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2011 een nieuw seizoen! Ook dit seizoen staan wij weer graag voor u klaar met
onze vertrouwde maar ook onze nieuwe machines. Hierbij willen wij u graag
inlichten over onze nieuwe investeringen in machines en uitbreiding in onze
dienstverlening.

Nieuw! Massano frees met Twin Seeder
zaaimachine!
Voor het frezen en zaaien in 1 werkgang. De Massano frees is uitgevoerd met een
speciale mengrotor, welke geen bodemverdichting geeft. Met deze frees kunnen wij
voor u de volgende werkzaamheden uitvoeren:
•
•
•
•
•
•

Grasland frezen
Zaaibedbereiding (in zware
omstandigheden)
Frezen en zaaien in 1 werkgang
Graan en maïsstro inwerken
Mest of compost inwerken
Ploegloze grondbewerking

Bij percelen waarbij egalisatie niet noodzakelijk is maar het vernieuwen van de
vrucht wel kan deze frees een uitkomst bieden. Door het frezen blijft de organische
stof in de toplaag behouden en wordt niet ondergewerkt.

Nieuw! Midikraan Takeuchi
TB175 (7,5 ton)!
Om voor het grondverzet u volledig van dienst te
kunnen zijn hebben wij geïnvesteerd in een
Midikraan op rups (rubberen tracks) uitgevoerd met
knikgiek en tilrotator (deze kan zowel kantelen maar
ook roteren). Deze machine kunnen wij inzetten
voor grondwerk op moeilijk bereikbare plaatsen
maar ook maaikorf werkzaamheden.

Loonbedrijf Lageveen
De Jister 9
8806 KZ Achlum

Tel: 06 24 93 52 19
Fax: 0517 64 24 77

info@loonbedrijflageveen.nl
www.loonbedrijflageveen.nl

Nieuwsbrief
April 2011

Overige investeringen/diensten:
•
•

•

•

Voor het laden van vrachtwagens met balen hebben wij de mogelijkheid om
de balen/pakkenklem op de mobiele kraan te monteren, hierbij is een
vrachtwagen in zeer korte tijd geladen en/of gelost.
Nieuw kuil toevoegmiddel, Ecosyl 50 is de nieuwe toepassing en vervangt
Ecosyl 100, de dosering blijft 1 miljoen melkzuurbacteriën per gram gras,
met nog steeds dezelfde unieke melkzuurbacterie MTD/1. Maar de
hoeveelheid toe te voegen Ecosyl is verdubbeld zodat de verdeling
optimaler is en beter in de praktijk te sturen.
Naast het leveren van Ecosyl 50 kunnen wij dit jaar ook DA Ecosyl met
broeiremmer leveren die met name geschikt is voor de toplaag van de
kuilbult. DA Ecosyl bevat naast de melkzuurbacterie MTD/1, kaliumsorbaat.
Dit is een zuur dat schimmels en ongewenste bacteriën doodt of remt en de
aërobische stabiliteit verbetert. Hierdoor is de kans op broei veel kleiner en
zorgt DA Ecosyl voor een goede en vooral smakelijke kuil.
Onze website is vanaf halverwege april in de lucht. Op de website kunt u
informatie vinden over ons bedrijf, onze dienstverlening, projecten en
overige informatie. Voor de gewijzigde grondroerdersregeling voor agrariërs
bezoek onze website www.lageveenachlum.nl.

Voor verdere inlichtingen willen wij u graag te woord staan en kunt u contact
opnemen met Siepie Lageveen (06 53642720) en/of Haiko Lageveen (06
24935219).
Met vriendelijke groet,
Namens personeel en directie,
Loonbedrijf Lageveen Achlum
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