Nieuwsbrief
Voorjaar 2017

Op naar het mooie voorjaar
2016 was een prima jaar, op vele
evenementen waren wij aanwezig
zoals bijvoorbeeld de
Aardappeldemodag in Westmaas met
een record aantal bezoekers. Ook een
record was het bezoekersaantal bij de
Grimme Technica in november. Damme
werd overspoeld door Nederlanders en
dat doet ons goed! 2017 wordt
minstens zo´n mooi jaar. In september
de Potato Europe in Emmeloord en in
november de Agritechnica waarbij wij u
zeker zullen verrassen met een groot
aantal nieuwe machines en
ontwikkelingen.
De oogst van de aardappelen, uien en

bieten ging voorspoedig zonder grote
problemen. In het najaar enkele mooie
demonstraties gedaan met de Grimme
ROOTSTER 604, de 6 rijige getrokken
bietenrooier. Bijna alle vakbladen
hebben er over geschreven en de
ervaringen van de gebruikers zijn
prima.
In januari is er gelukkig een
vorstperiode geweest, in vele gevallen
zonder sneeuw. De structuur van de
bovenlaag zal tijdens het poot- en
zaaiseizoen in ieder geval beter zijn
dan de afgelopen jaren net zoals de
grondbewerking voor het poten- en
zaaien zal eenvoudiger gaan.

GROENTE EN GRIMME

Grimme en ASA-LIFT
In september is het al weer
4 jaar geleden dat de
Potato Europe Nederland
aandeed. U herinnert het u
vast wel, nat, donker en de
tweede dag door de nattigheid werden de demonstraties zelfs afgelast, niet omdat we niet konden rooien
maar omdat het transport
naar de inschuurlijnen te
gevaarlijk werd. Natuurlijk
een prima reden maar wij
hopen dat wij dit jaar aan
het einde van de tweede
dag het complete perceel
hebben kunnen rooien. Dit
jaar op 13 en 14 september
gaat het dus weer gebeuren
en Grimme is er natuurlijk
bij. Wij demonstreren met 3
rooimachines, 2 getrokken
en 1 zelfrijder en daarnaast
de complete onovertroffen
Grimme inschuurlijn. Ook
hebben wij zoals u van ons
gewend bent een grote
stand waar u van harte welkom bent voor het verkrijgen van alle informatie, of
gewoon een drankje en een
hapje. Wij nodigen u nu alvast uit om ons te bezoeken
op de grootste aardappelmanifestatie van ons land,
noteer in uw agenda.
Impressie Potato Europe
2016 in Frankrijk

In 2012 is de gespecialiseerde Deense
fabriek voor groente-oogstmachines
ASA-LIFT overgenomen door Grimme, met
als doel ook in de teelt van groenten fullliner te worden. Na enkele aanloopjaren is
er besloten om vanaf 1 januari 2017 de
machines van ASA-LIFT in Nederland
direct vanaf de fabriek via een aantal
geselecteerde Grimme dealers aan de
eindgebruiker te verkopen. Tot 2016 werd
ASA-LIFT vertegenwoordigd door de
importeur Farmstore. Doordat ASA-LIFT als
fabriek dichter bij de eindgebruikers wil
staan om nog meer in te spelen op de
vragen en behoeftes uit de markt is er
besloten om de verkoop rechtstreeks te
doen, zonder tussenkomst van derden.
Pieter Steenbergen, die de advisering en
verkoop door jarenlange ervaring met
ASA-LIFT als geen ander in de vingers
heeft, is bereid gevonden om in dienst te
treden bij Grimme Nederland om als

DEALER NIEUWS

Nieuwe Grimme Premium Partners
Wij hebben het genoegen u een tweetal
nieuwe Grimme Premium Partners voor te
stellen in de provincie Zeeland. Hoewel de
aanleiding van deze verandering droevig
was, zijn wij zeer trots en blij een tweetal
topbedrijven als Grimme Premium Partner
aangesteld te hebben, namelijk LMB Den
Engelsman uit St. Maartensdijk op Tholen
en PVE Van Eijzeren uit Borssele. LMB
Den Engelsman was reeds sinds 2007
dealer maar werkte tot nu toe samen met
Louis Verburg.
PVE Van Eijzeren, die tot op heden alleen
gevestigd is in Borssele zal zo spoedig
mogelijk in het, voor Grimme belangrijke
gebied Schouwen-Duiveland een nieuwe
vestiging openen om de service te kunnen
bieden die de klanten daar gewend zijn.
Eén van de monteurs van Van Eijzeren is
een goede bekende van de Grimme
gebruikers op Schouwen-Duiveland, dus de
kennis is meeverhuisd naar onze nieuwe
Premium Partner.
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verkoopadviseur ASA-LIFT de verkoop van
deze machines in Nederland en
Vlaanderen ter hand te nemen.

Het team Van Eijzeren

Jaap den Engelsman

DE GEBROEDERS

Grootverbruikers
Enkele nieuwsbrieven geleden hebben wij
u een grootverbruiker Grimme machines
voorgesteld, Ploegmakers de Rips. Deze
keer zijn we naar Nagele gegaan, waar we
een bezoek hebben gebracht aan de gebroeders Vedelaar.

De geschiedenis van de familie Vedelaar
in de Noordoostpolder is begonnen in de
jaren 50 toen opa Vedelaar uit Borger
naar Nagele vertrok naar een, voor die
tijd, gigantische boerderij van 24 hectare.
Zijn zoon (de vader van de broers Joop
en Gerard) heeft de boerderij later overgenomen en heeft tot 2009 meegewerkt.
De akkerbouwtak van nu bestaat uit 75
hectare eigen grond, daarnaast wordt nog
70 hectare gehuurd van derden. In het jaar
2000 is het loonbedrijf opgericht door Joop
en Gerard omdat het akkerbouwbedrijf niet
genoeg werk opleverde voor 3 personen.
Om het loonwerk op te starten, werd als
eerste machine een 6 rijige bietenrooier
aangeschaft, na 2 jaar gevolgd door een
maaidorser. Op dit moment werken er naast
Joop en Gerard 5 tot 8 (afhankelijk van het
seizoen) medewerkers en wordt er 450 ha
graan geoogst, 200 ha uien gezaaid, 750
ha bieten gerooid (300 ha gezaaid) en 200
ha aardappelen gepoot (Grimme GB 430)
en gerooid, de laatste belangrijke tak is de

witlof waarvan er 150 ha wordt gerooid.
Al met al een vol programma waar natuurlijk
al veel meer machines voor nodig zijn dan
die ene 6 rijige bietenrooier. Toen in 2010
de bietenprijzen slecht waren, gingen de
gebroeders Vedelaar tegen de stroom in
roeien en kochten ze een Grimme
MAXTRON 620. Tegen de stroom inroeien
omdat dit een rooier was die geheel anders
was dan de bestaande systemen (de
MAXTRON 620 rooit met roterende
rooischaren en reinigt d.m.v. rollen i.p.v.
reinigingszonnen). Door de uitzonderlijk
goede resultaten van de MAXTRON 620
(minder puntbreuk en uitstekende reiniging)
kwamen er zoveel klanten bij dat in 2011
een tweede MAXTRON 620 is aangeschaft.
In 2016 is er zelfs een derde
MAXTRON 620 ingehuurd om aan de vraag
te kunnen voldoen! De 200 hectare aardappelen en de 150 hectare witlof worden
gerooid door een Grimme VARITRON 470
TERRA TRAC. Volgens de gebroeders
Vedelaar is deze machine zeer aardappelvriendelijk met grote capaciteit en
daarnaast de meest geschikte machine om
naast de aardappelen ook witlofpennen te
rooien. Als u een bezoeker bent van de
Aardappeldemodag Westmaas en/of de
Potato Europe in Emmeloord dan kan het
bijna niet anders dan dat u Gerard Vedelaar
kent! Gerard is namelijk onze vaste chauffeur als het er op aan komt mensen te laten
zien waar een VARITRON 470 toe in staat
is, dus als er demodagen of tentoonstellingen zijn met veel bezoekers vragen wij
Gerard Vedelaar om de
VARITRON 470 te bedienen. Grimme en
Vedelaar, een perfecte combinatie.

Hoewel deze aankondiging
wel heel erg op tijd is,
willen wij u toch al reeds
melden dat de belangrijkste
en grootste beurs voor
landbouwmachines dit jaar
weer wordt gehouden in
Hannover, de Agritechnica.
Van 12 tot 18 november
opent deze beurs zijn
deuren. Met meer dan 2700
deelnemende bedrijven
kunt u er verzekerd van
zijn dat u deze beurs niet
in één dag kunt bekijken.
Zeker als u weet dat
Grimme dit jaar wel een
heel bijzondere stand heeft.
Een stand met deze keer
wel heel veel compleet
nieuwe machines!! Om een
klein tipje van de sluier op
te lichten: Wij hebben u al
een paar keer de nieuwe
rooimachine met AirSep
laten zien, een revolutionair
reinigingsconcept die
afrekent met stenen en
kluiten, de machine is
klaar voor introductie, wat
u verder voor nieuws kunt
zien? Laat u zich maar
verrassen en overrompelen.
Op de Agritechnica zal weer
blijken: Grimme, mijlenver
vooruit.
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Agritechnica 2015
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Premium-Check niet vergeten!
Binnen de Grimme Premium-Checks

Uw voordelen in een overzicht:

bieden wij samen met de dealers spe-

Vakkundige controle van uw machine

ciale actiepakketten aan voor gebrui-

Advies en service door de Grimme

kers van Grimme techniek. Naast het

Premium Partner

klassieke onderhoud en inspectie van

Gunstige condities op Grimme

Grimme techniek ligt de focus ook op

Original-Teile tot 10 %

advies en het verder optimaliseren voor
de komende oogst.

Periode: 1-11-2016 tot 1-6-2017
Wilt u ook aan Grimme Premium-

Bereidt u voor op de komende cam-

Check deelnemen? Spreek uw Grimme

pagne en laat uw machine nakijken.

Premium Partner hierop aan.

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Duitsland
Telefoon +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-2298
grimme-nederland@grimme.de · www.grimme.com

02/17/9800

Zij helpen u graag.

