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Onze potmachines bieden meer

 

Het vakblad 'Onder Glas' schreef een uitgebreid
verslag over de verschillende mogelijkheden van zes
potmachine-leveranciers.    

De keuzes lopen uiteen, maar het meest complete programma

blijkt afkomstig van Javo. Maar liefst 59 verschillende

mogelijkheden om de potmachine volledig aan uw wensen te
laten voldoen. Het artikel beperkt zich niet tot de techniek alleen.

Als marktleider biedt Javo haar klanten ook een gratis online

helpdesk JavoNet.

U kunt alle mogelijkheden en verschillen in het artikel nalezen

op onze website.

 

Son & Koot breidt uit met Javo

 

 

Recent gaf kwekerij Son en Koot groen licht voor
de bouw van een geheel nieuwe werkruimte
samen met 4,3ha glas.
 

Samen met Javo is uitvoerig gekeken naar de logistiek en
verwerking van ca. 2 miljoen planten per jaar. De vernieuwde
technieken en vertrouwde kwaliteit van Javo waren
doorslaggevend. We zijn trots mee te mogen werken aan dit
nieuwbouwproject. 

In de loop van dit jaar worden er 7 buffertafels, een nieuwe
potmachine, barkstrooier en een Big Bale geleverd. Ook
wordt dit project voorzien van een uniek plant-buffer-
systeem, dat speciaal voor deze kwekerij is ontwikkeld. 

Het vakblad 'Boomkwekerij' volgt de vorderingen van de bouw
en ook wij houden u op de hoogte. 

 

Kraag omhoog

 
 

Inmiddels zijn meerdere kwekers gebruiker van de
vernieuwde Javo Basketautomaat, een automatisering
voor het machinaal verwerken van kragen.

In combinatie met een bandensysteem en neerzetrobot,
biedt Javo een compleet en klantspecifiek systeem voor
zowel ronde als zeskant kragen.
 
Het ontwerp staat garant voor een snelle terugverdientijd en
dus voor een kostenverlaging voor de kweker. 

 

http://javo.m9.mailplus.nl/nct4720070/
http://javo.m9.mailplus.nl/nct4720071/
http://javo.m9.mailplus.nl/nct4720072/
http://javo.m9.mailplus.nl/nct4720073/


Lees op de website welke voordelen de Basketautomaat
nog meer voor u te bieden heeft.

 

In het kort...
 

 

Best of both worlds
Dat we bli jven vernieuwen, bli jkt uit

de introductie van de nieuwe pot-

machine. De Jav o Plus Medium is

sinds februari in productie en de 1e

draait al bij fa. Van Der Veeken (BE).

 

 

JavoNet

Uw  gratis en

persoonlijk ingerichte

online helpdesk.

Vraag een account aan

via de onderstaande

link:

 

 

 

Amandelen knippen!
Niet alleen potplanten worden

verwerkt met onze machines. Ook

amandelbomen zijn prima te

verwerken, zoals te zien in het korte

artikel uit 'Boom in Business'.
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http://javo.m9.mailplus.nl/nct4720074/
http://javo.m9.mailplus.nl/nct4720075/
http://javo.m9.mailplus.nl/nct4720076/
http://javo.m9.mailplus.nl/nct4720077/
http://javo.m9.mailplus.nl/nct4720078/
http://javo.m9.mailplus.nl/nct4720079/
http://javo.m9.mailplus.nl/nct4720080/

