NIEUWSBRIEF MAART 2012
Geachte relatie,
Bij deze willen wij u weer op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen en noviteiten bij Pink Innovation. In
deze nieuwsbrief komen diverse onderwerpen aan bod: Chili en Nieuw Zeeland, kopmachines, pompbokken en
beregeningen, rooimachines, de Creiler Flora en het Holland Flowers Festival. De vermelde noviteiten zijn mogelijk
op nieuwe machines, maar u kunt ze ook op uw bestaande machine laten aanbrengen. Neem voor de mogelijkheden
en meer informatie contact op met Pink Innovation.
Het plantseizoen van 2011 is door de gunstige weersomstandigheden voor de meeste goed verlopen. Door de
aanhoudende droogte werd er hier en daar zelfs na het planten beregend. Na het planten is voor veel klanten het
broeiseizoen gestart. Wij willen alvast het één en ander met betrekking tot onze producten aan u laten zien zodat u
de tijd heeft om er over na te denken.
In het huidige digitale tijdperk willen wij
niet achter blijven. Daarom is de Pink
Innovation nieuwsbrief ook digitaal te
ontvangen. Om aan te melden kunt u een
mail sturen naar info@pinkinnovation.nl of
het aanmeldingsformulier invullen op
www.pinkinnovation.nl. Op de website zijn
ook eerdere uitgaven van de nieuwsbrief te
lezen.
Via deze weg willen wij u laten weten dat
wij de komende tijd weer klaar staan om
uw haspel, kopmachine of rooimachine te
onderhouden. Ook voor diverse innovaties
en revisie kunt u bij ons terecht.
Met vriendelijke groet,
Het Pink Innovation Team

CHILI & NIEUW ZEELAND

Zuidelijk halfrond
Het is maart en hier in Nederland
beginnen de tulpen net een beetje uit
de grond te komen en de eerste lelies
worden geplant. Dit terwijl de tulpen
aan de andere kant van de wereld net
gerooid en verwerkt zijn. Zowel in
Chili als in Nieuw Zeeland wordt circa
150 hectare tulpen geteeld en afgelopen december en januari hebben we in beide landen een kijkje mogen nemen.
In de afgelopen 20 jaar heeft in beide landen de tulpenteelt qua mechanisatie een enorme vlucht genomen. Dit
blijkt wel uit het feit dat er ondertussen in beide landen een aantal Roze machines draaien en dat er dus ook een
deel in dubbelnet geteeld wordt.
Chili
We bezochten eerst Chili waar het seizoen iets eerder is als in Nieuw Zeeland. Mooi om die banen tulpen te zien,
met uitzicht op vulkanen. Hier heerst toch wel een "Nederlands" klimaat en de tulpen zagen er goed uit. Omdat Chili
qua klimaat iets vroeger is dan Nieuw Zeeland, waren ze hier tijdens ons bezoek al aan het rooien.
Nieuw Zeeland
Daarna naar Nieuw Zeeland, ook daar heerst een "Nederlands" klimaat en ook hier mooie banen met tulpen.
Doordat bij aankomst in Nieuw Zeeland er nog geen directe noodzaak was om te beginnen met rooien hebben we
nog enige tijd kunnen besteden aan het nalopen van de Roze Rooiers die No Limit/Triflor hier hebben draaien. Ook
op deze rooiers hebben wij de laatste noviteiten en ontwikkelingen doorgevoerd. Ook werd de spoellijn uitgebreid
met een transportband die Pink Innovation in Nederland had voorbereid. Goed begin is het halve werk, dus mede
door het onderhoud en de ontwikkelingen die we hebben uitgevoerd samen met het team van No Limit/Triflor en het
mooie weer tijdens het rooiseizoen, is het net afgesloten rooiseizoen zeer goed verlopen.

KOPMACHINES
Nieuwe kopmachines
Op dit moment zijn wij in de afrondende fase van de montage van diverse kopmachines. Er zit een groot diversiteit
in het aanbod koppers. Zoals gewoonlijk kan er gekozen worden uit een diesel (3 of 4 cilinder) of een benzine
verbrandingsmotor, 2- of 4-wiel aangedreven, 75 cm rondsel of 1 meter rondsel en uiteraard 1,50 of 1,80 meter
spoorbreedte.
Meterrondsel
Graag willen wij ons grote meterrondsel onder de aandacht brengen. Dit
grote rondsel, met een diameter van 1000 mm, is uitermate geschikt
voor lelies en langstelige tulpen. Wat veel mensen niet weten, is dat dit
rondsel door ons zelf wordt geproduceerd en gemonteerd. Het
meterrondsel is ook al meerdere malen in bestaande Botman en Pink
Innovation kopmachines geplaatst. Naast de grotere diameter van het
rondsel (+ 250 mm), is de vijzelaandrijving van het meterrondsel ook
speciaal t.o.v. het 75 cm rondsel. De vijzel van het meterrondsel heeft
namelijk een middenaandrijving. Op deze manier zijn beide uiteinden van
de vijzel vrij, wat zorgt voor een betere uitstroming van de gekopte
bloemen. Door de beugel boven het rondsel is met een topstang de hoek
van het rondsel naar wens af te stellen. Het rondsel heeft een heel goed
kopresultaat doordat het als een schaar over het mes gaat.
Paden-kopset
De paden-kopset neemt u veel werk uit handen. Vooral bij lelies hangen de bloemen in het rijpaadje. De kopset
bestaat uit twee maaibalkjes die achter het rondsel gemonteerd worden. De maaibalkjes zijn door middel van een
elektrische spindel schuin te stellen. De paden-kopset is op elk type rondsel te monteren, voor zowel 1,50 als 1,80.

POMPBOKKEN EN BEREGENING
Nieuwe Pompbok
In onze vorige nieuwsbrief is hij al aan bod
gekomen: de Pink Innovation pompbok met
hydraulische draaikoppelingen. Op de foto
hiernaast is het prototype van deze pompbok
te zien. Door middel van de twee
hydraulische draaikoppelingen wordt zwaar
handwerk vermeden. En doordat op deze
manier beter in een rechte lijn wordt
aangezogen, zullen er geen luchtzakken meer
ontstaan. Voorop staat dat deze pompbok de
gebruiksvriendelijkheid ten goede komt.
De afgelopen maanden zijn wij bezig geweest
het prototype te verfijnen. De materialen en
onderdelen zijn verder uitgewerkt. En ook het
design gebruiksgemak zijn niet vergeten.
De pompbok is te verkrijgen met een kleine of een grote Landini pomp. De grote pomp wordt veel gebruikt voor
haspels met een slangdiameter groter dan 110 mm. Ook is het mogelijk om de Landini pomp van uw bestaande
pompbok over te bouwen op deze nieuwe Pink Innovation pompbok. De nieuwe pompbok is uit te breiden met
opties zoals een automatische vrachtwagen trekbek en een 12 volt elektrisch opvoerpompje. Voor meer informatie
of prijzen kunt u contact opnemen met Meindert Botman, 06-51427460.
Onderhoud beregeningshaspels
De komende periode zal waarschijnlijk weer in het teken staan van beregening. Wij kunnen er niet vaak genoeg op
wijzen dat tijdig onderhoud aan pompen en haspels belangrijk is om problemen tijdens de eerste beregeningsronde
te verminderen. Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken voor onderhoud van uw
beregeningsmaterieel. Wij hebben ook onderdelen voor oudere types Turbo Cipa haspels op voorraad. Mochten we
de benodigde onderdelen niet op voorraad hebben, kunnen wij dat bestellen. Dit voorjaar verwachten wij ook weer
een aantal nieuwe Turbo Cipa beregeningsautomaten in te kunnen zetten om de voorjaarsdroogte te bestrijden.

ROOIMACHINES
Dichte bovenband in combinatie met automatische trekkrachtregeling
De afgelopen 2 jaar heeft de dichte bovenband zijn werking bewezen. Vooral het laatste deel van het rooiseizoen
van 2011 was erg nat. Op de vette percelen moesten de klanten met een open bovenband vaak stoppen om met de
hand de spijlen van de band weer schoon te schrapen. Een tijdrovende klus. De kunststof band van de dichte
bovenband en de dichte kunststof rollen zijn veel beter schoon te houden door middel van afschrapers. Op de foto
hieronder is de dichte bovenband te zien.
Vorig jaar waren we na de tiende band uitverkocht tijdens het seizoen. Van de nieuwe serie rooimachines voor
komend seizoen zijn er weer diverse machines uitgevoerd met een dichte bovenband. En ook hebben we dit jaar al
meerdere bestaande Roze Rooiers van een dichte bovenband voorzien. Wij geloven in het succes van de band en
verwachten de komende tijd nog meer van deze banden op bestaande machines te monteren.
De dichte bovenband wordt gemonteerd in combinatie
met de door ons ontwikkelde trekkrachtregeling die
automatisch de load sensing pompen terugregelen.
Hierdoor wordt er precies met de juiste kracht aan het
net getrokken zodat er minder netbreuk optreedt. Op
deze manier wordt er vermeden dat er te veel olie
wordt rond gepompt. Want bij het loos rondpompen
van olie wordt er energie omgezet in warmte. Door
middel van deze trekkrachtregeling valt er dus
brandstof te besparen tijdens het rooien.
Nieuwbouw en onderhoud rooimachines
De montage van de nieuwe rooimachines is van start
gegaan. De komende tijd hebben wij ook tijd en
ruimte om onderhoud te plegen aan uw rooimachine.
Neem graag tijdig contact met ons op zodat we het
goed in kunnen plannen waardoor de rooimachines op
tijd klaar staan voor het nieuwe seizoen.

CREILER FLORA /
HOLLAND FLOWERS FESTIVAL
Creiler Flora
Dit jaar stond Pink Innovation voor het eerst op de Creiler Flora. Samen met No Limit hadden wij twee dagen een
stand op de Agri-InfoMarkt van de Creiler Flora. Dit waren twee interessante dagen waar wij veel bekende en nog
onbekende mensen hebben gesproken. Twee weken later waren wij aanwezig op de open dag bij Borst Bloembollen
B.V. in Obdam om daar onze producten onder de aandacht te brengen.
Holland Flowers Festival
De flora in Creil beviel zo goed, dat wij vorige maand ook twee dagen met dezelfde stand op het Holland Flowers
Festival in Bovenkarspel stonden. Op zaterdag en zondag stond onze roze stand op het beursgedeelte van de Flora,
zie onderstaande foto. Het was erg gezellig in de stand waar iedereen een drankje kon halen.
Nieuwe bollenteller / Automatische hoogteregeling koprondsel
Op de bar in onze stand was een nieuwe sensor als noviteit te zien. Deze lasersensor wordt gebruikt in het
bollentelsysteem dat wij in 2011 ontwikkeld en getest hebben. Uniek aan dit telsysteem is dat het geen afscherming
tegen UV-straling (zonlicht) nodig heeft. Op deze manier is de combinatie van tellen over de gehele plantbreedte en
zicht op de gehele trilgoot mogelijk. Deze teller ontneemt namelijk geen zicht op de trilgoot. Wij gaan proefdraaien
met de telmachine op een lelieplanter en een gladiolen planter. Daarnaast maakt de uitwisselbaarheid van de
sensor het systeem rendabel. De bollenteller zal namelijk ook te gebruiken zijn als teller op de leesband in de
schuur. Ook hebben wij een systeem ontwikkeld ten
behoeve van een automatische hoogteregeling van
het rondsel. Deze zelfde lasersensor wordt dan
gebruikt om de lengte van de bloemen waar te
nemen zodat de hoogte van het koprondsel
automatisch wordt geregeld.
Pink Hardfacing: Slagvast in slijtvast!
Vanzelfsprekend waren in beide stands ook de
slijtdelen te zien die wij hebben behandeld met de
Pink Hardfacing coating. Deze coating verlengd in
sommige gevallen de levensduur van het slijtdeel wel
meer dan vijf keer. In deze economisch zware tijd is
het
toepassen
van
onze
oplastechniek
erg
aantrekkelijk. Denk er vooral ook aan dat de
machines minder vaak stil hoeven te staan om
slijtdelen te wisselen. Verder kunt u ook bij ons
terecht voor nieuwe complete slijtdelen, voorzien van
Wij willen de enthousiaste organisatie en de gezellige bezoekers van beide flora's bedanken.

OCCASIONS
Gebruikte machines
Momenteel kan Pink Innovation u diverse gebruikte machines aanbieden. Zo zijn er diverse soorten Roze Rooiers op
de markt, waarbij er valt te kiezen uit onder andere 1,50 of 1,80 spoorbreedte, kistenrooier of wagenrooier, jong of
oud, rechtdoor of niet rechtdoor, etc. Op de gebruikte machines kunnen wij ook verschillende nieuwe opties
monteren. Naast de rooimachines heeft Pink Innovation een gebruikte roze frontvijzel en een gebruikte Turbo Cipa
beregeningsautomaat klaar staan.
Daarnaast kan Pink Innovation de beschikking krijgen over diverse gebruikte plantmachines, bunkerdaken,
kopmachines, beregeningshaspels en rooimachines. Neem voor meer informatie en prijzen contact op met Meindert
Botman, 06-51427460.
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