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Ploeger is een Nederlandse fabrikant van oogstmachines en is gespecialiseerd in de groente verwerkende 
industrie. 

Men maakt machines voor: 

 erwten, tuinbonen en flageolet  
 bonen 
 sperziebonen 
 spinazie e.a. bladgroenten 
 zoete maïs 
 zaadmaïs 
 aardappelen, wortels e.a. knolgewassen 

De huidige productie van Ploeger vindt plaats in Roosendaal. 

Vanaf 2012 werkt  Ploeger  samen met Oxbo International Corp 

De geschiedenis van Ploeger Machines 
 
Dit unieke bedrijf startte eind jaren 50. Oprichter Gerrit Ploeger was contractteler voor de 
groenteverwerkende-industrie. Sperziebonen behoorden tot de hoofdproducten; deze zijn arbeidsintensief 
om te oogsten waardoor in het seizoen veel seizoens-arbeiders werden ingezet om de bonen met de hand 
te plukken. Door de logistieke problemen en de stijgende sociale lasten groeide de behoefte naar een 
machine om sperziebonen te oogsten. In 1959 ontwikkelde en bouwde de firma G. Ploeger BV achter hun 
huis in Oudenbosch de eerste mechanische bonenpluk-machine (voor eigen gebruik). Door de enorme 
behoefte in deze markt werden gedurende de wintermaanden al snel bonenplukmachines gebouwd voor 
zowel eigen gebruik als voor levering aan collega’s; ook werd er al snel buiten Nederland geleverd aan de 
industrie en loonbedrijven.  
 
In 1968 werd de eerste zelfrijdende bonenplukmachine gebouwd, daardoor werd Ploeger BV naast het 
teeltbedrijf ook steeds meer een machinefabriek die door de grote vraag floreerde.Nieuwe technieken 
werden in de machines toegepast waardoor de machines een grotere capaciteit kregen en een betere 
betrouwbaarheid. Eind jaren 70 nam de vraag vanuit de industrie naar bonenplukmachines af en werden er 
machines ontwikkeld om andere industriële groenten te oogsten.  

In 1982 werd de eerste erwtenplukdorsmachine ontwikkeld en gebouwd aan de Standdaarbuitensedijk in 
Oud Gastel Nederland: Model 3600; een gigantische machine voor die tijd, gebaseerd op bestaande 
technieken. De markt zocht naar iets nieuws en Ploeger BV ontwikkelde in 1983 de lichtste zelfrijdende 
erwtendorsmachine die zich qua capa-citeit en kwaliteit met de beste machines op de markt kon meten. 
Met de komst van de EPD490 was de trend gezet. 

1984 ontwikkeling, bouw en verkoop van de Ploeger zelfrijdende Spinaziemaaier MK20. 
 
1985 ontwikkeling, bouw en verkoop van de Ploeger zelfrijdende Bonenplukmachine BP700. 
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1990 ontwikkeling en bouw van een grotere capaciteit erwtendorsmachine, de EPD520. 
 
1992 Verzelfstandiging van Ploeger Machines BV en de samenwerking met het in Amerika gevestigde 
bedrijf Byron Equipment Corp. Ploeger Machines BV importeert de suiker- en zaadmaïsoogstsystemen van 
Byron voor Oost- en West-Europa. 
 
1995 Ontwikkeling, bouw en verkoop van een nieuw model bonenplukmachine, de BP2000. 

1996 Ontwikkeling, bouw en verkoop van een geheel nieuw concept voor de oogst van bladgroenten. De 
Ploeger MKC 4tr is een oogstmachine voorzien van een op- en afzetsysteem voor containers. Dit is 
gebouwd op een onderstel met 4 rubberen rupsbanden om onder alle weersomstandigheden te kunnen 
oogsten zonder dat iemand in aanraking komt met het geoogste product. Een dergelijk containersysteem 
kan op verschillende onderstellen geleverd worden. 

1998 Ontwikkeling, bouw en verkoop van een nieuw model erwtenplukdorsmachine, de EPD530. 

2002 Ontwikkeling, bouw en verkoop van een nieuw model bonenplukmachine, de BP2100. Aankoop van 
de activiteiten van FMC Fakenham in Engeland. 

2003 Ontwikkeling van een nieuwe zelfrijdende 4 rijige Aardappelrooier AR 4b met voorraadbunker. 

 

Ploeger op internet : http://www.ploeger.com/Homenl.aspx 
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Ploeger dorstrommel 
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