NIEUWSBRIEF JANUARI 2018
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,
Graag willen wij u via deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van onze laatste ontwikkelingen
wikkelingen en noviteiten
2017 was één van onze drukste jaren.. We hebben weer veel nieuwe machines aan onze klanten geleverd. Maar
we hadden ook veel werk aan onderhoud aa
aan allerlei soorten en merken machines
s en aan het aanpassen van
onze machines naar de allernieuwste systemen
systemen. Wij hebben in augustus 2017 van Zijl transportbanden
overgenomen en daarom kunt u nu ook bij ons terecht voor transportbanden voor o.a.
o.a transportmiddelen t.b.v.
broeierij en voor bloembollenverwerking. 2018 ziet er ook weer goed uit en mocht u interesse hebben in 1 van
onze machines kunt u contact opnemen met onze verkoper Jim Luitjes 06-30437373
30437373. Heeft uw Rooi- of
Kopmachine nog onderhoud nodig voor het nieuwe seizoen
seizoen? Of wilt
ilt u een aanpassing?
aanpassing Wacht dan niet te lang
en neem snel contact op met onze serviceafdeling 06-53363893 zodat u in het nieuwe seizoen zorgeloos kunt
draaien.
Wij zijn reeds gestart met de productie
ductie van Rooimachines, K
Kopmachines en inkoop van beregeningshaspels.
Uiteraard blijven wij altijd doorgaan met nieuwe ontwikkelingen. En hebben we
altijd genoeg te doen. Op dit moment kunnen wij nog handige mensen gebruiken
die zijn in te zetten als lassers (constructiebankwerker) of als
al monteurs
(assemblage nieuwbouw en onderhoud / reparatie) maar zeker ook als
programmeur of tekenaar
tekenaar. Ben jij of kent u iemand die graag ons team komt
versterken in één van deze functies? Maak dan snel een afspraak
afspraa met ons
Met vriendelijke groet,
Het Pink Innovation Team
Volg ons op Facebook
en Twitter.

PINK PLANTER (elektrisch)
Dit voorjaar zijn er 2 lelieplanters uitgevoerd met
elektramotoren op de trilgoot en in het najaar zijn er 3 Pink
Planters uitgevoerd
oerd naar elektrisch waarvan wij 1 nieuw
gebouwde Pink Planter met een elektrisch
elektrische motor voor
aansturing van aanvoer band en trilgoot hebben
uitgevoerd. Tijdens het plantseizoen kwam naar voren dat
het zeer mooi en stabiel loopt. Onze klanten waren zeer
enthousiast, door deze toepassing heeft u geen last van
warme/koude olie. Wij verwachten dat het plantbeeld nog
mooier is. U kunt ook uw bestaande
estaande planter laten
ombouwen naar elektrisch!

PINK COUNTER
Onze eigen teller, The Pink Counter, heeft goed gedraaid
gehad. Onze teller heeft bijna geen last van vervuiling.
vervuiling
The Pink Counter kan op meerdere plekken ingezet worden.
Uiteraard op de planter maar is ook uitermate geschikt voor
leesbanden voor het tellen van plantgoed. Ook op andere
plekken in de schuur worden de tellers inmiddels toegepast.
Maar ook bij de hoogteregeling van het koprondsel. Deze
automatische hoogteregeling is
s uitgevoerd met dezelfde
hardware als het telsysteem. Door de multifunctionele
inzetbaarheid van dit systeem, wordt de investering
aantrekkelijker. Een ander groot voordeel van ons
telsysteem is dat de teller over de volledige bedbreedte
(zowel 1,50 als 1,80 spoorbreedte) telt, zonder het zicht op
de trilgoot te ontnemen.
n. Om dit te kunnen realiseren,
hebben wij een speciaal middenrooster ontwikkeld waar de sensor onder h
hangt.
angt. Op de foto is dit
rooster te zien. Omdat deze sensor geen last van lichtinval heeft, hoeft deze niet te worden
afgeschermd zoals andere
e tellers. In de besturing van het telsysteem zitten veel voordelen. Zo
kunt u via het touch screen van de teller ook de parameters van de planter instellen. Door The
Pink Counter
ter op de plantmachine worden uw bollen nauwkeurig geteld tijdens het planten. En
omdat het mogelijk is om communicatie met de SBG teeltregistratie te leggen,
leggen wordt er exact
opgeslagen op welke plek, hoeveel en welke bollen er zijn geplant.
Naast onze eigen teller staan wij natuurlijk ook klaar om u te helpen als u met een andere teller
tel
een storing heeft. Veelal gaat het om een storing in de lichtsluis. Deze wordt meestal veroorzaakt
door vocht. Wij hebben afgelopen jaren veel geïnvesteerd in reserve computerkasten, lichtsluizen
en bedieningsdisplays, daarom kunnen wij u goed van die
dienst
nst zijn tijdens het seizoen en u
voorzien van leen-,, of ruilonderdelen tijdens de reparatie van de defecte teller.

TRANSPORTBANDEN
In augustus 2017 hebben wij van Zijl transportbanden overgenomen. Buiten de kennis en
productie zelf in huis te hebben voor onze machines, willen wij voor u een nog
completer pakket aanbieden.. U kunt o.a. bij ons terecht voor levering van kunststof
kunststofen rubber transportbanden, levering van drijfriemen, en het bekleden van stalen en
kunststof rollen. Op het moment dat bij u een band breekt staan wij zoals u van ons
gewend bent klaar om u te helpen en zullen wij er alles aan doen om u z.s.m. weer
draaiend te hebben.
Dit kan d.m.v. uw huidige band ter plaatse te repareren, ook kunnen wij transportbanden
tot maar liefst 2100 mm bandbreedte snijden en deze ter plaatse eindloos maken of
voorzien van drijfriemen. Voor interesse of advies kun
kuntt u contact opnemen met Henk van
Zijl 06-24917478
“Wij bouwen een band met u op”!

PINK POMPBOK
Wij zullen net als de voorgaande jaren, weer een aantal luxe Pink Innovation
Pompbokken afleveren. Deze pompbokken zijn van diverse gemakken voorzien. Zo
is de zuigslang vervangen voor een aanzuigbuis, voorzien van twee hydraulische
draaikoppelingen zodat u niet meerr aan de zware slang hoeft te trekken.
trekken Ook
is het volzuigen een stuk eenvoudiger geworden met het zelfaanzuigende systeem.
Dat overigens ook op uw bestaande pompbok is te maken. Naast
aast een wel bekende
en luxe Pink Pompbok kunnen we
nu ook een losse Turbo Cipa
Ci
motorpompset leveren voor
v
de
water
aanvoer.
Voor
meer
informatie over de verschillende
opties en uitvoeringen kunt u
contact opnemen met Jim Luitjes
06-30437373.
30437373.

TURBO CIPA
Ook zijn wij dit najaar op bezoek geweest bij de Turbo Cipa fabriek in Italië.. Hier zijn we op
de hoogte gebracht van de laatste trends en het productie proces van d
de
e beregening
machines. Één innovatie in het bijzonder willen wij bij u onder de aandacht brengen. Zij
hebben een unieke warmtewisselaar
warmtewisselaar. Deze warmtewisselaar
sselaar is door Turbo Cipa zelf
ontwikkeld speciaal voor de beregening. Je kan met dit systeem circa 8% motorvermogen
besparen doordat je de radiateur en ventilator niet meer nodig hebt. In plaats hiervan word
je koelvloeistof gekoeld in een speciale warmt
warmtewisselaar
ewisselaar met het beregeningswater. Een
ander pluspunt van
an de warmtewisselaar is dat er een enorme geluidsreductie bereikt
bereik word
door de afwezigheid van de radiateur + ventilator. ( 77.5 dB op 8 meter bij 1650
motortoeren. ) Dit is gelijkwaardig aan het is
isoleren
oleren van een conventionele motorpompset .
Wij gaan in 2018 weer een paar mooie Turbo Cipa haspels in bedrijf stellen.
Waaronder een mooie grote GX790.. Deze haspel is uitgevoerd met een 45 meter brede
radiografisch bedienbare beregeningsboom
beregeningsboom.
Deze beregeningsboom
geningsboom heeft een aantal voordelen:

Door de radiografische bediening is deze boom door één man te verzetten.

Minder energieverbruik t.o.v. beregenen met een kanon, circa 30% brandstofbesparing (minder druk
nodig).

Veel secuurder beregenen, dus minder z
zuurvorming,
uurvorming, minder ongelijke afsterving en minder
waterverspilling.

Minder verdamping tijdens
ijdens beregenen.

Geeft alleen water waar nodig, dus minder waterverspilling en landeigenaren meer tevreden.

PINK HARDFACING
Slagvast in slijtvast!
Pink Hardfacing word in verschillende branches toegepast, zoals de weg
weg- en waterbouw, funderingstechniek,
recyclingtechniek, maar ook in de agrarische sector. Hierbij moet u onder andere denken aan slijtdelen zoals
spitterschoppen, kopegtanden en freesmessen. Voor slijtdelen voor de grondbewerking is de werking hiervan
inmiddels bewezen. De plekken van het basislichaam die het meeste aan slijtage onderhevig zijn, worden
voorzien van de Pink Hardfacing Coating, zonder dat de geometrie van het oor
oorspronkelijke
spronkelijke slijtdeel veranderd.
Op die manier neemt de coating de schurende krachten op zich en hoeft het slijtdeel alleen nog maar de
losgemaakte grond te transporteren en niet meer te snijden of te breken. De geometrie van het slijtdeel blijft
zo tot het einde behouden zodat de optimale snijhoek niet veranderd, waardoor brandstof wordt
bespaard. De Pink Hardfacing Coating kan vrijwel op elk type slijtdeel worden aangebracht. Ook is het te
gebruiken in alle grondsoorten, zelfs wanneer er stenen in de grond zitten. Naast het aanbrengen van Pink
Hardfacing Coating kunt u ook bij ons terecht voor de inkoop van nieuwe originele slijtdelen voor
grondbewerkingsmachines. Deze slijtdelen kunnen wij zeer scherp
aanbieden. Indien gewenst kunnen wij de slijtdelen direct van de
Pink Hardfacing Coating voorzien zodat u niet zo snel naar ons terug
hoeft voor nieuwe slijtdelen. Voor nieuwe klanten is er de
mogelijkheid voor een gratis oplas proef!

BOL VAN MACHINES
Bolvanmachines is terug!
Kijk op www.bolvanmachines.nl als u op zoek bent naar een gebruikte bollenteelt machine
Volg bolvanmachines ook op facebook
k voor de nieuwste advertenties en updates aan op de website!

ROZE ROOIER
De productie van de Roze rooiers is inmiddels gestart. Dus dit is voor u het moment om over uw rooimachine
na te denken. Heeft uw rooimachine onderhoud nodig, of wilt u graag iets aanpassen? Wij doen dit graag voor
u. Of bent u in de markt voor een nieuwe rooimachine. Een groot voordeel van een nieuwe rooier is het nog
lagere energieverbruik. Hieronder
onder een aantal modificaties die wij de laatste tijd aan rooimachines uitvoeren.

Opvoer / bovenband update + rijregeling/ nethaspels aangepast Voor de aansturing van de opvoer en
bovenband is er een uitgebreide update mogelijk. Hierbij worden de componenten die verantwoordelijk zijn
voor de aandrijving vervangen voor de nieuwste technieken. Zo wordt de printplaat besturing vervangen voor
PLC besturing voor een fijnere regeling, de motoren worden vervangen zodat de werkdrukken gunstiger worden
en de conventionele hydraulische ventielen worden vervangen voor beter regelbare proportionele ventielen. Dit
heeft meerdere voordelen: minder brandstofverbruik, minder slijtage, minder warmteontwikkeling, rustigere
machine, minder geluid en lagere
agere kosten per hectare.. Ook hebben wij de nethaspels aangepast. Hierdoor
kunt u de netten nog
og beter en strakker oprollen en zijn ze beter te hergebruiken.

U KUNT BIJ ONS OOK TERECHT VOOR O.A.
Pink Hardfacing
Pink Tracks
Koppers
Turbo Cipa
SBG

Slijtdelen
Westtrack
Celli
Landini en beregeningstechniek
Cremer
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