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Stara is een begrip in de Braziliaanse landbouw.

In 2013 heeft Stara de ST MAX op de markt gebracht.

Stara: drive en
doorzettingsvermogen
Stara wil in 2021 tot de top tien van landbouwmachinefabrikanten
ter wereld horen. Het Braziliaanse bedrijf, dat 59 jaar geleden werd
opgericht door twee Nederlandse immigranten, heeft nog steeds de drive
en het doorzettingsvermogen van toen.
De zeven lasrobots werken 24 uur per dag aan
een stuk door. De 2.400 medewerkers wisselen
dag- en nachtdiensten met elkaar af. Zeker in
deze tijd van het jaar wordt er flink doorgewerkt.
Voldoende voorraad is belangrijk als het zaaiseizoen straks weer begint. Het produceren van
een zaaimachine kost 22 dagen. Vorig jaar rolden
hier 5.138 producten van de band, waaronder
764 zaaimachines en 529 zelfrijdende spuiten.
Met die laatste heeft het Braziliaanse Stara wellicht de meeste internationale aandacht getrokken. In 2010 lanceerde de fabriek de Imperador
3100. Deze zelfrijdende spuit, die gewasbeschermingsmiddelen toedient, kunstmest strooit
en 27 tot 30 meter breed zaait, is inmiddels
doorontwikkeld tot versie 3.0. Uniek is de locatie van de spuitbomen. Deze zijn gecentreerd in
het midden van de machine. Dit is een innovatie
waar de fabrikant wereldwijd de aandacht mee

trok en waar Stara patent op heeft.
Deze Imperador is een goed voorbeeld van de
filosofie achter het bedrijf. „Mijn opa zocht continu naar innovatieve oplossingen voor de boer.
Hij geloofde dat dat uitgangspunt hem en zijn
bedrijf verder zouden brengen”, zegt directielid en kleindochter Susana Stapelbroek. „Alles
draaide bij hem om transparantie, duurzaamheid, vertrouwen en commitment.”

Het begin
In 1949 besloot Johannes Bernardus Stapelbroek
om vanuit Nederland naar Brazilië te emigreren.
De Tweede Wereldoorlog had het vredige leven
van zijn gezin op en rond de boerderij als boer
en smid verwoest. De vrees voor een Derde
Wereldoorlog was zo groot dat hij besloot te
vertrekken met zijn gezin. Op 19 april 1949 arri-

veerden ze in de Nederlandse kolonie Holambra,
waar verschillende Nederlandse immigrantenfamilies al werkten en leefden in een coöperatie.
Omdat ze geen goede werklocatie vonden binnen deze coöperatie, vertrokken ze vier jaar later
naar Não-me-toque, ruim 1.000 kilometer naar
het zuiden. Samen met Gerrit Jan Rauwers richtte Stapelbroek een kleine smederij op, die zich
voornamelijk richtte op het aanpassen en het
onderhouden van landbouwmachines, die vanuit
Europa steeds meer werden geïmporteerd om
de Braziliaanse landbouw naar een commercieel niveau te trekken. Aanpassingen waren nodig, omdat de Europese machines niet geschikt
waren voor de Braziliaanse bodem en teelt. De
naam Stara (STApelbroek en RAuwers) was daarmee geboren.
De landbouw floreerde en de twee mannen kregen het steeds drukker. Na zeven jaar, in 1960,

gingen de twee oprichters vriendschappelijk uit
elkaar. „Rauwers legde zich toe op het ontwikkelen van ploegen, schijfeggen en schoffelmachines”, vertelt de kleindochter. „Mijn opa ging
verder met het vervaardigen van landbouwmachines. Hij behield de naam en zijn drie zoons,
Johannes, mijn vader Franciscus en Harrie, kwamen ook in het bedrijf. Mijn opa sprak geregeld
met boeren en ontwikkelde machines waar zij om
vroegen. Zij wilden technologische vooruitgang
en mijn opa bracht dat.” Zo bracht Stapelbroek
datzelfde jaar de eerste wieder van Brazilië op
de markt.
Geleidelijk breidde hij uit. In 1978 werd een nieuwe fabriek van 8.000 vierkante meter gebouwd
in Não-me-toque. Nu zit de machinefabrikant
nog steeds op die locatie en is inmiddels uitgegroeid tot 142 hectare, waarvan 110 hectare
bebouwd.

Nieuw tijdperk
In 1982 vond er een economische crisis plaats in
het land, die Stara bijna tot de afgrond van faillissement bracht. Zoon Johannes nam echter de
leiding en wist de fabriek te redden van de ondergang. Het was het begin van een nieuw tijdperk onder het gezag van een nieuwe generatie.
Strara’s bekendste product toentertijd was de
diepwoeler Asa, die tot in alle uithoeken van het
land werd verkocht.
In 1987 kwamen de kunstmeststrooier Hercules op de markt, de 15000 C, de 18000 C en
de 24000 C, die met 18 kilometerr per uur toch
nauwkeurig wist te strooien, van 13 kilo gierst
per hectare tot 300 kilo kalk per hectare. Eind jaren negentig ging het bedrijf verschillende joint
ventures aan om de verschillende productlijnen
uit te bouwen.
Susana Stapelbroek kwam zelf in 2006 aan het

In 2018 rolden er 529 zelfrijdende spuitmachines van de band.

roer te staan, samen met haar man Gilson Trennepohl. „We hebben altijd van het bedrijf gehouden en wilden het graag overnemen. Stara is een
begrip en dat wilde ik niet verloren laten gaan.
Er ligt nog veel potentie.”
Ook deze derde generatie ging voortvarend te
werk. Twee jaar later brachten ze het familiebedrijf op de markt van de plantmachines. In 2010,
bij het 50-jarig bestaan, introduceerden ze de
eerder genoemde Imperador 3100. Ook openden ze dat jaar de gieterij in Carazinho.
De eerste trekker komt uiteindelijk in 2013 op
markt, de ST MAX 105. Door trekkers aan hun lijn
toe te voegen, maakt dit het aanbod compleet.
„Er was veel vraag en interesse vanuit onze klanten naar Stara-trekkers. Omdat wij aan de vraag
van onze klanten willen voldoen, zoals mijn opa
ook al deed, hebben we de ST MAX ontwikkeld,
samen met een Italiaans designbedrijf. Italianen
zijn nu eenmaal de beste designers ter wereld.
Zij hebben de cabine ontwikkeld.” Nu is er de ST
MAX 105 en 180, beide uitgerust met precisielandbouwtechnologie.
In 2016 kwam er een nieuwe assemblagelijn voor
vier nieuwe producten: de Imperador 3.0, Princesa, Hércules 6.0 en Brava +.

Top tien
De drive zit er nog steeds in. In 2021 wil de fabrikant bij de top tien horen van de grootste landbouwmachinefabrikanten ter wereld. „We staan
nu als Stara op de 22-ste plaats, maar we willen
blijven groeien”, zegt Susana. „Om dat te bereiken richten we ons op het verwerven van meer
klanten en het op de markt brengen van betere
producten. Dat betekent onder andere dat we
ons personeel extra trainen en ook het feit dat
we onlangs in Argentinië een fabriek hebben geopend, speelt een rol in die strategie.”

Daarnaast ligt de focus op export. Momenteel
exporteert het bedrijf naar landen als Wit-Rusland, Zambia, Colombia, Paraguay en Bolivia.
„We werken vooral samen met landen waar onze
technologie past. We willen graag uitbreiden
naar de Verenigde Staten. We denken dat daar
goede kansen voor ons liggen”, zegt Susana.
„Door de opkomst van ‘no tilling’ daar is er veel
behoefte aan machines en apparatuur die niet in
de grond werken. Daar zijn wij gespecialiseerd
in.”
Transparantie, duurzaamheid, vertrouwen en
commitment staan nog steeds hoog in het vaandel. „Niks komt zomaar uit de lucht vallen, zei
mijn opa altijd. Als je verder wilt, zul je er zelf
actief achteraan moeten.”
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PRECISIELANDBOUW 
Stara is zeer vooruitstrevend als het gaat om precisielandbouw. In 2000 sloot
het bedrijf zich aan bij het project Aquarius, het eerste commercieel opgezette
precisielandbouwonderzoeksproject van Brazilië, dat zich onder andere ten
doel stelt om landbouwmachines zo te ontwikkelen dat precisielandbouw rendabel wordt. Alle data die in de afgelopen negentien jaar zijn verzameld, vormen nu de grootste database omtrent precisielandbouw van Latijns-Amerika.
Alle veldproeven in het project hebben voornamelijk als doel de opbrengst
van het gewas te verhogen door middel van technologieën die zijn ontwikkeld
door partnerpartijen. Zo heeft Stara de Fox-cultivator, de geleidbaarheidsmeter Veris, de Topper 5500 en het Stara Precision Agriculture (APS)-systeem
ontwikkeld.

