The Pink Planter:
De plantmachine met het
laagste gewicht in zijn
klasse. De rest is minimaal
de helft zwaarder.

NIEUWSBRIEF JANUARI 2016
Ontvangt u deze nieuwsbrief voor het eerst en wilt u deze vaker ontvangen?
Per post of per mail? Aanmelden kan via onze site of door een mail te sturen.
Geachte relatie,
Voor u ligt de Pink Innovation nieuwsbrief. Door middel van deze nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte brengen
van de laatste ontwikkelingen en noviteiten bij Pink Innovation. 2015 is weer een enorm druk jaar voor ons
geweest. Er zijn allerlei soorten nieuwe machines aan onze klanten geleverd. Maar ook zijn wij erg actief
geweest met onderhoud van machines en het aanpassen van machines naar de nieuwste systemen. Afgelopen
jaar hebben wij ook revisie uitgevoerd aan een aantal tracksets. Voor de
meeste onderdelen van tracks (zoals lagers, rupsen, loop- en keerwielen)
kunt u bij ons terecht.
Het ziet er naar uit dat 2016 ook weer bedrijvig wordt. Wij zijn inmiddels
gestart met de productie van rooimachines, kopmachines en
beregeningshaspels en toebehoren. Ook staan er weer nieuwe
ontwikkelingen op stapel. Er is dus genoeg te doen. Om dit werk te
verzetten zijn vele handen nodig. Op dit moment kunnen wij nog handige
mensen
gebruiken
die
zijn
in
te
zetten
als
lassers
(constructiebankwerker) of als monteurs (assemblage nieuwbouw en
onderhoud / reparatie) of als verkoper. Bent of kent u iemand die graag
ons team komt versterken in één van deze functies? Maak dan snel met
ons een afspraak.

Met vriendelijke groet,
Het Pink Innovation Team
Volg ons op Facebook
en Twitter.

PINK TRACKS
Tijdens het plantseizoen zijn er met volle tevredenheid weer een aantal sets Pink Tracks ingezet. Ondanks dat
het een redelijk droog plantseizoen was (met name het eerste deel), kwamen de tracks goed tot hun recht
doordat zij de bodemdruk reduceren waardoor de bodemstructuur vele malen minder wordt beschadigd. De
tracks zijn dus uitstekend geschikt bij het planten van bollen, maar ook bijvoorbeeld voor oogstmachines.
Omdat wij de voordelen van de Pink Tracks ten opzichte van de andere tracksets willen benadrukken, staan
hieronder de voordelen nog eens opgesomd:
- De frames zijn heel ruim opgezet, waardoor vollopen met grond tot een minimum wordt beperkt;
- De ashoogte van de tractor blijft even hoog als wanneer de tractor op wielen staat. Dit kan noodzakelijk zijn
als er met een voorlader wordt gewerkt tijdens plantwerkzaamheden,
maar ook voor de stand van de hefinrichting is het belangrijk;
- Door het gebruik van het sterke dubbelrijige lager is de
uitwisselbaarheid met wielen ongekend. Het (de-)monteren van de
tracks is net zo gemakkelijk als het (de-)monteren van wielen;
- Bij de constructie van de tracks wordt er gelet op de juiste
overbrengingsverhouding van de aandrijfwielen zodat de voorloop
correct blijft. Hierdoor kan de vierwielaandrijving gewoon worden
gebruikt;
- De Pink tracks zijn in verschillende rupsbreedtes (25 tot 60 cm),
verschillende spoorbreedtes en verschillende bouwvormen leverbaar;
- De tracks zijn gemakkelijk op een andere spoorbreedte te zetten;
- De montage van de tracks is zo gemaakt dat de trackset eenvoudig
op een ander merk of type tractor of machine is te gebruiken;
- De tracks zijn niet alleen in de kleuren roze en paars te verkrijgen,
maar ook in iedere andere gewenste kleur.
Onze tracks zijn uitgevoerd met sterke dubbelrijige kogellagers. Oudere Westtrack sets die met enkelrijige
lagers zijn uitgevoerd, kunnen wij reviseren en aanpassen naar sterke dubbelrijige kogellagers.

PINK HARDFACING
Onder de naam Pink Hardfacing zijn wij actief in de wereld van wear protection en slijtdelen. Door middel van
de Pink Hardfacing Coating kunnen wij de standtijd van slijtdelen vele malen verlengen. De coating is voorzien
van een hardmetaaltoevoeging waardoor de slijtvastheid wordt verhoogd. Deze hardmetaaltoevoeging heeft
een soortelijke hardheid als diamant, maar is minder broos.
Dit wordt in verschillende branches toegepast, zoals de weg- en waterbouw, funderingstechniek,
recyclingtechniek, maar ook in de agrarische sector. Hierbij moet u onder andere denken aan slijtdelen zoals
spitterschoppen, kopegtanden en freesmessen. Voor slijtdelen voor de grondbewerking is de werking hiervan
inmiddels bewezen. De plekken van het basislichaam die het meeste aan slijtage onderhevig zijn, worden
voorzien van de Pink Hardfacing Coating, zonder dat de geometrie van het oorspronkelijke slijtdeel veranderd.
Op die manier neemt de coating de schurende krachten op zich en hoeft het slijtdeel alleen nog maar de
losgemaakte grond te transporteren en niet meer te snijden of te breken. De geometrie van het slijtdeel blijft
zo tot het einde behouden zodat de optimale snijhoek niet veranderd, waardoor brandstof wordt bespaard.
De Pink Hardfacing Coating kan vrijwel op elk type slijtdeel worden aangebracht. Ook is het te gebruiken in alle
grondsoorten, zelfs wanneer er stenen in de grond zitten. Ten opzichte van Widia-plaatjes heeft de coating het
voordeel dat door een steen maar een klein deel van de coating zal afbreken en niet in het geheel (zoals bij
Widia-plaatjes vaak wel gebeurt). Zo blijft er nog een groot deel van de coating over die het slijtdeel
beschermd. Daarnaast heeft de Pink Hardfacing Coating nog een extra beschermende functie doordat aan de
coating een laagje grond wordt 'gevangen', waardoor de grond zelf dus een extra antislijtlaag vormt.
Naast het aanbrengen van Pink Hardfacing Coating kunt u ook bij ons terecht voor de inkoop van nieuwe
originele slijtdelen voor grondbewerkingsmachines. Deze slijtdelen kunnen wij zeer scherp aanbieden. Indien
gewenst kunnen wij de slijtdelen direct van de Pink Hardfacing Coating voorzien zodat u niet zo snel naar ons
terug hoeft voor nieuwe slijtdelen. Voor nieuwe klanten is er de mogelijkheid voor een gratis oplasproef!

PINK LELIEPLANTER
Onze klanten met een Pink Lelieplanter zijn zeer
tevreden
over
het
plantbeeld
en
het
gebruiksgemak van de plantmachine. Het fraaie
plantbeeld
wordt
verkregen
voor
een
combinatie van verschillende componenten op
de
plantmachine.
Ten
eerste
is
een
enkelvoudige aanvoer op de trilgoot van
belang. Op de trilgoot (waar voor een rechte of
een waaierplaat kan worden gekozen) hoeft
men handmatig dan nauwelijks nog wat aan de
verdeling te doen. Na de trilgoot 'pakt' de
egelband de bollen over, waardoor de mooie
verdeling behouden blijft. In de plantboot wordt
de teeltbodem iets los gefreesd, zodat de
egelband de leliebollen stil legt in deze losse
grond. Vervolgens worden de bollen vast gelegd
in de losse grond, waardoor de bollen niet
insnoeren als de grond terug wordt gebracht op
het bed. Door middel van twee padschijven,
een brede grondvijzel en een gebolleerde
aanaardkap
wordt
het
bed
gevormd.
Desgewenst kan de planter worden uitgerust
met verschillende soorten aandrukrollen. Door The Pink Counter op de plantmachine worden de bollen
nauwkeurig geteld tijdens het planten. Door de communicatie met de SBG teeltregistratie, wordt er exact
opgeslagen op welke plek, hoeveel en welke bollen zijn geplant.
Na het succes bij het planten van leliebollen, zijn wij de plantmachine gaan testen in andere gewassen. Zo is de
plantmachine afgelopen herfst ingezet bij het planten van tulpen op de lichtere gronden. Dit bleek ook geen
probleem te zijn voor de Pink Lelieplanter. Maar wij kunnen ook de nettenplantmachine voorzien van een brede
egelband, zodat er binnen korte tijd kan worden gewisseld tussen het planten met netten en het planten zonder
netten. Op deze manier kunnen wij voor ieder bedrijf de juiste plantmachine samenstellen. Heeft u interesse in
de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.
Voor het plantseizoen van 2016 zijn wij bezig om voor No Limit een volledige plantcombinatie klaar te maken
om lelies te planten. Deze plantcombinatie zal bestaan uit een jonge Fendt trekker, met Pink Tracks, Pink
Bunkerdak met pennenrol en een 1,80 Pink Lelieplanter voorzien van Pink Counter. Als u ook interesse heeft
om uw lelies door No Limit te laten planten, kunt u contact met ons opnemen.

KOPPERS
Zeer korte levertijd
Doordat wij een zeer uitgebreide voorraad hebben aan uitvoeringen kopmachines en de diverse opties, kunnen
wij zeer korte levertijden garanderen voor nieuwe en gebruikte kopmachines. Wij beschikken over een breed
leveringsprogramma. Er valt bijvoorbeeld te kiezen tussen 1,50 of 1,80 meter spoorbreedte, rondsel van 75 cm
of 100 cm diameter, twee of vier wiel aangedreven, met of zonder wegversnelling, diesel of benzine motor,
grote of normaal formaat wielen. Door de emissiearme motor staat deze kopmachine op de positieve lijst
waardoor er Vamil / MIA mogelijk is. Informeer bij uw boekhouder naar de mogelijkheden.

DE ROZE ROOIER
Bij ons is de productie van de rooimachines gestart. Dus dit is voor u het moment om over uw rooimachine na
te denken. Heeft uw rooimachine onderhoud nodig, of wilt u graag iets aanpassen? Wij doen dit graag voor u.
Of bent u in de markt voor een nieuwe rooimachine. Een groot voordeel van een nieuwe rooier is het nog lagere
energieverbruik. Voor de mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen. Hier onder een aantal modificaties
die wij de laatste tijd aan rooimachines uitvoeren.
Opvoer / bovenband update + rijregeling
Voor de aansturing van de opvoer en bovenband is er een uitgebreide update mogelijk. Hierbij worden de
componenten die verantwoordelijk zijn voor de aandrijving vervangen voor de nieuwste technieken. Zo wordt
de printplaat besturing vervangen voor PLC besturing voor een fijnere regeling, de motoren worden vervangen
zodat de werkdrukken gunstiger worden en de conventionele hydraulische ventielen worden vervangen voor
beter regelbare proportionele ventielen. Dit heeft meerdere voordelen: minder brandstofverbruik, minder
slijtage, minder warmteontwikkeling, rustigere machine, minder geluid en lagere kosten per hectare.
Vijzel onder de opvoer
Doordat de landeigenaren andere wensen krijgen, blijken de huidige grondschijven achter de opvoer soms niet
voldoende. Men wil graag een vlakker land na het rooien. Bij de lelieplanter maken wij gebruik van een brede
grondvijzel om de grond terug te brengen over het bed. Deze ervaring en kennis hebben wij doorgetrokken
naar de rooimachine. En op die manier hebben wij een vijzel ontworpen die onder de opvoer hangt. De vijzel
vervangt de grondschijven en zorgt dat de grond vlakker wordt achtergelaten.
Marcel zal in januari weer in Nieuw Zeeland zijn om daar het rooiseizoen te begeleiden. No Limit en Triflor
hebben samen een derde Roze Rooier verscheept om daar de tulpen te rooien. Daardoor zijn er nu vijf Roze
Rooiers in Nieuw Zeeland actief.

TURBO CIPA & PINK POMPBOK
Voor u het weet staan de beregeningshaspels weer te draaien. Wij gaan weer een paar mooie Turbo Cipa
haspels in bedrijf stellen. Waaronder een mooie grote GX1000 met een slang van Ø125 mm en 600 meter lang.
Deze haspel is uitgevoerd met een 72 meter brede radiografisch bedienbare beregeningsboom. Deze
beregeningsboom heeft een aantal voordelen:
- Door de radiografische bediening is deze boom door één man te verzetten.
- Minder energieverbruik t.o.v. beregenen met een kanon, circa 30% brandstofbesparing (minder druk nodig).
- Veel secuurder beregenen, dus minder zuurvorming, minder ongelijke afsterving en minder waterverspilling.
- Minder verdamping tijdens beregenen, waardoor er later opnieuw hoeft te worden beregend.
- Geeft alleen water waar nodig, dus minder waterverspilling en landeigenaren meer tevreden.
Ook zullen wij, net als de voorgaande jaren, weer een aantal luxe Pink Innovation Pompbokken afleveren. Deze
pompbokken zijn van diverse gemakken voorzien. Zo is de zuigslang vervangen voor een aanzuigbuis, voorzien
van twee hydraulische draaikoppelingen zodat u niet meer aan de zware slang hoeft te trekken. Ook is het
volzuigen een stuk eenvoudiger geworden met het zelfaanzuigende systeem. Dat overigens ook op uw
bestaande pompbok is te maken. Neem voor de mogelijkheden contact met ons op.
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