 
hiervoor leveren. 

 
1957: Dankzij een strategische beslissing 
stapt het bedrijf in het hooibouw 
segment met de welbekende PZ 
snelhooier. 

 
1961: Een nieuwe productielocatie, 20 km 
buiten Geldrop, wordt gebouwd 
voor de PZ ‘Zanoria’. Deze mechanische 
zaaimachine had als eerste nylon 
zaaipijpen. Daarnaast werd er de ‘Alpine’ 
mestverspreider gebouwd waarvoor 
Zwitserse Alpen boeren een subsidie van 
CHF 800 van de Zwitserse overheid 
kregen. 

 

 
1964: Piet Zweegers vindt de Cyclomaaier 
uit. (Een cirkel kan niet verbeterd 
worden) Er waren patenten in 26 landen. 
Door een goede relatie en 
licentieovereenkomsten met Fahr 
(trommel) en Kuhn (schijven) ontstond er 
een 
revolutie. De messenbalk van het 
Amerikaanse McCormick, die zijn diensten 
al 
130 jaar had bewezen, werd vervangen 
door de trommel- en schijvenmaaier van 
drie samen werkende fabrikanten. 
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1970: Een nieuwe productielocatie werd in 
Geldrop gerealiseerd (75.000m², 
65% bebouwd). Introductie van de PZ 
‘Strela’, de best verkochte hark-schudder 
ooit. 

 

 
1972: De PZ maïshakselaar wordt 
geïntroduceerd, de eerste hakselaar 
zonder 
invoerkettingen. 

 

 
1974: Er is veel vraag naar frontmaaiers, 
maar tractorfabrikanten zijn nog niet toe 
aan frontaftakassen. PZ introduceert de 
PZ ‘Harvall’. Een 170 pk sterke 
hydrostatische zelfrijder met in totaal 5 
aftakassen. 

 

 
1978: Het bedrijf PZ heeft 1.100 mensen 
op de loonlijst. 

 
1980: Om onvermijdelijke wrijving door de 
generatiewisseling te voorkomen zijn 
de aandelen gedurende een 11-jarige 
periode verkocht aan Baron Thyssen 
Bornemisza. Het einde van het 
familiebedrijf. De TB groep gaat door met 
interessante acquisities. 

 
1985: Introductie van de PZ ‘Roball’ 
variabele kamer ronde balenpers. Een 
doorontwikkeling vanuit een eerdere 
samenwerking met Vermeer (USA), de 
uitvinders van het variabele kamer 
concept in 1971. PZ betreedt wederom 
een 
nieuw marktsegment. 

 
1988: Greenland wordt gevormd waartoe 
PZ, Vicon, Rivierre Casalis, Deutz-Fahr, 
Trioliet-Mullos en Miedema als fabrikanten 
behoren. Door productcentralisatie 
trekt Geldrop zich terug uit het 
schijvenmaaier segment nadat de ‘Falazet’ 
(de 
eerste maaier met bovenaandrijving en 
middenophanging) en de ‘Laser’ (een 
door een V-snaar aangedreven maaier) uit 
productie werden genomen. Geldrop 
concentreerde zich 100% op de 
trommelmaaier. 

 
1998: Baron Thyssen Bornemisza 
verkoopt Greenland aan de Kverneland 
Group. 

 
2000: De 1.000.000ste machine wordt 
geproduceerd in Geldrop. De merknaam 
PZ gaat geleidelijk over in Vicon. 

 
2002: De eerste variabele kamer 
BalePack wordt geïntroduceerd. 3D, een 
efficiënte manier van wikkelen volgt snel. 

 
2004: De grootpakpers, op basis van de 
Rivierre Casalis, krijgt een nieuw invoer 
systeem met voorkamer, genaamd ‘Power 
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Density’. Hiermee wordt deze 
grootpakpers geschikt voor silage. 

 
2007: Alle beschikbare kennis en ervaring 
binnen Geldrop wordt in de nieuwe 
variabele kamer ronde balen persen tot 
uiting gebracht, de 21xx series. Een 
wereldwijd succes. Een trend van vast 
naar variabel is gezet. 

 
2008: Een nieuwe serie licht gewicht 
trommelmaaiers met gesleepte ophanging, 
implementatie van ISOBUS besturing- en 

communicatietechniek op alle persen 
en IntelliWrap™ worden geïntroduceerd. 

 
2009: Bucher Industries AG koopt de 
Geldrop persen, wikkelaars, 
trommelmaaiers, maïshakselaars en 
haybob fabriek. 

 
2011: De 7,5 hectare grond waarop de 
KUHN Geldrop fabriek gevestigd is en nog 
een extra 8,5 hectare voor de nieuwbouw 
wordt aangekocht door Bucher Industries 
AG.
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Moderne maaiers van Kuhn gebaseerd op de maaiers ontwikkeld in de 60er jaren door Piet Zweegers 
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