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Wij wensen u fijne kerstdagen en een succesvol 2011!

 

Dat succes van meerdere factoren afhankelijk is, blijkt uit
het afgelopen jaar. Een stijging in het aantal geleverde

machines t.o.v. 2009 vinden we geen slecht resultaat.
Hiermee wordt de afzet op de Nederlandse markt gelukkig

ruim gecompenseerd.   

De ontwikkelingen in de Nederlandse tuinbouw zijn niet

eenvoudig in één zin samen te vatten. Wel zien wij dat onze
klanten zich, net als wij, actief willen onderscheiden. 

Wij hebben dit jaar ook niet stilgezeten. Nieuwe producten en

diensten als Javo Infonet en Javo Assist zullen u bijstaan om
van 2011 een succesvol jaar te maken.  

 

Één plus één is drie

 

 

Tijdens de Hortifair in oktober presenteerde wij de samen-
werking met Prins Maasdijk, leverancier van heftrucks en
aanverwante zaken.  

De markt voor de buffertafel van Javo is het afgelopen jaar
sterk gegroeid. Om een nog completere dienstverlening te
kunnen bieden, is de samenwerking met Prins opgezocht. 

De vorkheftruck is inclusief de vari-vork leverbaar in de
kleuren van Javo. Opleiding van ons technisch personeel en
de integratie in Javo Infonet maken dat "één plus één is
drie".

 

De nieuwe generatie potmachines

 

 

De introductie van de Javo Plus Medium en de Javo

Standaard Evolution op de Hortifair liggen nog vers in
ons geheugen.

Nieuw ontwikkelde machines worden bij Javo altijd eerst
uitvoerig in de praktijk getest. Kritische geluiden worden
nauwkeurig gevolgd. Inmiddels wordt de laatste hand gelegd
aan een aantal modificaties en klantwensen. 

De Javo Plus Medium; een nieuwe naam voor een nog
completere machine. De verandering zit 'm voornamelijk in
de gemakkelijk verstelbare pottenbaan. Deze is voorzien
van een uniek en gepatenteerd sleepsysteem, zodat
verstellen nog nauwkeuriger en eenvoudiger is zonder
gebruik van gereedschappen.

Dergelijke technieken zijn reeds sinds 2005 beproefd. De
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Javo Optima is als vlaggenschip zijn kleinere broertje hierin
voorgegaan.

 

Bezoek onze stand...
 

 

IPM Essen - 25 t/m 28 januari
Ook in 2011 zijn wij weer van de

partij op de grootste tuinbouw-

beurs in Duitsland.
Vraag toegangskaarten aan.  

 

 

Javo Infonet

Online toegang tot uw

eigen machine

informatie

Vraag een account aan

via de onderstaande

link:

 

 

 

 

Mechanisatie Tentoonstelling

4 t/m 7 januari
We beginnen het jaar op de
kleinere beurs in Lisse. 

Vraag toegangskaarten aan.
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