Bekijk de webversie

Ondanks de Corona crisis merken wij dat de agrarische sector
door wil - en door gaat - omdat monden wereldwijd gevoed
moeten worden. De seizoenen gaan door, zaaien en oogsten
zullen niet ophouden.
Via deze brief willen wij u informeren dat Mechatec ook doorgaat. Als jullie op welke manier dan
ook hulp nodig hebben, Mechatec staat voor u klaar.
Wij wensen u, uw familie en medewerkers fijne Paasdagen.
NIEUWS

KK3000 kistenkantelaar met KLAP KOLOM:
Op verzoek van veler klanten hebben wij de kantelaar met een neerklapbare kolom ontwikkelt.

SUBSIDIE MIA/VAMIL: De kistenwasser is dit jaar nog in de MIA/VAMIL
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/miavamil/volautomatischefusten-kistenreiniger-met-gesloten-wassysteem-0 F2342

BF280 kistenvuller: De BF280 kistenvuller die we sinds 2017 leveren is zeer goed
ontvangen in de markt. Klanten noemen de rustige productstroom bij de hoge capaciteit en de
complete afwezigheid van een stortkegel door de zeer goede productverdeling bij het vullen. In
aanloop naar het oogstseizoen 2020 kunnen we nog systemen leveren.

De markt
Mechatec is sinds 2004 gespecialiseerd in machines voor “kuubskisten”: wassen, vullen, legen,
draaien en de logistiek daaromheen. Het werken met kisten in de agrarische sector groeit hard.
En door de ontwikkelingen als hygiëne eisen, de arbeidsmarkt en ook de schaalgrootte van
agrarische bedrijven is er stijgende interesse in geautomatiseerde systemen.
Onze ontwikkeling.
Betrouwbaarheid van de techniek en serviceverlening is hierbij essentieel. We zijn hard bezig
om de inventiviteit, flexibiliteit en de robuustheid van de Mechatec machines met de steeds
veranderende omstandigheden en hygiëne eisen te combineren. Hiervoor zetten we technisch
en organisatorisch groeistappen en investeren we zo in onze gezamenlijke toekomst.
Zie onze website www.mechatec.nl of bel ons voor verder informatie +31 (0)527 - 760 100

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u sabinegerards@mechatec.nl toe aan uw adresboek.

