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NIEUWSBRIEF APRIL 2010
Geachte relatie,
Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de laatste ontwikkelingen bij Pink Innovation.
Als u in de toekomst ook per e-mail geïnformeerd wilt worden over actuele zaken, kunt u zich hiervoor
aanmelden via onze website www.pinkinnovation.nl. U kunt ook een mail sturen naar info@pinkinnovation.nl.
Wij wensen u een goed teelt- en rooiseizoen en staan bij problemen of vragen graag voor u klaar!
Met vriendelijke groeten,
Het Pink Innovation Team

Pink Hardfacing: Slagvast in slijtvast!
Graag willen wij u attenderen op de vele toepassingen
van de Pink Hardfacing techniek. Pink Hardfacing is een
onderdeel van Pink Innovation en is gespecialiseerd in
een lastechniek die de levensduur van uw slijtdelen wel
met 5 keer kan verlengen. Denk hierbij aan
kopegtanden, freeshaken, spitterschoppen etc.
Pink Hardfacing combineert de slagvastheid van het
oplassen met de slijtvastheid van het materiaal
tungsten.
Kijk
voor
meer
informatie
op
www.pinkhardfacing.nl.

Een gratis oplosproef behoort tot de mogelijkheden.
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op
met Meindert Botman, tel 06-51427460.

KOPPEN

Het koppen van de tulpen is inmiddels van start
gegaan! Graag is Pink Innovation u weer van
dienst bij het onderhoud en/of de revisie van uw
kopmachine.
Luxe uitvoering: meer capaciteit

Naast de standaard uitvoering kopmachine
levert Pink Innovation sinds vorig seizoen ook
een luxe uitvoering die bovendien een grotere
capaciteit heeft. Deze uitvoering heeft de
volgende voordelen:

•

Rondsel met een grotere diameter en een
vijzel voorzien van middenaandrijving voor
een betere afvoer van de bloemen

•

Luxe stoel, welke verplaatsbaar is voor een
smallere transportbreedte

•

Zwaardere motor in geluidsarme kast

•

2 traps wielaandrijving met een werk en
transport
stand,
voor
een
snellere
verplaatsing over de weg

•

Meer rijcomfort en een lagere bodemdruk
door het gebruik van grotere achterwielen

Vergroot de capaciteit van uw kopmachine

Er zijn diverse ombouwopties mogelijk om de
capaciteit en het comfort van uw huidige
kopmachines
te
verbeteren.
Informeer
vrijblijvend naar de mogelijkheden of lees de
mogelijkheden na in de nieuwsbrief van
december 2009. Deze nieuwsbrief is te
downloaden van onze website.

BEREGENEN

Pink Innovation is leverancier van Turbo Cipa
beregeningshaspels, die speciaal voor ons
worden geproduceerd in Italie. Ook voor de
oudere Cipa beregeningshaspels houdt Pink
Innovation onderdelen op voorraad en geven wij
technische ondersteuning.
Minder brandstofverbruik

De nieuwe haspels van Turbocipa zijn voorzien
van een slang met een grotere diameter,
waardoor er minder brandstof nodig is om het
water door de slang te pompen. De gestegen
brandstofkosten maken dat dit een aanzienlijke
kostenbesparing oplevert.
Opties

Zowel bestaande als nieuwe Cipa haspels kunnen
door ons worden voorzien van de volgende
opties:

•

Kopeindsproeier om ook het kopeind van de
juiste hoeveelheid water te voorzien

•

72 meter brede beregeningsboom voor een
gelijkmatigere verdeling van het water

•

SMS-bericht als de beregeningsbeurt klaar is

•

Gun corner op Komet sproeiers, waardoor
het beregenen van een aangrenzend perceel
of een aangrenzende weg kan worden
voorkomen

•

Komet Vector Control sproeier, waarmee de
sproeirichting radiografisch ingesteld kan
worden

•

Pompbok met
ontlasting van
aanzuiging

•

12 volt opvoerpomp om de zuigslang te
vullen

hydraulische arm voor
de rug en een betere

Neem vrijblijvend contact op voor meer
informatie over bovenstaande mogelijkheden of
lees de nieuwsbrief op onze website.
Nieuwe en gebruikte systemen in voorraad

Pink Innovation heeft diverse nieuwe en
gebruikte beregeningssystemen op voorraad.
Neem hiervoor contact op met Meindert Botman,
06-51427460.

ROOIEN
met het automatische kistenvulsysteem. Het
kistenvulsysteem vult de kist zelf af en lost deze
automatisch. De kist wordt gevuld zonder
stortpit.
Een aanrader op bestaande machines is het
plaatsen van een windscherm met een groot
regendak. Pink Innovation werkt verder aan
diverse kleine aanpassingen die onder andere
zullen bijdragen aan het schoner houden van de
bovenband.
Pink Innovation levert rooimachines in diverse
uitvoeringen voor de spoorbreedtes 1,50 en 1,80
meter.
Nieuwe opties

Nieuw zijn de geheel vernieuwde draaibare
wagentransporteur
en
het
automatische
kistenvulsysteem. Pink Innovation gaat dit jaar
twee rooimachines afleveren met de nieuwe
wagentransporteur en twee andere machines

Onderhoud

Ook voor het onderhoud van uw bestaande
rooimachine kunt u terecht bij Pink Innovation.
Denk hierbij aan het opknappen van de vijzel,
het
plaatsen
van
nieuwe
aftikkers
of
spijlenrollen, het vervangen van de uitdrukrol,
lagers, filters, beitelplaten en bandschrapers. De
vijzel kan desgewenst worden opgelast met een
slijtvaste Pink Hardfacing laag waarmee de
levensduur wordt verlengd.

PLANTEN
Het nieuwe remmen

In
2009
heeft
Pink
Innovation
nieuwe
hydraulische netremmen ontwikkeld. Bij het
nieuwe netremmen blijft de netspanning altijd
gelijk, ook naarmate de rol kleiner wordt. Deze
ontwikkeling is een uitbreiding op de bestaande
hydraulische netremmen. Het nieuwe remmen in
combinatie met het netgeleidingssysteem zorgt
er voor dat er zonder insnoering geplant kan
worden.
Automatisch planten
VERNIEUWDE BEDIENINGSTERMINAL VAN SBG

In de nieuwsbrief van juni 2009 is uitgebreid
geschreven over de plantmachines van Pink
Innovation. Hieronder leest u de laatste
ontwikkelingen.

De volautomatische besturingsset zorgt er voor
dat de opening van de bollenschuif, de snelheid
van de bollenband en de snelheid van de trilgoot
automatisch geregeld wordt aan de hand van de
ingegeven
bolmaat
en
plantdikte.
Pink
Innovation gaat het komende plantseizoen
proefdraaien met een nieuwe lichtsluis voor een
nog nauwkeurigere bollenteller. De besturingsset
is ook op bestaande plantmachines te bouwen.

GPS

De toepassing van GPS besturing maakt dat te
smalle of te brede rijpaden tot het verleden
behoren. Pink Innovation is dealer van het GPS
systeem van SBG uit Middenmeer, waarmee op
2cm nauwkeurig kan worden gereden. Pink
Innovation kan de volledige opbouw van GPS
besturing op uw plantmachine of trekker voor u
verzorgen.

Overige kenmerken

•

Boot zonder schijven voor minder PTO
vermogen en een lager brandstofverbruik

•

S-systeem voor een betere plantverdeling

•

Gepatenteerd
netgeleidingssysteem
minder problemen met insnoeren

•

Diepteregeling met compensatie voor een
gelijkmatige plantdiepte

voor

WESTTRACK
waarbij het chassis van de basismachine of
tractor wordt gebruikt als drager van het
systeem en de wielflens dient als aandrijving van
de rups. De toelaatbare belasting per frame is
6.000 kg. Enkele kenmerken:
•
•
•
•
•

Pink Innovation kan uw trekker desgewenst van
Westtracks voorzien, zodat u ook bij natte
weersomstandigheden kunt planten. Westtrack
heeft het FL systeem ontwikkeld, dat zich
kenmerkt door zijn eenvoudige open constructie,

•
•
•

Wielframe aan 2 zijden gedragen
Olie gevulde rollernaven
Eenvoudige wielbout verbinding per wiel
Polyurethaan beklede rollen
Hydraulisch spansysteem wat zorgt voor een
optimale drukverdeling van de rups op de
bodem
Eenvoudige dé- en montage van de complete
unit
Trekker blijf op gelijke hoogte met wielen
Leverbaar in trackbreedtes 300 – 400 610mm

FISCALE REGELINGEN
Wij willen u graag attenderen op de MIA
regeling. Dit is een fiscale regeling voor
ondernemers
die
willen
investeren
in
milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De regeling
is van toepassing op de nieuwe plant- en
rooimachines van Pink Innovation. Daarmee is
het extra aantrekkelijk om een nieuwe machine
aan te schaffen.

Bij de aanschaf van een nieuwe plant- of
rooimachine komt u in aanmerking van een extra
belastingaftrek van 15 procent over 50% van het
investeringsbedrag. Het is raadzaam om hierover
contact op te nemen met uw eigen accountant.
Hij/zij kan u vertellen wat het voordeel is in uw
specifieke situatie.

OCCASIONS
Momenteel kan Pink Innovation u de volgende
occasions aanbieden:
•

1,50m Roze Rooier met wielaandrijving

•

1,50m Pink Planter

•

1,50m Roze Stelentrekker

•

1,50m Koops plantmachine

•

1,50m Koops rooimachine

•

1,80m Koops plantmachine

•

1,80m AgriFirm plantmachine

•

Diverse beregeningshaspels

•

Diverse kopmachines

•

Diverse rooimachines

Neem voor meer informatie en prijzen contact op
met Meindert Botman, 06-51427460.

CONTACT
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Spijkerboor 3
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Fax: 084-8763256
Rabobank Wester-Koggenland
Rek. nr.: 35.07.90.485
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