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De Javo Matrix geeft u nachtrust
Werkt u al met potten in trays? De nieuwste
ontwikkeling van Javo is het bewijs van innovatie op
dit gebied en verwerkt tot wel 1.200 trays per uur.
De unieke manier van transporteren maakt deze hoge capaciteit
mogelijk en garandeert een nauwkeurige en gelijkmatige
vulling van iedere pot.
De trays hoeven niet volledig gevuld te zijn. U zet de potten
in een gewenst verstekpatroon en de Javo Matrix plaatst
een sjabloon met dit zelfde patroon over de tray met potten. De
potten worden perfect gevuld, terwijl de tray schoon
blijft. De machine maakt het tevens mogelijk om meerdere
verstekpatronen te verwerken.
Meer weten over deze nieuwe innovatie? Kom dan naar de IPM,
stand 3D43.

Bezoek ons op de IPM
U vindt Javo van 28 t/m 31 januari weer op de IPM in
Essen, de toonaangevende vakbeurs voor de
wereldwijde tuinbouw- en boomkwekerijsector.
Bezoek ons op stand D43 in hal 3, om de nieuwste innovaties
te bekijken. Naast de Javo Matrix, zullen onder andere ook de
Plus Medium en Directomatic te zien zijn.
Staat uw machine niet op de IPM? Javo heeft ongetwijfeld een
andere passende oplossing voor u. Kom daarom langs, want
onze adviseurs denken graag met u mee.
Klik hier voor kaarten. De koffie staat voor u klaar!

Service optimaliseren
Javo snapt dat onze klanten geen tijd hebben om
onnodig stil te staan met hun machines. Daarom
werken wij constant aan het optimaliseren van onze
service.
Graag stellen wij u voor aan Pim Kolster, onze nieuwe monteur
voor de regio Boskoop. Sinds 1 oktober versterkt hij het team.

Woont u in de omgeving van Boskoop en staat uw machine
onverhoopt stil? Dan kan het zomaar zijn dat Pim volgende keer
voor de deur staat. Hij en ons complete serviceteam helpen u
graag weer op weg.
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