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Uitnodiging Hortifair 2011
Javo is op 1 t/m 4 november weer aanwezig op de Hortifair,
de wereldwijd toonaangevende beurs voor de tuinbouwsector.
Het thema van onze stand is JavoNet, waar wij op verschillende
ludieke wijzen invulling aan geven. Tip: houdt de volgende
uitgave van KAS magazine in de gaten.
Bezoek ons op stand 09.0201. Klik hier voor kaarten.

Trots op onze nieuwste innovatie
Op de Hortifair toont Javo haar nieuwste ontwikkeling; de
Javo Directomatic. Een modulaire automatisering i.c.m. de
Javo Direct, die een hoge arbeidsbesparing realiseert en de
oppothandling kwalitatief verbetert.
Nadat in 2009 in samenwerking met de TU Delft het eerste
prototype is gebouwd en in de praktijk getest, is begin 2011 het
tweede prototype getest bij diverse kwekers. Deze waren
unaniem positief.
Vervolgens is de afgelopen maanden hard gewerkt om ook aan
de laatste wensen te voldoen. Javo is trots op de definitieve
uitvoering van de Javo Directomatic, die op de Hortifair wordt
gepresenteerd.

Samenwerking Horticoop en Javo
Horticoop heeft onlangs de exclusieve verkooprechten
gekregen voor de producten van Javo in een groot
deel van het Duitse gebied Noordrijn-Westfalen.
Vanuit de vestigingen Klazienaveen en Katwijk (NB) gaat
Horticoop de Nederlandse markt benaderen voor de verkoop,
service en onderhoud van Javo producten.
Voor de Nederlandse & Duitse klanten heeft de samenwerking
het voordeel dat Horticoop lokaal aanwezig is met verkopers en
servicemonteurs. Hierdoor kan, in het geval van een storing, de
monteur snel aanwezig zijn. Lees meer...

Redenen om Javo tijdens de Hortifair te bezoeken:
* Win één van de drie iPads met
de bijsluiter in de volgende KAS
magazine.

Bezoek Javo op

* Kom alles te weten over
JavoNet.
* Laat een karikatuur van uzelf
maken in een Javo-jasje.

stand:
09.0201
Hortifair 1-4 nov.
Amsterdam RAI

* De koffie staat klaar.
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