TRACTOREN, GROENONDERHOUD EN HOUTVERWERKING

TRACTOREN
Met Antonio Carraro, Rigitrac en Lindner kunnen wij een ruim aanbod speciaal-, compact-,
landbouw-, en smalspoortractoren leveren. Het aanbod bestaat onder andere uit tractoren
met een continu variabele aandrijving, omkeersysteem, oscillerend chassis, lage bodemdruk,
knikbesturing, voorwielbesturing of vierwielbesturing.
Merken:

ANTONIO CARRARO • RIGITRAC • LINDNER

TRACTOREN

GROENONDERHOUD
Al tientallen jaren hebben Seppi M, Marolin, Vimas, Ladurner en Sepp Knüsel zich
gespecialiseerd in het ontwikkelen van machines voor maaien, snoeien en mechanische
onkruidbestrijding. Naast deze machines leveren wij ook de BIGAB haakarmsystemen en onze
eigen Hissink containers.
Merken:

SEPPI M • MAROLIN • VIMAS • LADURNER • SEPP KNÜSEL • BIGAB • HISSINK

GROENONDERHOUD

HOUTVERWERKING
Alles wat met het verwerken van hout te maken heeft vindt u hier. Zo leveren wij
houtversnipperaars, bosklepels, stobbenfrezen, uitrijwagens, kranen, grijpers, velkoppen,
zaagkasten en natuurlijk de HM chippers combi’s. Dankzij de vele mogelijkheden kunt u de
chipper combi zo samenstellen, dat deze precies aan uw wensen voldoet.
Merken:

TP • HEIZOHACK • FSI • SEPPI M • FARMA • OMEF • HISSINK

HOUTVERWERKING

Hissink - custom made machinery

Al meer dan 65 jaar is ons familiebedrijf werkzaam in
de mechanisatie. Tegenwoordig leveren wij machines
en tractoren voor de groene sector, de bosbouw,
de landbouw en de fruitteelt. Vanuit heel Europa
importeren wij tractoren en machines.

Altijd snel de juiste machine

Ons doel is om onze machines en service zo dicht
mogelijk bij u als eindgebruiker te krijgen. Daarom
kunnen wij direct aan u leveren of via uw vertrouwde
dealer. Op deze manier kunt u snel en doeltreffend
geholpen worden. Verder kunnen wij u, door ons brede
aanbod en onze ruime ervaring, altijd de juiste machine
adviseren.

Duurzaam

Bent u opzoek naar een verantwoorde keuze voor
het milieu? Dan bieden wij u meerdere elektrische
en hybride oplossingen. Zo hebben wij een volledig
elektrische tractor van Rigitrac, een volledig elektrische
versnipperaar van TP en een door onszelf ontwikkelde
hybride onkruidborstel.

Service

Voor onderhoud, reparatie of aanpassingen aan uw
machine kunt u terecht in onze werkplaats. Ook kunnen
wij uw machine uitbalanceren bij ons in de werkplaats
of bij u op locatie. Daarnaast beschikken wij over een
professioneel ingericht magazijn met veel onderdelen op
voorraad.

Machines aanpassen en bouwen

Om aan uw wensen te voldoen, worden bij ons ook
machines aangepast of zelfs compleet gebouwd.
Voorbeelden hiervan zijn de speciale chipper combi’s,
hybride onkruidborstel en zaagkasten.
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