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Geachte relatie,

Wat een bijzonder jaar hebben we tot nu toe 
achter de rug en voor velen moet er nog steeds 
een berg werk worden verzet. Aardappels, bie-
ten en penen moeten nog gerooid, bollen nog 
geplant en tarwe nog gezaaid worden.

Het voorjaar begon lekker, alles op zijn tijd. 
Maar de zomer was extreem droog vandaar dat 
wij onze handen vol hadden om het hier en daar 

toch nat te houden. Dit resulteert gelukkig voor 
velen wel in een opbrengstverhoging van ca. 
20%, wat met de huidige prijsontwikkeling een 
flink extraatje geeft.

Het oogstseizoen begon al niet geweldig. Het 
was een aantal dagen en soms een weekje ste-
len om goed werk te leveren. Wat resulteert dat 
thans ca. 5% van de producten in Nederland 
nog geoogst moet worden.
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Mechanisatie Centrum Flakkee en Gebr. van der Hoek en haar 
medewerkers wenst u hele gezellige feestdagen en een goed 2011!

BEURS IN dEN BoSch

Op de beurs in Den Bosch zullen wij 
aanwezig zijn met Irrifrance op de 
stand van de gezamenlijke New Hol-
land dealers.

Wilt u kaarten dan kunt u die bij onze 
verkoopafdeling opvragen. Hier zul-
len wij tevens uitpakken met de nieu-
we Vario van 125 tot 210 pk en onze 
nieuwe T8000.



AANtREkkElIjkE 
koRtINgEN

ocMIS

StIchtINg doE EEN WENS...

Voor sommigen is het investeringsklimaat mo-
menteel zeer aantrekkelijk. Zeker voor diegenen 
die een hekel hebben aan belasting betalen. Voor 
anderen valt het toch zeer tegen in dit jaar. Daar-
om hebben wij diverse acties op onze tractoren, 
machines en onderhoud. Dat wil zeggen op:

• Onderhoud in de werkplaats vanaf 1 decem-
ber 2010 t/m 28 februari 2011: 10% korting 
op de complete factuur v.a. € 300,-.

• Beregeningshaspels Irrifrance en Ocmis: 
10% extra korting tot 31 december 2010.

• New-Holland T6030 actiemodel door  
voorraad order tegen zeer scherpe prijs  
(op diverse andere modellen zit ook  
actiekorting variërend van € 500,- tot zelfs  
€ 10.000,- extra, geldig tot 31-12-2010).

• Rumptstad ploegen en Steketee grond- 
bewerkingsmachines tegen prijzen van 2007

• Trimble GPS met MCF Ploegbesturing door 
grote voorraadorder 10% extra korting.  
Financieren tegen 1,3%.

• Yamaha quads zonder klaarmaakkosten
• Kverneland CLI bodembeluchter (woeler) in 

overleg met fabrikant en door grote  
verkooporder tegen zeer scherpe prijzen.

Ocmis was ook 1 van de beregeningsmerken die 
Aquaned vermarktte. Na een bezoek door ons 
aan de fabriek in Italië en vanuit Italië aan ons 
hebben wij besloten om direct dealer van Ocmis 
te worden voor Zuid-Holland en Zeeland. Ocmis 
heeft een zeer gunstige prijs-kwaliteit verhouding 
en is daardoor een gewild merk bij alle soorten 
beregeningsactiviteiten. Alle informatie vindt u 
binnenkort op www.ocmis.nl.

Recent hebben wij bezoek gehad van Benno. 
Zijn wens was om op de grootste trekker uit de 
omgeving te rijden. Dat is gelukt! Samen met zijn 
vader heeft hij een prachtige rit gemaakt.  Benno 
heeft nog op allerlei andere voertuigen gezeten 
en heeft de dag van zijn leven beleefd. 

IRRIFRANcE IMpoRtEUR

Sinds 1 november 2010 zijn wij voor de Irrifrance 
beregeningsmachines importeur geworden voor 
heel Nederland. Irrifrance die gekend is door zijn 
jarenlange betrouwbaarheid, zeer hoogwaardige 
kwaliteit en niet te vergeten ongeëvenaarde be-
regeningsprecisie en hierdoor een merk wat wij 
hoog in het vaandel hebben staan. 

Daarom is het, sinds Aquaned gestopt is met het 
importeurschap, ons doel geweest dit merk aan 
ons bedrijf toe te voegen. Na veel tijd en energie 
is het ons gelukt dit merk te mogen vermarkten.
Ter aanvulling van onze technische dienst op be-
regeningsgebied hebben wij Pedro van de Korput 
bereid gevonden om bij ons in dienst te treden. 
Pedro heeft al jaren zijn hart liggen bij beregening 
en zal met al zijn kennis en toewijding ons team 
versterken. Alle informatie hierover kunt u nale-
zen op www.irrifrance.nl.

De nieuwe Grizzly 450 EPS is uitgerust met een 
revolutionair elektronisch stuurbekrachtigingssy-
steem (Electronic Power Steering) van Yamaha. 
Een gelijkwaardig systeem als de Grizzly 700 EPS, 
maar dan wel met een nieuwe programmering 
aangepast aan de specificaties van een 450 cc. 
Dit systeem vermindert de fysieke inspanning van 
de bestuurder bij het rijden waardoor er minder 
snel vermoeidheid optreedt, zeker tijdens langere 
expedities of werkdagen. Bovendien absorbeert 
het EPS-systeem de schokeffecten aan het stuur.

• Revolutionair elektronisch stuurbe- 
 krachtigingssysteem 

• Onafhankelijke voor- en achterwielophanging 
• Geoptimaliseerd remsysteem 
• On-Command® systeem 
• Ultramatic® transmissie 
• Nieuw stalen frame 
• Lager gewicht 
• Meer koppel 
• Multifunctioneel 
• Prima hanteerbaarheid 

gRIzzly 450 EpS: EEN WEREldpRIMEUR

Binnenkort Bij ons in de winkel! wilt u deze 
machine eens proBeren, Bel dan voor een afspraak!


