NIEUWSBRIEF JANUARI 2019
Ontvangt u deze nieuwsbrief voor het eerst en wilt u deze vaker ontvangen?
Per post of per mail? Aanmelden kan via onze site of door een mail te sturen.

Geachte relatie,
Op de beurs in Vijfhuizen van dinsdag 08 januari tot en met 10 januari 2019 zullen wij met trots
onze nieuwste kopmachine aan u presenteren. Wij hebben een vernieuwd Pink
Rondsel. Dit rondsel onderscheidt zich door de constructie onder het mes.
Daarnaast zijn er interessante wijzigingen doorgevoerd. Wat voor u zeker de moeite
is om te komen bekijken. Op het gebied van stabiliteit, design, maar ook voor het
bestuurderscomfort zal er een grote positieve bijdrage worden geleverd.
We kunnen zolang de voorraad strekt nog enkele kopmachines met stage 2 Kubota motoren
verkopen met mechanische brandstof inspuiting, zonder EGR, zonder DPF en zonder ADBLUE.
Informeer naar de mogelijkheden bij onze vertegenwoordiger Jim Luitjes 06-30437373.
Het vernieuwde rondsel is voorzien van transportbandjes voor
de afvoer van de tulpenkoppen in plaats van een vijzel. Dit
rondsel is ontwikkeld en gemaakt door
Pink Innovation in samenwerking met Hegro Agri Service.
Wij hopen u te mogen verwelkomen op onze stand.
Met vriendelijke groet,
Het Pink Innovation Team
Volg ons op Facebook
en Twitter.

DE ROZE ROOIER
De productie van de Roze Rooiers is inmiddels
gestart. Dit is het moment om over uw
rooimachine na
te denken!
Heeft
uw
rooimachine onderhoud nodig, wilt u graag iets
aanpassen of denkt u na over een nieuwe
rooimachine? Wij helpen u graag! Een groot
voordeel van onze nieuwe rooier is het nog
lagere energieverbruik. Hieronder een aantal
van de laatste modificaties die wij aan onze
rooimachines uitvoeren:
-Opvoer / bovenband update
-plus dubbele rijregeling/ nethaspels
aanpassen.
Voor de aansturing van de opvoer en bovenband is een uitgebreide update mogelijk.
Hierbij worden de componenten die verantwoordelijk zijn voor de aandrijving vervangen naar de
nieuwste technieken. Hierbij word de printplaat besturing vervangen voor een PLC besturing t.b.v.
een fijnere regeling, de motoren worden vervangen zodat werkdrukken gunstiger worden en de
conventionele hydraulische ventielen worden vervangen voor regelbare proportionele ventielen.
Dit heeft meerdere voordelen: minder
brandstofverbruik, minder slijtage, minder
warmteontwikkeling, rustigere machine, minder
geluid en lagere kosten per hectare. Wij hebben de
nethaspels aangepast. Hierdoor kunt u de netten nog
beter en strakker oprollen en zijn ze beter te
hergebruiken. Een andere aanpassing die veelvuldig is
toegepast het afgelopen seizoen is het aanbrengen van
een egalisatieplaat en de deels dichte bodem aan het
kistenrek. Hierdoor komt er geen grond tussen de
rollen en lopen de kisten nog mooier het rek af!

CELLI MACHINES
Een mooie uitbreiding op het leveringsaanbod van Pink Innovation sinds begin 2018 is de gehele
Celli grondbewerking machinelijn. Naast onze bekende Celli frontfreesjes die gebruikt worden bij het
tulpenbollen rooien kunt u nu ook bij ons terecht voor spitmachines, rotor kopeggen en
messenfrezen.
Inmiddels hebben we de eerste 3 meter brede spitfrees combinatie
machine ook afgeleverd, deze is voorzien van o.a. extra brede
glijsloffen, Pink Hardfacing opgelaste spitschoppen, Celli frees
met gebogen
messen en een
speciale PVC rol
met extra dik
staaldraad.

PINK IRRIGATION
Het beregeningseizoen 2018 was
uniek! We hebben nog nooit zoveel
beregeningsmachines verkocht.
Dit had natuurlijk te maken met de
aanhoudende droogte. De Turbo Cipa
haspels met de unieke
motorpompcombinatie zijn zeer goed en blijken energie zuinig te presteren.
In de praktijk blijken Turbo Cipa haspels met motorpompset tot 20% zuiniger met brandstof
te zijn. Aan de basis hiervan ligt een JCB Dieselmax 4 cilinder motor met mechanische brandstof
inspuiting. Deze motor heeft geen EGR, Ad blue en commen rail techniek, daardoor kunnen we ook
gebruik blijven maken van het simpele "venturi" aanzuigsysteem voor het volzuigen van de
zuigslang. Achter de JCB Dieselmax motor word een Sidermeccanica hoogrendement pomp
gemonteerd. Door de zware constructie hebben deze een rendement dat tot 25% hoger licht als
gangbare pompen. Om het geheel te koelen word een RVS warmtewisselaar op de pomp
gemonteerd, deze koelt de koelvloeistof waardoor een radiateur en ventilator op de motor niet nodig
is. Bij de Turbo Cipa haspel met motorpompset met JCB 125pk Dieselmax motor word de lucht van
de intercooler door de warmtewisselaar gekoeld. Voor meer informatie over deze unieke
motorpompset kunt u contact opnemen met onze verkoper Jim Luitjes: 06-30437373.
In beregeningsseizoen 2019 gaan we testen met de eerste aftakas aangedreven Sidermeccanica
pomp op onze Pink Pompbok. We verwachten dat deze pomp minder brandstof verbruikt t.o.v.
gangbare pompen.
Daarnaast gaan we een aantal mooie Turbo Cipa haspels en motorpompsets in bedrijf stellen.
Waaronder een grote XJM 140-500 haspel.

BOL VAN MACHINES
Voor onze gebruikte machines kunt u terecht op www.bolvanmachines.com

2.25 SPOORBREEDTE
Pink Innovation volgt alle ontwikkelen omtrent de nieuwe 2.25 spoorbreedte op de voet. We hebben
hier ook onze eigen ideeën in en al het een en ander op tekening gezet. We hebben een aantal
interessante innovaties en nieuwe constructies bedacht voor zowel de plant- als de rooimachine.
Mocht u overwegen over te stappen naar deze capaciteit verhogende spoorbreedte denken wij
graag met u mee!

PINK PLANTER (elektrisch)
Afgelopen plant seizoen hebben wij meerdere
plantmachines omgebouwd en uitgevoerd naar
het nieuwe elektrisch planten. De trilgoot
en aanvoerband worden door een eigen
elektromotor aangestuurd. Hierdoor is het
plantbeeld nog constanter en stabieler, zeker
tijdens het opstarten.
U kunt elke Pink Planter om laten bouwen
naar het nieuwe elektrisch planten!
Afgelopen seizoen is er ook in combinatie met een Cremer telmachine over de halve breedte van de
aanvoerband met een Pink Planter automatisch gepland.
Wat wij ook onder de aandacht willen brengen is het formaat en gewicht van de Pink Planter.
Wij doen onze uiterste best om deze zo klein en laag mogelijk te houden waardoor uw gebruik kunt
maken van lichtere tractoren, minder brandstof verbruik heeft en mindere verdichting in de
grond dus een hogere opbrengst.

NIEUWE WEBSITE
Achter de schermen hebben we hard gewerkt aan een nieuwe,
frisse en moderne website. Nieuwgierig kijk dan op
WWW.PINKINNOVATION.NL

U KUNT BIJ ONS OOK TERECHT VOOR O.A.
Pink Hardfacing
Westtrack 2.0
Koppers
Turbo Cipa
Raven GPS Systemen

Pink Innovation B.V.
Spijkerboor 3
1678 JA Oostwoud

Slijtdelen
Westtrack onderdelen
Celli Grondbewerking
Landini en Rovatti
Pink Counters en Cremer telmachines

Telefoon Algemeen: 0229-202794
Telefoon Service:
06-11257250
Telefoon Verkoop:
06-30437373

Email: info@pinkinnovation.nl
Website: www.pinkinnovation.nl

