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Vakantie periode
Javo blijft gewoon bereikbaar zoals u gewend bent. Onze

productiafdeling bij Nobels is gesloten van vrijdag 25-7 t/m 15-8.

Javo is telefonisch bereikbaar van 8u - 17u. Als uw contactpersoon op

vakantie is, nemen zijn collega's en de afdeling Binnendienst het

over. 

Hierbij wensen wij u ook alvast een prettige vakantie. 
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Plantarium   27-31 aug

Four Oaks      2-3 sept

Flormart     10-12 sept

NextGen          8-9 okt

Linea Recta met nieuwe besturing Omron

In mei zijn de eerste Javo Linea Recta's met de nieuwe besturing van

Omron in bedrijf genomen. 

Hazeu Orchids is zeer tevreden met de twee nieuwe Javo Linea Recta's,

zo vertelt Chiel Hazeu. Het bedrijf was al bekend met de robot. Hazeu

heeft drie vestigingen, waarvan op één locatie de Javo Linea Recta al

sinds 2012 draait.

Tweede leven voor de Javo Toploader

De Javo Toploader krijgt steeds meer naam in de biomassa industrie.

Maar dit Javo systeem is ook erg duurzaam...

Kort geleden zijn er 3 Javo Toploaders van 10 jaar oud ingeruild en met

succes bij een nieuwe kweker in gebruik genomen. Dus zelfs na 10 jaar

is de machine nog betrouwbaar genoeg voor een tweede leven...

Robotsystemen

Vanaf nu zijn de Javo Robots ingedeeld in een aparte productgroep en

worden deze niet meer onder Transportsystemen genoemd. 

http://javo.m9.mailplus.nl/txt4060936/
http://javo.m9.mailplus.nl/nct5973203/
http://javo.m9.mailplus.nl/nct5973204/
http://javo.m9.mailplus.nl/nct5973205/
http://javo.m9.mailplus.nl/nct5973206/


Om het de klanten nog makkelijker te maken, is de categorie "Specials"

komen te vervallen en is de productgroep "Robotsystemen" in het leven

geroepen. De machines uit de Specials categorie zijn onderverdeeld in

de andere productgroepen. 

Servicebezoeken Duitsland

Na de bezoeken aan Australië en Ierland, heeft Javo deze maand een

serviceronde gedaan in Noordrijn-Westfalen. 

Rob van Adrichem heeft de laatste maanden veel klanten bezocht in deze

Duitse streek. Naar aanleiding daarvan zijn er gecombineerde

servicebezoeken gedaan in week 28 om technische handelingen en

onderhoud te verrichten.

Javo Toploader film

Er is een nieuwe film gemaakt van de Javo

Toploader, speciaal voor de Biomassa industrie.

In de film vertelt Mark Langstone, van onze

Engelse partner Hortec, wat de machine doet en

wat de voordelen zijn. De Javo Toploader wordt

hier ingezet als onderdeel van het

verwarmingssysteem voor een dorp. 

Bekijk de film

Nieuwe bedrijfsfilm

De nieuwe bedrijfsfilm van Javo is klaar en is te

vinden op onze website en op YouTube. 

Wij zijn trots op het resultaat.  De film vertelt wie wij

zijn en waar we voor staan. Het geeft een goed

beeld van Javo, als producent en leverancier van

hoogwaardige machines en systemen, waarbij de

klant centraal staat.

 

Bekijk de film
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