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Nieuws van uw loonbedrijf!
In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de nieuwste ontwikkelingen en dienstverlening
binnen ons bedrijf.

“KEEP ON ROLLING”
Na jaren trouwe dienst en vele balen geperst en gewikkeld te hebben, is besloten om te investeren in een
nieuwe balenpers om uw als klant optimaal van dienst te kunnen zijn.
Wij hebben wederom gekozen voor een Welger pers met een Goweil-wikkelaar, mede door de
betrouwbaarheid en het goede functioneren onder uiteenlopende omstandigheden.

Welger RP 245Profi
1
- Baaldiameter; 1,25 m
1
- Baalbreedte; 1,23 m
3
- Baalvolume; 1,50m
1
- Pickup –breedte; 2,25 m
- Aantal messen; 12 of 13 en max 25. messen
Goweil G5040 Kombi (shortline)
- Banden, Vredestein flotation 500/50-17
- Met balen kantelaar!!

Ook voor het inkuilen met de opraapsnijwagen met shovel en de vierkante balenpers met wikkelaar staan wij
weer voor u paraat.
Voor de opraapsnijwagen bieden wij nog steeds de mogelijkheid een kuilverbeteraar toe te voegen d.m.v.
Ecosyl 50 (granulaat) en DA Ecosyl met broeiremmer.
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“Lageveen investeert in een nieuwe mobiele graafmachine”
Het grondverzet met de daarbij komende werkzaamheden als riolering, drainage, bestratings- en
beschoeiing werkzaamheden is voor ons nog steeds een groeiende tak van het bedrijf. Wij vinden het dan
ook belangrijk om dit materieel optimaal te houden.
De mobiele graafmachine Atlas 1304 vervangen wij door
een nieuwe Atlas TW150.
Deze graafmachine wordt uitgevoerd met een stelgiek en
een tiltrotator (deze kan zowel kantelen maar ook roteren)
waardoor deze graafmachine ook in krappe ruimtes
behendig is.
Daarnaast is de cabine overdruk voorbereid zodat wij ook
graafwerkzaamheden bij bv. saneringen kunnen uitvoeren.
Door de extra hydraulische functies kunnen we deze
machine verder nog uitvoeren met sorteergrijper,
sloophamer, trilblok, maaikorf, etc.
Kortom een multifunctionele machine!

Overige investeringen/diensten:
Grass Profi
Dit voorjaar hebben wij de eerste hectares doorgezaaid met de nieuwe
Grass profi.
Het doel van de Grass Profi is niet alleen het bijzaaien maar vooral ook het
onderhoud, verzorgen en in conditie houden van het Grasland. Grasland is
de basis voor de moderne melkveehouderij en medebepalend voor het
saldo. Er wordt een jaarlijkse “onderhoudsgift” van 8 tot 20 kg graszaad
geadviseerd. In het (vroege) voorjaar wordt de machine ingezet voor
reparatie en voorjaarsbewerking. Denk bij reparatie aan winterschade,
wildschade, schade door ganzen enz.

Woelpoten Frees-zaaimachine
Naar aanleiding van vraag vanuit onze klantenkring zijn op de frees-zaaimachine woelpoten gemonteerd
met als doel storende lagen in de ondergrond te doorbreken en een betere overgang te creëren van de
gefreesde toplaag naar de vaste ondergrond.
Mocht u geïnteresseerd zijn of vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, kunt u voor extra
informatie onze website bezoeken ( www.lageveenachlum.nl ) en de betreffende folders downloaden en/of
gewoon bellen met Haiko(06 24935219) of Siepie (06 53642720).
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