Nieuwsbrief Zomer 2018
Beste relatie,

Wij denken
met u mee

Het is weer tijd om verantwoord te oogsten
en om cultuurtechnische werkzaamheden uit
te voeren op uw bouwland.
Wij kunnen dit als geen ander.

Contact:
Hans: 0653 66 26 40

Uw bodem is ook onze zorg.
Capaciteit in combinatie met geavanceerde
(oogst-)machines, die sinds dit seizoen rijden
op VF en IF banden al dan niet in combinatie
met een drukwisselsysteem.
Hoe gaan wij hier mee om ?

Van Driel BV
Vaartweg 13
3267 LT
Goudswaard

Magdalenadijk 9
3255 LK
Oude-Tonge
T: 0186 - 69 12 66

Email:
info@loonbedrijfvan
driel.nl
Website:
www.loonbedrijfvan
driel.nl

Wij investeren in techniek en lage drukbanden
voor een grotere productiviteit en een betere
bescherming van uw bodem.
De nieuwe banden hebben een hoog
draagvermogen bij een lage spanning in het
veld, dankzij de grote doorbuigcapaciteit van
de zijwangen.
25% grotere voetprint – 100 % voordelen:
-

Minder insporingsdiepte
Minder bodemverdichting
Respect voor de bodem
Optimalisatie voor de volgende oogst

In combinatie met de juiste werkstrategie is er
nog voordeel te behalen.
Heeft u vragen, bel, app of mail Hans van Driel
0653 66 26 40.
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Grondverzet – cultuurtechnisch werk
Na het oogsten heeft u de gelegenheid om uw perceel weer op order te
brengen.
Denk aan egaliseren inclusief voorbewerking. Dit voeren wij graag
voor u uit met inzet van onze kennis en kunde gecombineerd met onze
bulldozers en kilverdozerbord.
Dankzij de gps/laser-aansturing kunnen we aan de hand
van het 3D-model de egalisatie werkzaamheden uitvoeren.
Zo brengen wij uw perceel in topconditie.

PS: ook voor het uitgraven van uw bouwput, erf, pad of terras kunnen
wij u van dienst zijn, met leverantie van bouwstoffen.
1e jaars plantuien, Poot- en zaaiuien rooien en laden
Dit kunnen wij zowel op 1,5m als op 2,25m bedden voor u geheel
verzorgen. Wij kunnen uien laden zowel met als zonder axiaal rollenbed.
Opbrengstmeting:
Dit jaar zullen wij een proef met opbrengstmeting opstarten op de
aardappelrooiers en bietenrooier. Zo krijgt u een mooi beeld van het
perceel. Deze gegevens kunnen dan ook weer gebruikt worden voor de
taakkaarten.
Kortom
Komende oogstperiode kunt u bij ons voor het oogsten van graszaad,
granen, aardappelen, suiker- en voederbieten, cichorei, witlof,
wortelen, mais en veldbonen, etc. Interesse? Vraag alvast vrijblijvend
naar onze mogelijkheden.
Met vriendelijke groet,
Van Driel-team
Heeft u vragen, bel, app of mail: Hans van Driel
0653 66 26 40.

