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Geachte relatie,

Hierbij onze eerste nieuwsbrief van 2012.
We hebben in deze uitgave ook werkelijk veel 
te vertellen.

Veel van ons nieuws is een conclusie en gevolg 
uit de enquête die wij afgelopen jaar onder u 
hebben gehouden. Hiervoor uiteraard nog onze 
dank, ook voor de e-mail adressen waardoor wij 
u op de hoogte kunnen houden van alle nieuwe 
ontwikkelingen.

Het belangrijkste is dat wij besloten hebben 
om de vestiging te Zwartewaal te verhuizen 
naar Stad a/h Haringvliet, om zo bij onze hoofd 
vestiging te integreren.
Wij zijn er van overtuigd dat we op deze 
manier vele malen efficiënter kunnen werken, 
maar ook dat wij voor al onze klanten slag-
vaardiger en flexibeler kunnen zijn. 
Met ons team van 15 monteurs, 3 magazijn 
medewerkers en 5 commercieel/administra-
tieve medewerkers kunnen wij u altijd snel en 
professioneel helpen.

Uiteraard begrijpen wij dat voor u als klant van 
Voorne Putten de service locatie gemiddeld 

25 km verder ligt. Om dit te compenseren hebben 
we besloten alle tractoren en machines met 
grotere reparatie`s te halen en brengen voor 

een vast tarief van € 50 per rotatie inclusief 
vervangende trekker/machine mits mogelijk. 
Voor reparatie`s die bij u op het bedrijf gedaan 
kunnen worden, komt onze servicewagen bij 
u langs. Zoals u van ons gewent bent. Dit geldt 
ook voor het eiland Schouwen Duiveland.

Dit alles zullen wij komende maanden gaan 
realiseren en hopen eind 2012 alles vanuit Stad 
a/h Haringvliet te bedienen.
Wat betreft de telefoonnummers en contact-
personen, dit blijft uiteraard ongewijzigd.

Kverneland Group introduceert GEOspread® het daadwerkelijke strooien vindt plaats met vaste 
werkbreedtes, meestal gebaseerd op rijspoor-systemen. Omdat niet alle velden rechthoekig zijn, kan 
de optimale werkbreedte variëren. Het strooien van bijvoorbeeld een schuin perceel of een gebogen 
perceelrand zonder de werkbreedte te wijzigen leidt tot onder- of overdosering of zelfs strooien buiten 
de perceelgrenzen: een flexibele werkbreedte tijdens een specifieke toepassing minimaliseert deze 
“ongewenste” overlap en bespaart uiteindelijk kunstmest en leidt tot een betere gewaskwaliteit.

GPS-gecontroleerde intelligente machineoplossingen voor kunstmeststrooiers - GEOspread®
Vicon introduceert GEOcontrol® en GEOspread® op de Vicon ISOBUS 11783-compatibele weegstrooiers 
voor een optimaal strooiresultaat. Vicon was de eerste fabrikant met een ISOBUS-compatibele weeg-
strooier, en stelt nu met de introductie van GPS-mogelijkheden op haar nieuwe weegstrooiers weer 
nieuwe normen voor nog nauwkeuriger strooien. Nog nauwkeuriger strooien is nu gewoon mogelijk met 

GPS-oplossingen. Vicon biedt 
twee intelligente machine-
oplossingen in combinatie met 
GPS voor kunstmestbesparing en 
meer gebruiksgemak. De IsoMatch 
GEOcontrol® in combinatie met 
een Vicon RO-M EW of RO-EDW 
biedt de volgende mogelijkheden:

Sectieregeling: De strooier (schijven) schakelt automatisch en afzonderlijk in en uit als er overlap 
wordt gedetecteerd.
Variabele dosering: Plaatsspecifieke dosering van taak naar apparaat sturen en toegediende dosering 
van apparaat naar taak sturen.
Uitgebreide documentatie en opbrengstkartering: de voltooide taak wordt geregistreerd en opge-
slagen door IsoMatch GEOcontrol® en kan worden uitgewisseld met bedrijfsvoeringssystemen.
Als onderdeel van sectieregeling kan het in- en uitschakelen op de kopakker eveneens automatisch 
plaatsvinden. Dit betekent dat wanneer de strooier de kopakker nadert, deze automatisch in- en uit-
schakelt via de GPS om overlap op de kopakker te voorkomen.

Voordelen van GEOspread®:
1.   Snelle en nauwkeurige reactie, dankzij directe actuatorsturing op het lospunt
2.   Stabiel schijftoerental in combinatie met lospunt-instellingen voor instandhouden strooipatroon (VC)
3.   Bedieningsgemak; de werkbreedte kan gewoon vanuit de cabine worden ingesteld.
4.   100% ISOBUS-compatibele bediening

 Voor alle actuele info kunt u 
 uiteraard altijd terecht op onze websites: 
 www.mechanisatiecentrumflakkee.nl 
 www.gps-assistant.nl 
 www.irrifrance.nl
 www.ocmis.nl
 www.yamaha-atv.nl
 of kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

 M.v.g Hans vd Hoek, 06-22935262

Intelligente machineoplossingen 



Een ander zeer belangrijk onderwerp is de prijzen 
van onze onderdelen, oliën, airco onderhoud en 
arbeid.
Wij hebben al onze leveranciers, collega`s en ons 
zelf eens tegen het licht gehouden. 
Onze inkoopvoorwaarde zijn daardoor gunstiger 
geworden waardoor wij op een groot deel van ons 
assortiment prijsverlagingen toegepast hebben.
Dit houd in dat al onze prijzen v.a. juni 2012 markt 
conform zijn en nergens tegen betere conditie`s 
te verkrijgen zijn. 
Mocht u ergens anders voor het zelfde onder-
deel minder betalen, krijgt u uw geld terug!

Wordt onze onderdelen partner:

Loonbedrijven, groenvoorzieningsbedrijven, 
hoveniers, boomkwekers, gemeentewerken, 
aannemers grondverzet en ondernemers 
in land- en tuinbouw: vanaf vandaag heeft u 
toegang tot het grootste portal voor technische 
onderdelen binnen Europa!

Op de vakkennis en service van  MCF/Gebr. van 
der Hoek  heeft u altijd kunnen vertrouwen. 
Maar als Onderdelen Partner bieden wij u nog 
veel meer!
U heeft rechtstreeks toegang tot het grootste 
portal voor technische onderdelen in Europa. 
Uw Parts Partner wil voor u betekenen wat zijn 
naam al zegt: de juiste partner in parts. 

Vanaf nu te bereiken via directe link in de MCF site.
Ga naar www.mechanisatiecentrumflakkee.nl 
en kies de button My parts partner, vul het aan-
meldingsformulier in en ontvang uw persoonlijke 
gebruikersnaam en inlogcode.

Voor  meer  informatie en de voorwaarden :
T  (0187) 611888
E  parts@mechanisatiecentrumflakkee.nl

Ook hebben wij als Mechanisatie Centrum Flakkee 
een overeenkomst gesloten met BNP Paribas.
Waardoor wij scherpe financieringstarieven voor 

uw te investeren machines kunnen aanbieden.
Dit geldt voor investeringen v.a. € 15.000 met 
een rente vanaf 1.5%

Van 5 t/m 8 september is er weer de landelijke 
Beurs in Biddinghuizen  de ATH (Agro Techniek 
Holland) dit is de enige officiële beurs onder-
steund door alle dealers en importeurs.
Hier zullen wij uiteraard aanwezig zijn met onze 
haspels. Onze plek zal naast New Holland zijn.
Voor alle overige merken zullen wij aanwezig zijn 
bij de diverse Importeurs.

Andere evenementen waar wij aanwezig zijn:
Trekker trek Oudenhoorn op 28 juli onder auspiciën 
van de Plattelands Jongeren Euro-Delta.

Aardappel Demodag op 22 augustus bij PPO te 
Westmaas.

Oogstdag 2012 op 25 augustus rond het bedrijf 
van Arie Boogert, aan de Kerkhoekweg tussen 
Brielle en Oostvoorne.

Water is er voorlopig genoeg uit de lucht gevallen en de meeste van u hopen op droogte tot 
november toe. Maar ondanks dat hebben we toch nog heel wat beregeningsmachines verkocht.
Zoals aan de firma Reiling Lelie`s B.V. uit Daarleveen, de grootste lelie kweker van de wereld.

Deze heeft via onze dealer Bruggeman uit Lemele 8 Irrifrance Optima 1055 en 8 Scova 5 waaier 
motorpompsets aangeschaft. Dit was een order van formaat en geeft een blijk van vertrouwen in onze 
merken en bedrijven. Deze machines hebben ondertussen al vele uren naar tevredenheid gedraaid.

Momenteel hebben we nog een Demo T7.220 
auto Command met Ad Bleu techniek (dit verlaagt 
het brandstof verbruik met 10%). Deze trekker is 
voorzien van Trimble RTK gps inclusief MCF ploeg-
besturing, geveerde vooras, fronthef met aftakas 
en 650x42 banden. 

Mocht u vrijblijvend deze trekker of het Gps systeem 
willen proberen, laat het ons dan even weten.

Op de ploegen zijn voor komend najaar een aantal 
vernieuwingen doorgevoerd, n.l.: Verstelling van 
de voorscharen dit is nu tegen meerprijs te leveren 
met pen/gat hoogte verstelling + snijhoek pen/
gat verstelling, dit om het mogelijk verdraaien 
tegen te gaan onder zware omstandigheden.

Ook zijn nu extra zware geharde punten en 
scharen te verkrijgen, dit om langer met scherpe 
scharen, punten te ploegen zonder te vervangen 
of slijpen.
Standaard zal op iedere nieuwe ploeg dikkere zool- 
ijzers (15mm i.p.v. 12mm) worden gemonteerd, 
zodat u veel uren tevreden ploegwerk kan verrichten.

Prijzen BeregeningFinancieringen

ATH

Demo T7.220 Rumptstad

Zelf onderdelen 
on-line bestellen?  


