
 
 

  
 | februari | 2010
 

 

 

 

 

De nieuwe potmachine is een succes!

 

Sinds kort heeft Javo een nieuwe potmachine in haar
programma; de Javo Economic. Deze machine is de opvolger

van de Javo Combi en verwerkt potten van 8 tot 22 cm.

Het voordeel van de Javo Economic zit 'm in zijn veelzijdigheid.

Het is een kleine machine, maar wel met veel mogelijkheden. 
Inmiddels zijn er meer dan 20 stuks in bestelling genomen.
Javo is er erg blij mee een bijdrage te kunnen leveren aan de

wensen en behoeften van de kweker. Meer informatie over de
Javo Economic is te vinden op onze website.

 

Als Javo-klant direct online

 

Javo klanten kunnen vanaf nu digitaal beschikken over alle
technische informatie. Javo introduceert Infonet. 

Naast de specifieke handleidingen, technische tekeningen en
instructies, zullen hier in de toekomst ook instructiefilmpjes

worden vertoond. Klik op de link onderaan de nieuwsbrief en
meld u direct aan. 

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Javo door een e-
mail te sturen naar info@javo.

 

Jarini neemt 25e Javo-machine in gebruik

 

5 februari jl. heeft Javo de 25e machine geleverd aan Jarini.

Peter Rijnders (Javo) ging persoonlijk naar De Lier om
Richard Scheffers (Jarini) te feliciteren en te bedanken voor

het in Javo gestelde vertrouwen.

Sinds jaar en dag maakt Jarini gebruik van de Javo-

potmachines.  Richard Scheffers vertelt: “Wij hebben zo’n 10 tot
12 Javo machines continu in gebruik. Javo biedt een

betrouwbare en makkelijk te bedienen oppotmachine. Ook
willen wij onze klanten een goede service bieden. Javo denkt

hier goed in mee en is een betrouwbare partner gebleken.”  ...

Lees verder

 

In het vooruitzicht...

 

 

Javo is op dit moment druk

bezig met een nieuw jasje

voor de Javo Standaard. Houdt
onze nieuwsbrief in de gaten... 

 

 

Javo Infonet 

Wilt u online informatie

kunnen inzien van uw

Javo machine? 

 

Binnenkort stelt Javo haar 

 

http://javo.m9.mailplus.nl/nct4300930/
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eerste 'Javo Vision' camera-
systeem in gebruik, met de

beproefde technieken van Terra

International. 

Klik hier voor meer informatie
over dit systeem.

 

 
Dan is Javo Infonet iets

voor u!
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