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sporenIn eenreeKs
vanjarenheeftverdiend.Hijstreeftnaar
de combinatievanvertrouwenen deskundigheidtussenklant en makelaar.
Dezebasisis in Oostelijk-en ZUidelijk
Flevoland
inmiddelstot standgekomen
endatisredenomdevleugelsooknaar
deNoordoostpolder
uitte slaan.
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prouuCl ual u~ j~~u~nanose ewuouu~
nieuweimpulsen geeft.Deze beurs biedt
ondernemingen, R&D-organisaties en
adviesbureaus wereldkansen om hun
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innovaties te promoten. Qua exposanten ligt de nadruk bij deze vakbeurs
op Nederlandse, Belgische en Duitse
ondernemingen die hun duurzame wijze
van produceren of hun duurzame producten onder de aandacht willen brengen bij hun relaties.
Op de beursvloer zullen vooral
ondernemingen staan die zich specialiseren in de productie en distributie van
(bio)gas, (bio) brandstoffen, water en
elektriciteit. Maar ook treden onder-

nemingenuit de agro & food-sector,de

Zeolite Products
gecertificeerd
ZeoliteProducts
inArnhemissindseind
vorigjaarin het bezitvanhet Fami-QS
certificaat.Ditwil zeggendat hetkwaliteitssysteem
van de ZeoliteProducts
voldoetaandenieuwsteEuropese
richtlijnenop het gebiedvanvoedselveiligheid,diervoederhygiëne
envoordetoevoegingsmiddelen
voordiervoeding.
ZeoliteProductsmagvanaf17 december 2007haarproductZeoFarmin de
EUals diervoederadditief
aanzowelde
mengvoederbedrijven,
wederverkopers,
als directaandeveehouders
verkopen.
ZeoFarmbestaatuit het 100 procent
natuurlijkevulkanischemineraalzeoliet
(Glinoptiloliet).
Dit mineraalis volgens
deEGRegulation
No1810/2005 goedgekeurdalsdiervoederadditief
indeEU.
ZeoFarm
absorbeert
enbindtmycotoxinen,afvalstoffen,schadelijkekationen
..en zwaremetalenuit het voer,uit het
spijsverteringssysteem
en uit hetbloed
vandierzelf.Daarnaast
heeftZeoFarm
het vermogenom water en voedingsstoffente absorberen.Ook voorkomt
ZeoFarm
maagproblemen
bij ammoniavergiftiging.

EasyFarmkomtmetdeKa/verExpressopdemarkt,eenmobielekalverhuisvesting
vooreengoedeengezondekalveropfok.
DeKalver
Express
heeftafneembare
wieleneneendisselenis daardooreenvoudig
te verplaatsen.
Dekalverhuisvesting
is verkrijgbaar
mettweetot
zesstandplaatsen.
Elkestandplaats
is 1,45meterdiep,1,20meterbreeden 1,60meterhoog.DeKalverExpresswordtgeleverdmettelescooppoten,
vierschalenperstandplaats,
hooiruiven
enrubbermatjes.

Michelin AxioBib lagedrukband
voor trekkers van 250 tot 500 pk
Trekkers van 250 tot meer
dan 500 pk kunnen sinds kort
gebruikmaken van de Michelin
AxioBib.Het gaat om een lagedrukband voor de krachtigste
trekkers ter wereld.
e Michelin AxioBib geniet de voor-

Dkeur als eerste montage op het
model 8530 met 360 pkvanJohn Deere,
de Magnum 335 met.368 pk van Case,
de T8050 met 368 pk van NewHolland,
de MT975 met 570 pk van Challenger,
de 936 met 360 pk van Fendt, de Xerion
met 365 pk van Claas en de 7230 met
230 pk vanJCB.

De Michelin AxioBib slaagt erin
het motorkoppel van de steeds groter
wordende vermogens van trekkers over
te brengen bij een lagere bandenspanning dan die van een traditionele band.
Dankzij het grotere contactoppervlak
vertaalt dit zich in een duidelijke verbetering van de tractie.
De band heeft, bij dezelfde bandenspanning, 20 procent meer draagvermogen dan een traditionele band.
Bij een gelijke belasting kan de bandenspanning juist (tot 0,8 bar) worden
verlaagd. De AxioBibpresteert zowel op
de weg als op het land met dezelfdebandenspanning.

onderhoudsbranche, de installatiewereld, de koude- en warmtetechniek, de
maakindustrie, de machinebouw en de
bouwsector voor het voetlicht met hun
innovaties.

Nieuwbouw Innoseedsin vollegang

Bijhetgraszaadbedrijf
Innoseeds
in Kapelleis debouwvaneennieuwmagazijnin volle
gang.Hetmagazijnzalgebruiktwordenvoordeopslagvangereedproductoppallets.Hiervoorwordencirca10.000palletplaatsen
gecreëerd.
Detotaleoppervlakte
vandeloodsis
7570vierkantemeter.Intotaalzijnongeveer1100heipalendegrondingegaan.
Innoseeds
verwachtomstreeks
oktoberhetnieuwegebouwin gebruikte kunnennemen.
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