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De invoer is slepend uitgevoerd, wat een betere bodemvolging en invoerkwaliteit van het
gras geeft. De slepende ophanging zorgt er
ook voor dat deze bij obstakels op kan veren,
in plaats van dat deze in het obstakel hapt.
Door het gebruik van een messen set in de invoer wordt het gras gelijkmatig gesneden voor
een betere kuilkwaliteit.

Beste Lezer,

De afgelopen periode is het gelukt om de
meeste gewassen te zaaien of te poten. De komende periode die nu aanbreekt draait om
gewasverzorging in de akkerbouw en de oogst
van de eerste snedes gras in de veehouderij.
In deze nieuwsbrief willen wij u informeren
over de nieuwste machines, welke wij voor
beide sectoren hebben geïnvesteerd.

Zoals u van ons gewend bent kunnen we voor
u het gehele kuilproces verzorgen. Door deze
investering kunnen we in dezelfde tijd op twee
locaties aan het werk zonder in te boeten op
inkuilkwaliteit van uw kuil. Ook bij het gebruik
van deze Schuitemaker Rapide wagen bieden
wij u de mogelijkheid om uw kuil te verdelen
en aan te rijden.

Schuitemaker Rapide 580

Wilt u meer informatie of wilt u dat wij deze
machine inzetten op uw bedrijf? Neem dan
contact met ons op!

U was van ons al gewend dat wij met behulp
van een hakselaar en silagewagens gras kunnen inkuilen. Om u nog beter van dienst te
kunnen zijn, tijdens de oogst van uw gras, hebben we geïnvesteerd in een Schuitemaker Rapide 580 dubbeldoelwagen.
De naam dubbeldoelwagen geeft al weer dat
de machine voor verschillende doelen gebruikt kan worden. Zo kunnen we deze tijdens
het hakselen inzetten als silagewagen in de
gras-, en maïsoogst, maar daarnaast kunnen
we deze machine ook inzetten als opraapwagen in tijdens het inkuilen van gras.
De compacte Rapide is erg gemakkelijk in omgang en kan daardoor op alle plekken terecht.
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de meststoffen sneller en efficiënter opgenomen.

VSS Agro kappenspuit

Met de bemestingskouters kunnen we verschillende meststoffen op maat toedienen.
We zullen hier gebruik maken van een vloeibare stikstofmeststof, waar nodig kan deze
aangevuld worden met fosfaat om zodoende
een complete bemesting voor uw aardappels
te verzorgen.
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van
deze machine, of wilt u dat wij deze machine
op uw percelen inzetten? Neem dan contact
met ons op!

Een nieuwe dienst in ons dienstenpakket
wordt mogelijk door de investering in een VSS
Agro kappenspuit. Hiermee kunnen we een
onderbladbespuiting uitvoeren in de aardappels.
We maken het ieder jaar mee: de onkruidbestrijding in de aardappels is niet altijd perfect
geslaagd. Komt dit door de droogte en daarmee het slechte effect van de bodemherbiciden? Of is de periode tot het sluiten van het
gewas te lang en krijgen nakiemende onkruiden nog steeds de kans? Met behulp van de
kappenspuit kunnen we voor het sluiten van
het gewas onder het gewas nog een passende
onkruidbestrijding uitvoeren. Hiermee ondervinden de aardappels geen hinder van de onkruidbestrijding en zorgt u ervoor dat u het
hele seizoen een onkruidgewas heeft.
Daarnaast kunnen we deze machine ook inzetten als bemester voordat uw aardappels gefreesd worden. De machine is zo gemaakt dat
in plaats van de kappen en de spuitdoppen
ook kouters kunnen worden geïnstalleerd.
Met deze kouters kunnen we aan beide zijden
van de poter een meststof plaatsen. Hiermee
kunt u uw aardappels nauwkeuriger bemesten
met vloeibare meststoffen zonder kans op
vervluchtiging van de toegediende elementen.
Door de plaatsing dichtbij de poters worden
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