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Beste Lezer,
Het jaar 2012 ligt inmiddels achter ons. Later dan anders willen wij u in deze
nieuwsbrief op de hoogte brengen van alle laatste ontwikkelingen binnen ons
bedrijf.

New Holland CX 8060 maaidosser
Het aantal dagen met goede dors omstandigheden lijkt wel steeds minder
te worden. Om u als klant beter en sneller van dienst te kunnen zijn hebben wij als aanvulling een New Holland CX 8060 aangeschaft. Deze New
Holland beschikt over de nieuwste dors technieken. Naast deze technieken
beschikt de New Holland over een strohakselaar, kafspreider, 6 schudders
en een maaibord van 6 meter. Tankinhoud van de combine is 9000 liter
met een maximum vermogen van 330 pk. Het Varifeed maaibord zorgt
voor een regelmatige en goede invoer van gewassen. Dit maaibord is ook
zeer geschikt voor koolzaad wat wij nu ook kunnen dorsen.
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2 x Aardappels planten in een werkgang
Twee jaar geleden berichten wij u over de voordelen van aardappels planten
met een frontfrees en GPS. Onze klanten zagen deze voordelen ook. Om u
op tijd van dienst te kunnen zijn hebben wij afgelopen winter geinvesteerd in
een frontfrees (Struijk) met bijbehorende aardappelplanter (Miedema CP42).
Het seizoen zit er op en de nieuwe combinatie heeft voortreffelijk gewerkt.

Knolselderij
Het seizoen is nog in volle gang. We hebben onze twee automaten identiek gemaakt. Ze zijn nu als getrokken machine uit-
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gevoerd. De grote percelen planten we nu
met twee automaten wat u als klant tijd
winst oplevert. Onze 12 rijer hebben we
uitgevoerd met brede lage druk banden.
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Suikerbieten
De oogstomstandigheden vereisen een band die maximaal presteert. Voor
onze bietenrooier hebben wij MICHELIN CerexBib band aangeschaft. Dankzij
de MICHELIN Ultraflex Technologie kunnen deze banden met een veel lagere
bandenspanning functioneren. Bijgevolg hebben ze een grotere voetprint
waardoor de druk beter wordt verdeeld en de grond wordt gespaard. Heeft u
vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, informeer of maak vrijblijvend
een afspraak. We staan graag voor u klaar!.
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