Nieuwsbrief
GWW service 2011

Door onze jarenlange ervaring in het grondverzet, zijn wij actief voor aannemers in de
grond, weg- en waterbouw maar ook voor bouwbedrijven, hoveniers, gemeentes,
waterschap, agrariërs, particulieren en andere bedrijven.
Onze dienstverlening in de GWW is zeer breed en bestaat uit; het zetten van
beschoeiingen, aanleg bestrating, riolering- en drainagewerk, grondverbetering,
grondverzet, aanleg paardenbakken, zaaiwerkzaamheden, onderhoudswerk etc.
Hierbij willen wij u graag inlichten over onze nieuwe investeringen in machines en
uitbreiding in onze dienstverlening.

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.

Machinaal straatwerk:
Het dagelijks tillen van stenen en de slechte
werkhouding leidt bij stratenmakers
tot klachten aan rug, knieën en schouders.
Lageveen investeert in machines die het zware werk
kan overnemen.
Voor het aanbrengen van trottoirbanden
en overige betonbanden beschikken wij
over een hydraulische bandenklem.
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Ook elementen verharding zoals
H-klinkers kunnen wij met een klem
machinaal aanbrengen.
De zandbaan wordt vooraf ook machinaal
met een laserbord geprofileerd.
Naast het beperken van de fysieke
belasting kunnen wij hiermee ook
kostenbesparend werken.

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.
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
deze niet ondergewerkt.

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze dienstverlening 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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