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vanjarenheeftverdiend.Hijstreeftnaar
decombinatievanvertrouwenendes-
kundigheidtussenklant en makelaar.
Dezebasisis in Oostelijk-enZUidelijk
Flevolandinmiddelstot standgekomen
endatisredenomdevleugelsooknaar
deNoordoostpolderuitte slaan.

Zeolite Products
gecertificeerd

ZeoliteProductsinArnhemissindseind
vorigjaarin hetbezitvanhetFami-QS
certificaat.Ditwil zeggendathetkwa-
liteitssysteemvan de ZeoliteProducts
voldoetaandenieuwsteEuropesericht-
lijnenop hetgebiedvanvoedselveilig-
heid,diervoederhygiëneenvoordetoe-
voegingsmiddelenvoordiervoeding.
ZeoliteProductsmagvanaf17decem-
ber 2007haarproductZeoFarmin de
EUalsdiervoederadditiefaanzowelde
mengvoederbedrijven,wederverkopers,
alsdirectaandeveehoudersverkopen.
ZeoFarmbestaatuit het 100 procent
natuurlijkevulkanischemineraalzeoliet
(Glinoptiloliet).Dit mineraalis volgens
deEGRegulationNo1810/2005goed-
gekeurdalsdiervoederadditiefindeEU.
ZeoFarmabsorbeertenbindtmycotoxi-
nen,afvalstoffen,schadelijkekationen

..en zwaremetalenuit het voer,uit het
spijsverteringssysteemenuit hetbloed
vandierzelf.DaarnaastheeftZeoFarm
het vermogenom wateren voedings-
stoffente absorberen.Ook voorkomt
ZeoFarmmaagproblemenbijammonia-
vergiftiging.
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EasyFarmkomtmetdeKa/verExpressopdemarkt,eenmobielekalverhuisvestingvooreengoedeengezondekalveropfok.DeKalver
Expressheeftafneembarewieleneneendisselenisdaardooreenvoudigteverplaatsen.Dekalverhuisvestingis verkrijgbaarmettweetot
zesstandplaatsen.Elkestandplaatsis 1,45meterdiep,1,20meterbreeden 1,60meterhoog.DeKalverExpresswordtgeleverdmettele-
scooppoten,vierschalenperstandplaats,hooiruivenenrubbermatjes.
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nieuweimpulsen geeft.Deze beurs biedt
ondernemingen, R&D-organisaties en
adviesbureaus wereldkansen om hun

innovaties te promoten. Qua exposan-
ten ligt de nadruk bij deze vakbeurs
op Nederlandse, Belgische en Duitse
ondernemingen die hun duurzame wijze
van produceren of hun duurzame pro-
ducten onder de aandacht willen bren-

gen bij hun relaties.
Op de beursvloer zullen vooral

ondernemingen staan die zich speciali-
seren in de productie en distributie van
(bio)gas, (bio) brandstoffen, water en
elektriciteit. Maar ook treden onder-

nemingenuit de agro& food-sector,de
onderhoudsbranche, de installatiewe-
reld, de koude- en warmtetechniek, de
maakindustrie, de machinebouw en de
bouwsector voor het voetlicht met hun
innovaties.

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 lage-
drukband voor de krachtigste
trekkers ter wereld.

De Michelin AxioBib slaagt erin
het motorkoppel van de steeds groter
wordende vermogens van trekkers over
te brengen bij een lagere bandenspan-
ning dan die van een traditionele band.
Dankzij het grotere contactoppervlak
vertaalt dit zich in een duidelijke verbe-
tering van de tractie.

De band heeft, bij dezelfde ban-
denspanning, 20 procent meer draag-
vermogen dan een traditionele band.
Bij een gelijke belasting kan de ban-
denspanning juist (tot 0,8 bar) worden
verlaagd. De AxioBibpresteert zowelop
de weg als op het land met dezelfdeban-
denspanning.

De Michelin AxioBib geniet de voor-

keur 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.

Nieuwbouw Innoseedsin vollegang

BijhetgraszaadbedrijfInnoseedsin Kapelleisdebouwvaneennieuwmagazijnin volle
gang.Hetmagazijnzalgebruiktwordenvoordeopslagvangereedproductoppallets.Hier-
voorwordencirca10.000palletplaatsengecreëerd.Detotaleoppervlaktevandeloodsis
7570vierkantemeter.Intotaalzijnongeveer1100heipalendegrondingegaan.Innoseeds
verwachtomstreeksoktoberhetnieuwegebouwingebruiktekunnennemen.
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