Geometius, Trimble en MCF
Al sinds 1994 is Geometius importeur van Trimble GPS-apparatuur voor landmeetkunde, GIS en
scheepvaart. In 2001 is het leveringsprogramma
uitgebreid met Trimble AgGPS-stuursystemen
voor de landbouw. Inmiddels is de naam Trimble
een begrip in de precisielandbouw en rijden vele
chauffeurs kaarsrecht en tevreden over het veld.
Geometius werkt via lokale dealers om u in drukke
tijden als het voorjaar snel en vakkundig te kunnen ondersteunen.
MCF (koploper op het gebied van GPS) is een
dealer van het eerste uur en heeft in de loop der
jaren verscheidene installaties op tractoren, zelfrijders en werktuigen uitgevoerd. Zodoende is er
binnen het bedrijf flink wat kennis en ervaring opgebouwd en bent u hier aan het juiste adres voor
advies, ondersteuning en aanschaf van een GPSstuursysteem.

registreren. Door de driftmeting houdt de Autopilot ook op zeer bonte grond uw trekker en werktuig recht.
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Als het om de hoogste nauwkeurigheid gaat, kunnen we de Autopilot uitbreiden met werktuigbesturing, samen bediend vanuit één display.
Ploegbesturing
Geometius heeft een systeem ontwikkeld voor
het aansturen van varioploegen met RTK-GPS.
Het GeoPlough systeem stuurt de ploeg hydraulisch aan op basis van de afwijking tot de AB-lijn.
Hierdoor kan een kromme ploegvoor eenvoudig
recht gemaakt worden. Indien uw trekker reeds
is uitgerust met Trimble Autopilot, gebruiken wij
deze componenten als basis voor de ploegbesturing. GeoPlough ploegbesturing van Geometius
werkt op iedere varioploeg, onafhankelijk van het
aantal scharen. U kunt in de software eenvoudig
het aantal scharen of de gewenste ploegbreedte
wijzigen.
Met GeoPlough ploegbesturing kan iedereen recht
ploegen, zelfs in het donker!

Autopilot
Trimble AgGPS Autopilot is het meest nauwkeurige besturingssysteem op de markt. Het systeem,
dat aangesloten wordt op de hydrauliek van de
trekker, heeft met RTK-GPS een nauwkeurigheid
van 2 centimeter. Om dit te bereiken maakt Trimble gebruik van 3 gyroscopen die zowel de voorwaartse helling, de zijwaartse helling en de drift

In
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Variabele afgifte
Trimble AgGPS M.A.C. - wat staat voor Multi Application Control - is een universeel systeem voor
het monitoren en aansturen van werktuigen. Het
systeem werkt via het Nederlandstalige Fieldmanager display en stelt u in staat in een oogopslag
alle statusinformatie van uw werktuig te zien. Met
behulp van achtergrondkaarten kunt u 4 verschillende producten tegelijk variabel toedienen en
daarnaast kunnen 24 spuitboomsecties of zaaielementen worden aangestuurd. Multi Application
Control kan op vele machines worden geïnstalleerd en heeft zowel de mogelijkheid om standalone te werken, maar ook in combinatie met het
Trimble AutoPilot systeem.
Met deze combinatie worden uw werkzaamheden
pas echt precies uitgevoerd!
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Geachte relatie,
Wij wensen u en uw familie en medewerkers een
gelukkig en gezond 2009. Voor MCF was 2008
een goed jaar en wij hopen samen met u dat het
nieuwe jaar ook voorspoedig mag verlopen.
Hartelijk dank voor het in ons gestelde vertrouwen, ook in de weken waarin de werkdruk
extreem was en wij dreigden klem te lopen.
Ondertussen is ons technisch team uitgebreid
tot 14 monteurs, waarvan wij er graag 15 zouden
maken. Tips betreffende beschikbare, capabele
mensen zijn altijd van harte welkom.

Het afgelopen jaar hebben wij, naast de talrijke
werktuigen en machines, 29 New Holland tractoren mogen afleveren. Voor VMB hebben wij 12
nieuwe Fendt tractoren afleverklaar mogen maken.
Dit maakt het voor ons mogelijk en rendabel om
alle technische trainingen te blijven volgen en u
zo de beste ondersteuning te geven.
Ons verkoop team is uitgebreid met een nieuwe
collega zijn naam is Cees Hokke. Cees is
mobiel te bereiken op 0613 904 404 en via e-mail
verkoop@mechanisatiecentrumflakkee.nl.

GPS SYSTEMEN
GPS is sinds 2006 een zeer belangrijk onderdeel
van onze diensten geworden. Alle inspanningen
hebben er toe geleid dat MCF een voortrekkersrol
vervuld op het gebied van gebruikersdichtheid,
productkennis en verkoop. MCF verzorgt ook de
nazorg en ondersteuning van GPS, samen met
een nieuwe collega, ing. Gerben van Buuren.
Gerben is een deskundige op automatiseringsgebied en heeft vele jaren gewerkt voor de Rabobank. Daarnaast heeft hij een akkerbouw bedrijf
en is zelf Trimble AgGPS RTK gebruiker. Voor
deze functie dus de ideale combinatie.

GPS DEMODAG
Of heeft u liever het uitgebreide Field Manager
Display? Met automatische besturing op altijd
dezelfde nauwkeurigheid van ≤ 2 cm! Waarmee
je rechte en kromme lijnen rijdt met hoogte opname, achtergrondkaarten, variabele instellingen, alle soorten machine besturingen, inclusief
secties, driftcompensatie door gyroscoop en ga
zo maar verder. Verkrijgbaar v.a. € 24.000,-.

•

De gebruikers middagen zullen zijn op 11 en 13
februari van 13.30 tot 16.00 uur.

de GLOEDNIEUWE Kverneland front- of duwploeg (mits beschikbaar);
de NIEUWE Rumptstad 6-schaar in combinatie met een Fendt 820 uiteraard voorzien van
Trimble RTK AgGPS ploegbesturing;
de reeds bekendere Rumptstad 5-schaar
voortbewogen door een John Deere 6820 natuurlijk ook voorzien van Trimble RTK AgGPS
ploegbesturing;
een GPS sectiebestuurde spuit;
de GLOEDNIEUWE Kverneland i-drill PRO,
geïntegreerde pneumatische zaaimachine;
de Kverneland boven over of onland ploeg
in combinatie met onze New Holland Demo
T7050 voorzien van Trimble RTK AgGPS Autopilot;
Heeft u zelf interesse in deze demo
ploeg, trekker of GPS te proberen laat
het even weten aan Hans v/d Hoek.

TRIMBLE GEBRUIKERSONDERSTEUNING

Door het onderling uitwisselen van ervaringen en
toepassingen kan een ieder de apparatuur breder inzetten, komen onvolkomenheden aan het
licht en wordt, mede door uw inbreng, de ontwikkeling gestimuleerd.

•

•
•

Of een iets uitgebreider systeem?
De EzGuide 500
Verkrijgbaar v.a. € 3.725,-. Deze is uit te breiden
tot RTK met een nauwkeurigheid van ≤ 2 cm en
automatische besturing.

Het doel van deze middagen is dat u meer vertrouwd raakt met de apparatuur en onderling ervaringen en toepassingen kunt uitwisselen.

•

•

Welk GPS systeem?
Wanneer is het uw moment om in te stappen?
En wat zou u dan willen?
De EzGuide 250?
Een stuurhulp met een nauwkeurigheid van ≤ 30
cm, zodat u bijvoorbeeld geen vlaggetjes meer
hoeft te zetten. Verkrijgbaar v.a. € 1.500,-.

Deze winter zullen wij starten met gebruikersinfo-middagen. Deze middagen zijn zowel voor
geïnteresseerden als voor startende en doorgewinterde gebruikers.

Dit voorjaar organiseren wij een GPS demodag,
waarbij de nadruk zal liggen op het gebruik van
GPS tijdens het ploegen, zaaien en spuiten.
Gedemonstreerd zullen worden:

Bent u geïnteresseerd in GPS en u wilt
weten wat er allemaal mee kan, zowel
thuis als in het veld? Kom dan naar onze
informatieavond op 11 februari van 20.00
tot 22.00 uur. Ook voor beginnende Trimble AAGPS gebruikers
Deze dagen vinden plaats in de fabriekskantine
van Rumptstad/Steketee in Stad aan ’t Haringvliet. Voor deelname vragen wij u in verband met
de planning een e-mail te sturen naar:
verkoop@mechanisatiecentrumflakkee.nl.
Telefonisch bij Hans vd Hoek 06-2293 5262 of
bij Cees Hokke 06-1390 4404 of gewoon even
doorgeven bij MCF 0187-611888.

OLIE

De datum is nog niet bekend en wordt, afhankelijk van de weersomstandigheden, later aan u
bekend gemaakt.
Wilt u dit alles niet missen geef u vroegtijdig
op, zodat wij u op de hoogte kunnen houden!
Dit kunt U doen door een e-mail te sturen naar:
verkoop@mechanisatiecentrumflakkee.nl.
Uiteraard kunt u ook bellen: Hans vd Hoek
06-2293 5262 of naar Cees Hokke 06-1390 4404
of gewoon even doorgeven op onze vaste lijn
van MCF 0187-611 888.

SUBSIDIE
De achterbrugolie welke standaard wordt
gebruikt in onze werkplaats in Stad aan’t Haringvliet is de hoogst
gespecificeerde Shell
Donax TDS. Deze olie
bevat voor alle soorten
transmissie`s de beste eigenschappen en
heeft een onderhoudsinterval van 2500 uur.

Voor diegene die minder strenge eisen aan olie stellen, hebben wij
vanaf heden een goedkoper alternatief Shell Donax TD, die voldoet aan alle standaards
Voor info vraag het in ons magazijn aan Jan van
Keulen of Wout Huizer.

Ook voor 2009 valt het Trimble GPS in
combinatie met plaatsafhankelijke sectie
besturing op spuit of strooier als enig systeem onder de volledige subsidie regeling van 100% VAMIL met daarbovenop
40% MIA.

Yamaha

In
•
•
•
•

U heeft ze vast al zien staan:
de Yamaha quads. Sinds maart
2009 is MCF officieel dealer van
Yamaha Quads. Wij zijn blij met
deze leuke uitbreiding op ons
verkoopprogramma! Ondertussen hebben wij al 21 quads aan
u mogen afleveren!

deze uitgave:
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Het gebied wat wij toegewezen
hebben gekregen is VoornePutten, Goeree-Overflakke en
Zeeland.

NIEUWSBRIEF

Yamaha-actie

Uitgave van Gebr. van der Hoek B.V. en Mechanisatie Centrum Flakkee • Augustus 2009

Maak kans op een weekend lang
gebruik van een quad.
Bij aankoop van een nieuwe trekker, zitmaaier of
een totale onderdelen-bestelling van € 1.000 of
meer, kunt u gratis een weekend gebruik maken
van onze demo-quad (Yamaha Grizzly 350).

Heeft u een Trimble GPS-systeem afgenomen,
dan kunt u gebruik maken van onze demo-quad
mét GPS om uw percelen vooraf al in kaart te
brengen.

GPS, Trimble dealer van het jaar!

AIRCO

De
laatste
tijd
gaan de geruchten
dat wij geen dealer meer zijn van
Trimble GPS, maar
niets is minder
waar! Wij zijn zelfs
onderscheiden als
Trimble dealer van
het jaar 2008 en
hebben sinds januari 2009 een contract gekregen om voor alle CNH dealers
in Nederland de ondersteuning te verzorgen! Dit houdt in
dat wij als eerste alle kennis en ondersteuning op Trimble
gebied krijgen waardoor wij u als klant het beste en snelste
kunnen bedienen.

Sinds kort hebben wij een eigen
airco vulstation. Heeft u een niet
goed werkende airco, dan kunnen wij u op alle techniek, benodigd voor koeling, helpen.
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Geachte relatie,
De zomer is nog in volle gang en met het
najaar in het vooruitzicht hebben u en wij een
lekkere drukke tijd.

Een aandachtspunt voor de komende tijd is de
subsidie-regeling, waar u hoogstwaarschijnlijk
al van op de hoogte bent.

De afgelopen periode hadden wij gelukkig volop
werk op diverse gebied, zoals o.a. de uitbreiding
van Trimble GPS-gebied, ploeg- en werktuigbesturing en onderhoud aan trekkers en werktuigen.

Zeer trots zijn wij op de onderscheiding van
“Trimble dealer van het jaar 2008”, de GPS
ploeg- en werktuigbesturing, ons Yamaha Quad
dealerschap en andere nieuwe ontwikkelingen.

Subsidie-regeling suikersector 2009
Dat de investeringen wat achter blijven is niet
alleen u en ons opgevallen, maar ook in Brussel.
Om dit te bevorderen is een mooie compensatieregeling in het leven geroepen voor het in 2007
door u afgestane bietenquotum.

•
•

(Vervolg Subsidie-regeling suikersector 2009)

verhoging van de doelmatigheid bij inzet en
gebruik van middelen, machines en
menskracht;
meer rendement van bij-, rest- en afvalproducten.

GPS-assistant™

Let op: u kunt deze subsidie alleen elektronisch Ploegbesturing/werktuigbesturing
aanvragen! Zorg ervoor dat u op tijd uw gebruikerscode, wachtwoord en TAN-codes heeft. Hiervoor belt u met het LNV-Loket (0800 - 22 333 22,
op werkdagen van 8.30 - 16.30 uur).
Doe dit vóór 12 augustus, dan heeft u uw inloggegevens op tijd in huis!
Heeft u op de 17e augustus alles correct ingevuld, een bankgarantie digitaal meegestuurd
en ook nog het geluk dat u ingeloot wordt, dan
ontvangt u 40% subsidie over uw aangevraagde
investering.

MCF heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan de
ontwikkeling van een siteshift en ploegbesturing!
De officiële productie is daarvan in volle gang. Ondertussen hebben we 12 sets in het veld lopen met
verscheiden doeleinden nl: ploegbesturing, schoffelbesturing, freesbesturing en zaaibesturing.
Met andere woorden: alles wat in de hefinrichting
hangt is met ons systeem tot 0 cm nauwkeurig te
regelen. Zie voor meer info: www. gps-assistant.nl

GPS-verkoopactie

Bent u de 10e besteller van een GPS-set mét
ploegbesturing, dan ontvangt u 50% korting op de
ploegbesturing.

Fendt 820 frezen op GPS

Nog even in het kort waar het om gaat:

Wilt u investeren in duurzame ontwikkelingen of
alternatieven voor de suikerbietenteelt? Dan kunt
u subsidie aanvragen voor één of meerdere investeringen (niet dezelfde investeringen) die hieraan
bijdragen.
U kunt verschillende aanvragen doen voor passende investeringen in uw bedrijf. Uw activiteiten
of investeringen moeten één of meer van deze resultaten hebben:
• een hoger niveau van diergezondheid in
Nederland en daardoor een beter technisch
en economisch perspectief van landbouwondernemingen en de continuïteit hiervan;
• verlaging van de productiekosten;
• de verbetering en omschakeling van de
productie;
• de instandhouding en verbetering van het
natuurlijk milieu, de hygiënische omstandigheden, dierenwelzijn, voedselveiligheid of
duurzaam gebruik van energiebronnen;
• herstructurering en ontwikkeling;
• verhoging van de kwaliteit en toegevoegde
waarde van producten;
• verbetering van de arbeidsomstandigheden
in de onderneming;
• behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen;

De subsidie bedraagt 40% van de investering.
De maximale investering bedraagt € 50.000,waarvan u dus € 20.000,- vergoed krijgt.
De minimale investering bedraagt € 10.000,- daarvoor ontvangt u € 4.000,- subsidie.

Tuin en Park
Voorbeelden

Voorbeelden van investeringen die u bij ons kunt
doen zijn:
1. Trekker;
2. GPS;
3. Kipper;
4. Frees met GPS,
5. Inschuur-apparatuur;
6. Aardappelplanter;
7. Beregeningshaspels etc.
Wilt u nu gesubsidieerd de duurzame ontwikkeling
van uw bedrijf bevorderen? Vraag dan nu een offerte bij ons aan.

Aanvragen subsidie

NH TSA 135 aardappelen planten

Vraag uw subsidie aan op 17 augustus 2009!
Daarna is zeer waarschijnlijk de pot van 8 miljoen
leeg!

Neem dan contact op met Cees Hokke, Jos de
Glopper of Hans van der Hoek voor een persoonlijk advies.
Wilt u meer documentatie ontvangen stuur dan
een mailtje naar:
verkoop@mechanisatiecentrumflakkee.nl.

Ook op het gebied van tuin en park zijn wij dit jaar
gegroeid. Wij hebben verscheidene zitmaaiers,
duwmaaiers, kettingzagen en compacte tractoren
met toebehoren e.d. afgeleverd.

Yamaha

In
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Wat betreft de Yamaha
quads mogen we terugzien op een goed jaar,
waarin we behoorlijk wat
nieuwe quads hebben afgeleverd. We hebben het
gehele jaar diverse modellen met motoren van
90 tot 700 cc op voorraad, zowel twee als vierwiel aangedreven quads.

deze uitgave:
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Zelfs het eerste model
voor het jaar 2010 staat al
in onze winkel. Het is ook
mogelijk om bepaalde types met kenteken af te leveren. Ook voor Yamaha
onderdelen kunt u bij ons
terecht.

Uitgave van Gebr. van der Hoek B.V. en Mechanisatie Centrum Flakkee • December 2009
Geachte relatie,
De winter staat weer voor de deur. Hier en daar
moeten er nog wat bieten worden gerooid en
dan is het weer tijd voor het winteronderhoud.

Heeft u interesse of vragen, kom dan gerust
langs voor informatie of
een proefrit!

Om u in deze tijden van weinig verdiensten tegemoet te komen hebben wij besloten een grote
winteronderhoudsactie te doen.

Mechanisatie Centrum Flakkee en Gebr. van der Hoek en haar
medewerkers wenst u hele gezellige feestdagen en een goed 2010!

Dat wil zeggen dat u vanaf 1 december 2009 tot 1
maart 2010, 10% korting krijgt op alle onderhoudsbeurten van uw machines, mits boven de € 350,-.
Voor tractoren komt daarbij dat u bij een servicebeurt een gratis vermogenstest krijgt.
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In oktober hebben wij een nieuwe zwaardere
vermogenstester aangeschaft.
Deze waterrem kan machines tot 600 pk testen, zodat wij U nu en in de toekomst goed van
dienst kunnen zijn. Ook kunnen wij met deze
tester een compressietest doen, brandstofverbruik meten, startmotor en dynamo doormeten
of wel een complete APK uitvoeren.

Shell keuringen

Heeft u uw trekker in het Shellplan? Laat dan
uw trekker bij ons keuren! De verzekering betaald uw schade alleen nog maar uit als uw
trekker aan de verplichte jaarlijkse keuring en
onderhoud heeft voldaan.

Gezellig stamppot eten bij de introductie
van de nieuwe T7000 Vario
zowel beginnende als gevorderde gebruikers.
Uiteraard is er ruimte genoeg voor uw vragen.
•

Dinsdag 22 december organiseren wij een kleine
show. Het programma ziet er als volgt uit:
•

13.30 cursus GPS-Trimble Wij beginnen met
een cursus voor GPS-Trimble gebruik voor

17.30 stampot en draadjesvlees Diverse soorten stamppot zullen voor U klaarstaan. Iedereen
kan hierbij aanschuiven of u nu voor het middagprogramma komt of het avondprogramma,
de prak staat klaar.

•

’s Avonds om 19.00 uur hebben wij een klein
GPS introductie verhaaltje over hoe en wat er
tegenwoordig met GPS allemaal kan (ieder jaar
zijn er weer vernieuwingen)

•

20.00 uur introductie van de nieuwe vario NewHolland T7000 auto-command. Deze introductie zal door New-Holland worden gegeven,
waarna u aansluitend om +/- 21.00 uur zelf met
de trekker kunt rijden en een versnapering kan
nemen aan onze bar, waar wij zoals u gewend
bent, goed voor zullen zorgen.

(Vervolg over ons bedrijf en de collega’s)

Tuin en park

Voor het onderhoud van tuin en park, quads en
kleinmateriaal hebben wij versterking gekregen
van Roeland Kik. Roeland werkt sinds juni bij ons
in de tractoren en zal Henk van Es gaan ondersteunen.

Fendt

Voor de afdeling onderhoud van Fendt-tractoren is Anco van Oorschot intussen helemaal ingewerkt en kan u met alle technische vragen en
afspraken op Fendt-gebied verder helpen. Anco
is dus uw nieuwe aanspreekpunt voor de Fendt
traktoren. Samen met zijn collega’s Rene Winkels en Corne Luime kunnen wij u dus snel en
professioneel helpen.

Verkoop

Om de verkoop te stimuleren hebben verschillende van onze leveranciers zeer interessante
acties.
Een aantal voor u op een rijtje waar nu extra korting op zit.
•
•
•
•
•

Trimble-GPS
New-Holland voorraad trekkers
Kverneland en Vicon machines
Mullië Kippers
En vele anderen

I.v.m. de catering en organisatie willen wij u vragen
voor 17 december door te geven met hoeveel personen u komt.
Per telefoon 0187-611888, fax 0187-612358 of
e-mail verkoop@mechanisatiecentrumflakkee.nl

OVER ONS BEDRIJF EN DE COLLEGA’S
Websites

Ondertussen hebben wij een aantal websites. Onze nieuwste website is www.gpsassistant.nl en is volledig up-to-date.
www.yamaha-atv.nl is momenteel in de
maak. Dit wordt de site voor onze Yamaha
quads. De site is naar verwachting eind
december klaar.
Dan hebben wij natuurlijk nog onze website www.mechanisatiecentrumflakkee.nl die
doorgelinkt wordt naar www.gebrvdhoek.
nl. Deze site is qua lay-out ondertussen
verouderd en een compleet nieuwe site is
in de maak. Deze zal waarschijnlijk februari
2010 klaar zijn.
Overigens onze gebruikte machines zijn
wel altijd up-to-date. Kijk hiervoor op www.
gebrvanderhoek.nl en klik op verkoop gebruikt.

Magazijn

Sinds oktober hebben we ons barcode systeem
uitgebreid waardoor voorraad en bestellingen geoptimaliseerd zijn. Hierdoor kunnen wij u snel en
direct van de juiste onderdelen voorzien. Wij hebben reeds 35’000 verschillende onderdelen voor u
voorradig waardoor wij niet vaak misgrijpen.

Lagers

Sinds november hebben wij een nieuwe lagerleverancier van INA/FAG en Timken lagers. Op
deze lagers kunnen wij een goede korting geven.
Vraag naar de voorwaarden in het magazijn.

Vraag naar de voorwaarden bij onze verkoopafdeling

Bestuursfunctie COM

Sinds 20 november 2009 is Hans van der Hoek
bestuurslid van het Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven (COM). Hierdoor kunnen wij de
marktwerking en nieuwe ontwikkelingen op mechanisatiegebied nauwlettend volgen.

Subsidie-regeling suikersector

Een veelbesproken onderwerp is de bieten-subsidie-regeling. Voor een ieder die hier aan mee
heeft gedaan komt na verwachting voor 15 december uitslag.
Heeft u meer dan 1 aanvraag gedaan, dan is
de kans groot dat u wordt gebeld om uit te leggen wat u voornemens bent om aan te schaffen.
(her-investeren mag niet). Wij horen graag van u
waarmee wij u van dienst kunnen zijn.

