Nieuwsbrief Mechielsen Oldehove BV
D.m.v. deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen binnen ons bedrijf, u kunt hierbij denken aan bijv. acties,
investeringen die gedaan worden etc.
Grasseizoen 2020.
Het grasseizoen is weer begonnen waarbij Mechielsen u weer met verschillende werkzaamheden van
dienst kan zijn.

Nieuwe hark Kuhn.
Misschien heeft u hem zien staan op onze open dagen in januari, de Kuhn hark, volledig hydraulisch 4
elementen aangedreven waarbij de harkhoogte vanuit de cabine instelbaar is. Ook is de zwadbreedte
vanuit de cabine instelbaar.
De max. werkbreedte is 13 meter. Tevens beschikt de hark over onafhankelijke bediening van de 4
elementen.
Bunning meststrooiers.
Met onze nieuwe meststrooiers kunnen wij plaatsspecifiek mest, compost of gips strooien.
Met onze sleepslangcombinatie is het mogelijk om de mest uit te rijden op kg. stikstof of fosfaat.
Neem contact op over de mogelijkheden en laat u adviseren!

Aanrijdtractor met drukrol.

Wilt u een extra aanrijdtractor met
drukrol dan kunt u bij ons terecht, dit
om de aanvoer tijdens het kuilen en
kwaliteit van de kuil beter op elkaar
af te stemmen. (informeert u naar de
mogelijkheden)

Maaien met de Krone Big-M 420.
De 420 heeft een max. werkbreedte van 9.70 meter waarbij de maaiers
afzonderlijk te bedienen zijn. Dit vergroot zijn wendbaarheid en het
aanmaaien wordt hierdoor vereenvoudigd.
De Big M 420, een veelzijdige maaispecialist!

Behalve diensten kunnen wij u ook diverse leveranties aanbieden. Op dit moment in ons assortiment:
Aangeboden.
*Rundveemest
*Geitenmest
*Gips

Tevens leveren wij:
*Graszaad
*Plastic en onderfolie
*Toevoegmiddelen kuil

Zandprijs verhoging.

Al sinds jaar en dag kunt u bij Mechielsen zand bestellen. Sinds begin dit jaar is het Duitse
zandwingebied gesloten voor zandzuigers. Dit heeft gevolgen voor Mechielsen maar ook voor u als
klant. Wij hebben gezocht naar alternatieven en kunnen gewoon zand aan u blijven leveren. E.e.a.
heeft echter tot gevolg dat de zandprijs is gestegen. Dit heeft invloed op de franco leverantie door
Mechielsen maar ook op de afhaalprijzen van onze vestiging Starkenbergh in Aduard.

Wilt u ons volgen op social media? Neem dan eens een kijkje op onze facebook-pagina Mechielsen
Oldehove BV of volg ons op Instagram!

Wenst u deze nieuwsbrief niet (meer) te ontvangen dan kunt u zich afmelden door een email te sturen
naar avg@mechielsen.nl met het verzoek om geen nieuwsbrieven te mailen.

