Oprichter Jan Mathijs van den Munckhof
(1864 – 1956) richtte in 1884 zijn eigen smederij op te
Horst.
Hij smeedde landbouw werktuigen zoals schoppen,
schoffels etc. die hij rond 1885 veelal verkocht in "de
Peel".
(een gebied in Noord-Limburg en Noord-Brabant).
Hier was destijds veel bedrijvigheid door ontginning
van de grond, die veel turf bevatte.

Na de landbouw crisis (1870 – 1895) kwam de
mechanisering in de landbouw echt op gang.
Hij ontwikkelde en repareerde zijn eigen bietensnijders
en diverse types dorsmachines.

In die tijd ontwikkelde hij de alom bekende door
Munckhof gepatenteerde plunjerpomp en legde
daarmee het grondvest van de huidige Munckhof
spuitmachines.

Bekend waren ook de boomgaardfrezen en
cyclomaaiers.
Eind jaren 60 startte hij de ontwikkeling van de
oogstmachine bekend als de Pluk-O-Trak.
Begin zeventiger jaren kwam zijn zoon Thijs van den
Munckhof en midden zeventiger jaren zijn zoon Peter
van den Munckhof in het bedrijf, zij namen het bedrijf
in 1980 over.
Onder hun leiding worden de spuit- en oogstmachines
verder ontwikkeld in de huidige uitvoering, zoals onder
andere;


In 1929 kwam zijn zoon Wiel op 14-jarige leeftijd in het
bedrijf en nam dit samen met zijn 2 broers over (1935
– 1980).




De Munckhof Tunnelspuiten voor in de
appelboomgaard, blauwe bessen teelt en
wijnplantages.
De Pluk–O–Trak’s en Grootkistenvullers.
De Munckhof
volautomatische Boomschudders om kersen te
oogsten.

Innovatie in techniek is het motto voor Munckhof Machinefabriek sinds 1884
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TREKKERS

Begin jaren 50 heeft men ook trekkers gebouwd.
Het ging om 3 stuks die zijn opgebouwd met componenten van motoren en aandrijving fabrikanten. D emotoren
waren van MWM en de aandrijving, achterbrug is van ZF.
In feite bouwde men trekkers zoals er vele in Duitsland werden samengesteld echter de bodemvrijheid was hoger en
de trekker langer.
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