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260 UITSTEKENDE REDENEN VOOR EEN BEZOEK.
ONTDEK ONZE PRIMEUR TIJDENS 
CONTRACTOR DAYS 14 & 15 DECEMBER. 
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Vraag naar onze producten bij uw dealer of 
uw Tama vertegenwoordiger: 

Olivier GERGONNE
Tel: +33 (0)6 85 90 31 83

De specialist in gewasverpakking

STAND D13



Beste loonwerkers,
Beste medewerkers en werknemers, 

Wij heten u van harte welkom op deze eerste editie van de Contractor Days.  
Naar het voorbeeld van onze collega’s in Duitsland en Frankrijk, wilden wij ook 
de Belgische loonwerker in the picture zetten door een professioneel evenement.  
Loonwerkers zijn belangrijk in de landbouwsector, hun belang mag niet  
onderschat worden. Dat verdient dan ook een eigen initiatief: de Contractor Days.

De Contractor Days gaan over techniek, informatie, gemoedelijkheid,  
netwerking, leren van elkaar. U ontmoet tijdens dit event een oneindig aantal  
collega’s uit heel België. Wij loonwerkers kunnen op de Contractor Days laten  
zien wie we zijn en wat we zijn.

Tijd voor verveling is er niet, u zal vanaf de ontvangst tot in de laatste  
minuut op de Contractor Days kunnen genieten van een gevuld programma.   
Het programma met  40 lezingen, informatiesessies, en discussies zal u 
overtuigen. vooral de conferenties met praktijkmensen zullen gesmaakt 
worden. Een overzicht van alle seminaries vindt u in dit magazine.

Graag danken wij ook de exposanten, die dit event mogelijk maken. Hun  
namen kan u vinden in deze editie van het magazine van Landbouw-Service.

Wij kijken echt uit om jullie te ontmoeten. Aarzel niet om de bestuurders aan te 
spreken, samen leren we van elkaar, samen komen we verder dan ieder op zichzelf.

VOORWOORD

3Landbouw-service

260 UITSTEKENDE REDENEN VOOR EEN BEZOEK.
ONTDEK ONZE PRIMEUR TIJDENS 
CONTRACTOR DAYS 14 & 15 DECEMBER. 

CaseIH puma260teaser ad210x143NL.indd   1CaseIH puma260teaser ad210x143NL.indd   1 28/11/2022   13:5928/11/2022   13:59

Johan Van Bosch       Annie Van Landuyt      Jean Steenwinckels
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•  Nieuwe Unimog met landbouw homologatie
•  De veelzijdigheid van een klassieke landbouwtrekker met meer comfort en snelheid
•  Meer info op onze stand op Contractor Days of via info@unimog.be
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•  Nieuwe Unimog met landbouw homologatie
•  De veelzijdigheid van een klassieke landbouwtrekker met meer comfort en snelheid
•  Meer info op onze stand op Contractor Days of via info@unimog.be
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•  ALL CONNECTS NV  •  ALL CONNECTS NV  
•  A.M.C. BV •  A.M.C. BV 
•  AGRIVAUX  •  AGRIVAUX  
•  APOLLO TYRES BELUX •  APOLLO TYRES BELUX 
•  ARMADOR ENERGY •  ARMADOR ENERGY 
•  BERRY BPI AGRICULTURE •  BERRY BPI AGRICULTURE 
•  BONDIS •  BONDIS 
•  CASE IH / STEYR BRANDS CNH  •  CASE IH / STEYR BRANDS CNH  
   INDUSTRIAL BELGIUM NV    INDUSTRIAL BELGIUM NV 
•  CNH INDUSTRIAL  •  CNH INDUSTRIAL  
   BELGIUM – NEW HOLLAND    BELGIUM – NEW HOLLAND 
•  COBELAL NV COFABEL  •  COBELAL NV COFABEL  
•  CRE-AGRI •  CRE-AGRI 
•  CRELAN NV •  CRELAN NV 
•  DEWA NV •  DEWA NV 
•  DEZEURE NV •  DEZEURE NV 
•  EDUPLUS VZW •  EDUPLUS VZW 
•  FIRMA BEEL •  FIRMA BEEL 
•  GÖWEIL BNL •  GÖWEIL BNL 
•  HOMBURG BELGIUM •  HOMBURG BELGIUM 
•  IMANTS BV •  IMANTS BV 
•  JOSKIN DISTRITECH SA •  JOSKIN DISTRITECH SA 
•  JOSKIN SA •  JOSKIN SA 
•  KEMPER  •  KEMPER  
•  KRAMPE •  KRAMPE 
•  KRONE •  KRONE 
•  LANDBOUW-SERVICE   •  LANDBOUW-SERVICE   
 AGRO-SERVICE  AGRO-SERVICE 
•  LUDO PAUWELS BVBA •  LUDO PAUWELS BVBA 
•  M.D.M. INDUSTRIE SA •  M.D.M. INDUSTRIE SA 

•  MAN TRUCK & BUS NV •  MAN TRUCK & BUS NV 
•  MARLA BVBA ORKEL •  MARLA BVBA ORKEL 
•  MICHELIN BELUX NV •  MICHELIN BELUX NV 
•  MISSION WALLONNE  •  MISSION WALLONNE  
 DES SECTEURS VERTS ASBL  DES SECTEURS VERTS ASBL 
•  NINO-TRAC •  NINO-TRAC 
•  OP ‘T ROOT •  OP ‘T ROOT 
•  OPTIMITRAC SPRL •  OPTIMITRAC SPRL 
•  P. PULINCKX •  P. PULINCKX 
•  PACKO NV •  PACKO NV 
•  PLASTICENTRE •  PLASTICENTRE 
•  PÖTTINGER BELGIUM BVBA •  PÖTTINGER BELGIUM BVBA 
•  PREVENT AGRI VLAANDEREN •  PREVENT AGRI VLAANDEREN 
•  QEOS SRL •  QEOS SRL 
•  ROPA FRANCE •  ROPA FRANCE 
•  SCHUITEMAKER - VEENHUIS BV •  SCHUITEMAKER - VEENHUIS BV 
•  SDF BENELUX •  SDF BENELUX 
•  SPRANCO-MATIC BV •  SPRANCO-MATIC BV 
• STEVENS FARM EQUIPMENT • STEVENS FARM EQUIPMENT 
•  STUDIE & ADVIESBUREAU DLV •  STUDIE & ADVIESBUREAU DLV 
•  TAMA FRANCE •  TAMA FRANCE 
•  TOP CONCEPT •  TOP CONCEPT 
•  TOTALENERGIES  •  TOTALENERGIES  
 MARKETING BELGIUM  MARKETING BELGIUM 
•  TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS BELGIUM •  TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS BELGIUM 
•  TROOSTWIJK NV •  TROOSTWIJK NV 
•  UNIL LUBRICANTS NV •  UNIL LUBRICANTS NV 
•  UNIMOG BELGIUM •  UNIMOG BELGIUM 
•  VAN HAUTE  •  VAN HAUTE  
 LANDBOUWMACHINES BVBA  LANDBOUWMACHINES BVBA 
•  VANTAGE AGROMETIUS BVBA •  VANTAGE AGROMETIUS BVBA 
  



Vind de dichtstbijzijnde dealer door de QR code te 
scannen met de camera van uw smartphone of geef 
het adres www.poettinger.at/go/dealer-BE in in uw 
internetbrowser. 

Elk blad telt

 � Propere voeropname zonder bladverlies, vooral bij vlinderbloemigen zoals klaver of luzerne –  
het voer wordt niet over de bodem gesleurd.

 � Gestuurde pick-up zorgt voor opname en overdracht van het voer naar de dwarsafvoerband onder alle omstandigheden.
 � Flexibel in gebruik: maken van één of twee zwaden met middenafleg van het zwad of zijafleg links of rechts.

MERGENTO VT 9220

NIEUW
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AGROPAK BVBA

Agropak is uw vertrouwde partner 
voor duurzame en moderne  
mechanisatie. Zowel wat betreft 
grondbewerking, zaaien en planten,  
gewasbescherming, voedering,  
onderhoud groene zones en algemene 
werktuigen, vertegenwoordigen wij 
in België een zeer ruim programma 
van gekende kwaliteitsmerken.

Bergstraat 36b
B-3945 Ham
www.agropak.be
 

ALL CONNECTS NV

All-Connects is sinds 2008 marktleider 
van AGR-GPS systemen voor het  
mesttransport, zowel voor erkende  
mestvoerders als voor de landbouwers  
die via de burenregeling mest vervoeren.

Satenrozen, 3
B-2550 Kontich
00.32.32.89.55.35
www.all-connects.be 
 

A.M.C. BV

A.M.C. plaatst en onderhoudt alle 
mobiele en industriële vetsmeringen. 
Wij monteren  smeersystemen op 
graafkranen, wielladers, vrachtwa-
gens, allerhande landbouwmachi-
nes... Wij voeren ook herstellingen 
en onderhoud van centrale sme-
ringen op alle mobiele machines. 
We werken met de merken Lincoln, 
Beka-Max, ILC en Groeneveld.

Kanaalkom, 26C
B-3960 Bree
00.32.496.22.62.10
david.cooninx@telenet.be
www.vetsmeringen.be

AGRIVAUX SA

Agrivaux verdeelt schoffelmachines 
(groententeelt, akkerbouw en tuin-
bouw, enz…), alsook translatoren 
(werktuigbegeleiding, zaaimachines, 
schoffelmachines, enz…). Daarnaast 
verdeelt het bedrijf ook GPS-
oplossingen, zoals geleidingsoplos-
singen, automatische stuursystemen, 
RTK, sectieafschakelingsystemen. 

Avenue Jean Mermoz 1
B-6041 Gosselies
00.32.473.71.50.76
info@agrivaux.be
www.agrivaux.be 

APOLLO TYRES 
BELUX

Vredestein biedt een breed gamma 
banden voor tractoren, landbouw-
machines en aanhangwagens.

BDC, Heizel Esplanade B6
B- 1020 Brussel
www.vredestein.be

ARMADOR ENERGY

Armador Energy verdeelt smeermid-
delen van de merken North Sea 
Lubricants, Castrol, Shell en Mobil. 
Daarnaast verdeelt het bedrijf ook 
AdBlue, Best Fuel Alkylaatbenzines 
en HVO Co2 neutrale (rode) die-
sel. Een tweede tak binnen het 
bedrijf zijn de olie- en brandstof-
analyses, alsook de offline filtratie 
van smeerolie & brandstoffen.

Vaartkant Rechts 7g
B-2960 Brecht
00.32.35.41.25.22
info@armador-energy.be
www.armador-energy.be 
 

BERRY BPI 
AGRICULTURE

Berry BPI Agriculture verdeelt het 
Silotite-assortiment premium silage-
films, met de Silotite, Superieure, 
zeer sterke wikkelfolie, de 
SilotitePro wikkelfolie van de 
nieuwste generatie ontworpen 
voor perswikkelcombinaties, en 
de Baletite, een innovatief nieuw 
product dat netbinding vervangt.

Lokerenbaan, 62
B-9240 Zele
www.silotite.com

BONDIS

Bondis is een specialist in industriële 
smeermiddelen en vetten, motoroliën 
voor alle voertuigen, alsook onder-
houdsproducten en aanverwante dien-
sten. Wij ondersteunen alle sectoren 
van de industrie met onze producten 
en diensten. We werken nauw samen 
met betrouwbare fabrikanten zoals 
Super Lube, Tri-Flow, Wolf lubricants, 
Q8 Oils, Weicon en vele andere. 

Cleydaellaan
B-2630 Aartselaar
+3232342918
info@bondis.com
www.bondis.com 

CASE IH /  
STEYR BRANDS 

CNH INDUSTRIAL 
BELGIUM NV

Case IH en Steyr bieden een breed 
gamma landbouwtractoren, ver-
reikers, persen, maaidorsers en 
precisielandbouwoplossingen.

Leon Claeysstraat 3a
B-8210 Zedelgem
www.caseih.com



Meer info bij uw regionale dealer! 
Votre agent sur
www.packoagri.be

Vind uw dealer op
www.packoagri.be

De KUHN-grootpakpers

BOOST UW CAPACITEIT!

Aantrekkelijke voorwaarden 
op al onze balenpersen en 

wikkelaars

PUB LANDBOUWSERVICE  essai CP 03_11_22 NL.indd   1PUB LANDBOUWSERVICE  essai CP 03_11_22 NL.indd   1 3/11/2022   17:02:143/11/2022   17:02:14

  

Specialist in bemesters 

                                      

Bezoek ons op de 
Contractor days

Brussel
Hal 2 | Stand A03

 info@agropak.be  | www.agropak.be



CNH INDUSTRIAL 
BELGIUM  

NEW HOLLAND

New Holland biedt producenten 
van marktgewassen, veehouders, 
loonwerkers, wijnbouwers en ter-
reinverzorgers de ruimste keuze aan 
machines, met 100 productlijnen en 
400 modellen, waaronder machines 
op maat. Zo vindt u zeker de juiste 
machine om meer gedaan te krij-
gen met minder inspanningen. Meer 
resultaat met minder inspanningen. 
Meer missies met minder emissies. 
New Holland vult ‘s werelds grootste 
aanbod landbouwmachines aan met 
een efficiënte Onderdelen en Service-
ondersteuning, met op maat samen-
gestelde financiële diensten en een 
professioneel dealernetwerk, steeds 
klaar om u totale bijstand en advies 
door experts te bieden, jaar na jaar.

Leon Claeysstraat 3a
B-8210 Zedelgem
www.newholland.com

COBELAL NV 
COFABEL  

(JOHN DEERE)

John Deere biedt een breed gamma 
landbouwmachines aan, waaronder 
landbouwtractoren, maaidorsers, 
hakselaars, persen, hooibouwma-
chines en spuitmachines, alsook 
precisielandbouwoplossingen.

Aarschotsesteenweg 84
B-3012 Wilsele
www.cofabel.be

CRE-AGRI

Cre-Agri verdeelt de merken Actisweep,  
ADF milking, Maupu, Phenix 
Agrosystem, Sky, Trakjak 
en Veenma in België.

Rue du musée, 5
B-5370 Havelange
www.cre-agri.com

CRELAN NV

Crelan staat al meer dan 80 jaar 
aan de zijde van de landbouwers. 
Gedurende al deze jaren heeft de 
bank expertise ontwikkeld op het vlak 
van landbouwkwesties. Crelan biedt 
specifieke producten aan voor land-
bouwers, adviseert via haar netwerk 
van kantoren en ondersteunt ook 
wetenschappelijk onderzoek via haar 
leerstoelen in Gent en Gembloux.

S. Dupuislaan 251
B-1070 Brussel
www.crelan.be 
 



Bezoek DistriTECH van 14 tot 15 december op de Contractor Days (stand C14)!

Rue de Wergifosse 39, 4630 Soumagne
www.distritech.be      |      04 377 35 45 545B

193B

joskin.com

Maximale kwaliteit en Maximale kwaliteit en 
betrouwbaarheid dankzijbetrouwbaarheid dankzij  

de serieproductiede serieproductie

Grote verscheidenheid Grote verscheidenheid 
tegen een zeer tegen een zeer   

concurrerende prijsconcurrerende prijs

Grote voorraad  Grote voorraad  
beschikbaar voor een  beschikbaar voor een  
zeer snelle leveringzeer snelle levering

Machines met  Machines met  
optimaleoptimale uitrusting   uitrusting  

die aan uw die aan uw behoeften  behoeften  
perfect voldoenperfect voldoen

SERIEPRODUCTIE = PERMANENT LAGE PRIJZEN

S
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DEWA NV

Dewa NV is een familiebedrijf uit 
het Gentse Evergem (België). Dewa 
maakt onder meer landbouwkippers, 
silagewagens, (stal)mestversprei-
ders en containersystemen voor de 
landbouwsector. Daarnaast heeft het 
bedrijf een industriële tak waarbij 
transportsystemen voor onder meer 
maritiem gebruik gemaakt worden. 
Het bedrijf wordt gerund door de 
broers Jan en Frank De Walsche.

Grote Moerstraat 4
B-9940 Belzele
www.dewa-nv.be 
 

DEZEURE NV

DEZEURE NV, een gevestigde 
waarde in de wereld van aanhang-
wagens voor landbouw, industrie 
en transport. Bij DEZEURE staat de 
klant centraal, geen logge struc-
tuur maar directe contacten. Deze 
visie trekken we door in elke vezel 
van de onderneming. Denk maar 
aan de servicedienst. Als de klant 
moet rijden, moet hij rijden! Als 
oorspronkelijk loonbedrijf, begrijpt 
DEZEURE dit als geen ander.

Leerlooierijstraat 5
B- 8600 Diksmuide
+32 51 69 20 90
info@dezeure.be
www.dezeure.be 
 

EDUPLUS VZW

In september 2003 startte EDUplus 
met het organiseren van vorming en 
opleiding voor de werknemers van 
de groene sectoren. Ondertussen is 
het opleidingsaanbod van EDUplus 
constant geëvolueerd en aange-
past. Elk jaar wordt er een nieuw 
aanbod opgesteld en verspreid 
onder de werknemers en werk-
gevers van de groene sectoren.

S Gravenstraat 195
B- 9810 Nazareth
09/2452840
info@eduplus.be
www.eduplus.be

FIRMA BEEL

Familiebedrijf met 90 jaar bestaan. 
Wij verkopen, verhuren en leveren 
service voor landbouw-, oogst-, 
grondverzet- en tuinbouwmachines.

Waregemseweg 75
B- 9790 Wortegem-Petegem
www.firmabeel.be 
 

GÖWEIL BNL

Göweil biedt een breed gamma 
rondebalenpers en perswikkelcom-
binaties, alsook een perswikkel-
combinatie voor maïs, wikkelaars 
voor ronde en vierkantige balen, 
balentransport- en losmaaktechnie-
ken, messenslijpers en kipbakken.

Mirfeld, Zur Schmiede 23
B-4770 Amel
+32 80 340 317
office@goeweil.be
www.goeweil.be

HOMBURG 
BELGIUM

Homburg Belgium is de invoerder 
van de Bogballe kunstmest- en 
zouttrooiers, de Väderstad grond-
bewerkings- en zaaimachines, 
de Garford schoffelmachines, 
Ag Leader technology, Stanhay 
zaaimachines, SmartSOLUTIONS 
en Homburg Draincleaners.

It Noarderfjild 21
NL-9051 BM Stiens
+32 472 94 28 21
info@homburg-belgium.com
www.homburg-holland.com

IMANTS BV

Al meer dan 135 jaar is Imants  
uw producent van grondbewer-
kingsmachines. Zwaar verdichte 
grond, uitdagingen met het  
watermanagement van de bodem  
of de wens om in één werkgang te 
woelen, spitten en zaaien, behoren 
onder meer tot de mogelijkheden. 
Opgericht in 1885, is Imants  
van smidse uitgegroeid tot  
ploegenfabrikant.  
In de jaren ‘60 is het bedrijf 
overgestapt op de productie van 
spitmachines. Sinds die tijd zijn 
we overtuigd van het spitten 
als grondbewerking bij uitstek. 
Resultaat? Voor ieder trekker-
type, elke grondsoort, iedere 
werkbreedte, iedere werkdiepte 
en alle mogelijke wensen die 
u kunt hebben op gebied van 
grondbewerking, wordt een 
passende machine gemaakt.

Turnhoutseweg 29
NL-5541NV Reusel
+31 (0)497642433
info@imants.nl
www.imants.com

11Landbouw-service



Ils ne sont pas seulement ronds, 
ils sont révolutionnaires 

Tel: +44 1568 617220  Email: bpiagriculture@berryglobal.com

Le système Film & Film est une méthode innovante de double emballage 
qui combine un film de liage Baletite et un film d’enrubannage Silotite 

& www.silotite.com

 Qualité d’ensilage 
améliorée 

 Facilité de travail 
accrue 

 Balles plus denses 

 Recyclage optimisé

a brand of

Of u nu een boer, loonwerkerr, 
landbouwleverancier, een Belgisch 
Wit Blauw  of ander ras bent, u 
zult merken dat Silotite Film&Film 
wikkelen de meest innovatieve dubbele 
wikkelmethode op de markt is.

– Minder voederverliezen
- Makkelijker te voederen
- Compactere balen
- Makkelijk te recycleren

a brand ofTel: +44 1568 617220  Email: bpiagriculture@berryglobal.com www.silotite.com

Sterk, duurzaam en 
bestand tegen alle 
weersomstandigheden.

We spreken over Silotite.

&

6412 Silotite FR&NL A4 ad.indd   16412 Silotite FR&NL A4 ad.indd   1 25/11/2022   09:2025/11/2022   09:20

Onze soort is speciaal:
Trelleborg TM1000 ProgressiveTraction® is een innovatieve bandoplossing die de productiviteit verhoogt door 
zijn uitstekende draagvermogen, minder belasting van de bodem en onovertroffen tractie te bieden. 
Op de weg garandeert de band een laag brandstofverbruik en lage emissies, een uitstekend weggedrag en 
comfort, terwijl de levensduur van de band wordt verlengd.

Trelleborg

trelleborg.com/wheels/nl Trelleborg. Een kracht van de natuur. 

TM1000 ProgressiveTraction®

Van nature productief



JOSKIN 
DISTRITECH SA

Joskin Distritech verdeelt de  
merken Hardi, Evrard, Strautmann, 
Monosem, Rauch, Sulky, Quicke, 
Breviagri en Bednar.

Rue de Wergifosse 39
B-4630 Soumagne
www.distritech.be 

JOSKIN SA

Ons begrip van uw verwachtingen, 
als boeren en loonwerkers, is ge-
koppeld aan onze oorsprong, in het 
hart van een grasland- en landelijke 
regio. Anticiperen op uw behoeften, 
het bieden van adequate profes-
sionele oplossingen, is al meer 
dan 50 jaar onze taak, maar vooral 
onze passie van bij het begin. 

Rue de Wergifosse 39
B-4630 Soumagne
www.joskin.com 

KEMPER  
MASCHINENFABRIK

Kemper bouwt een gamma  
maïs bekken, oprapers en korrel-
kneuzers voor hakselaars.

Breul 1
D-48703 Stadtlohn
www.kemper-stadtlohn.de 
 

KRAMPE

Krampe bouwt een breed gamma 
landbouwvoertuigen, gaande van  
kippers tot afschuifwagens en  
containersystemen.

Bansions 50
B-4845 Sart-lez-spa
www.krampe.fr

KRONE

Krone bouwt een breed gamma 
hooibouwmachines, met maaiers, 
schudders, harken, rondebalenpersen, 
rechthoekige balenpersen, wikkelaars, 
opraapwagens en hakselaars, alsook 
pelletpersen en transportvoertuigen. 
Heinrich-Krone-Straße 10

D-48480 Spelle
00495977935305
info.ldm@krone.de
www.krone.de

LANDBOUW-SERVICE  
AGRO-SERVICE

Beroepsvereniging
Anspachlaan 111 B13
B-1000 Brussel
022742200
johan@sectors.be
www.landbouwservice.be

13Landbouw-service



202320
Seizoen

L O A D I N G

*Ga snel langs bij uw dealer voor de voorwaarden.
Actie geldig in België tot 31 december 2022, 

op maaidorsers, hakselaars en grootpakpersen.

3 jaar garantie en 
100% Casco+ verzekering 
Zonder slijtageaftrek!

KOOP EEN NIEUWE OOGSTMACHINE* VOOR 31/12/22 
EN KRIJG EEN NEW HOLLAND BLUE KAMADO BBQ
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VOOR MEER INFO: GA NAAR UW DEALER 
OF VRAAG UW OFFERTE AAN OP 
NEWHOLLANDACTIONS.COM/NL-BE

3 jaar garantie en 



LUDO PAUWELS 
BVBA

Fliegl is een Duitse constructeur van 
alles wat transport en aanbouwdelen 
in de landbouw en transportsector 
aangaat. In Benelux is Fliegl vooral 
gekend om zijn veelzijdige en kwali-
teitsvolle afschuifsysteem, hiernaast 
bouwen ze ook drijfmesttanks, kippers, 
strowagens... Naast de aanhangers 
produceert Fliegl ook vele aanbouw-
delen waaronder kantzagen, veegma-
chines, balenklemmen... Nieuw vanaf 
2023 zijn de Fliegl opraapwagens.

Brandstraat 8a
B-9080 Beervelde
+32 9 337 00 95
ludo@ludopauwelsbvba.be
www.ludopauwelsbvba.be

M.D.M.  
INDUSTRIE SA

M.D.M. bouwt een breed gamma 
kalkstrooiers en verdeelt boven-
dien de kipwagens van het merk La 
Campagne en de strooiers van Tebbe.

Chemin de Mosée 4
B-5590 Ciney
www.mdmindustrie.be

MAN TRUCK  
& BUS NV

Wie MAN zegt, denkt wellicht met-
een aan onze zware vrachtwagens 
die reeds decennia lang bijdra-
gen tot een veilig en betrouwbaar 
wegverkeer. Maar hierbij stopt het 
niet, ook bestelwagens en bussen/
touringcars maken deel uit van het 
MAN gamma, met Neoplan als 
luxemerk in het coach segment. 

Brusselsesteenweg 406
B-1730 Kobbegem
www.man.be

MARLA BVBA 
ORKEL

Orkel bouwt mobiele persen om land-
bouwproducten (maïs, perspulp…) in 
ronde balen te persen en te wikkelen.

Nieuwe weg 7
B-2310 Rijkevorsel
+32 3 314 41 20
www.marla.be

MICHELIN  
BELUX NV

Michelin biedt een uitgebreid gamma 
landbouwbanden aan voor alle 
mogelijke landbouwvoertuigen.

Brusselsesteenweg 494, bus 1
B-1731 Zellik (Asse)
www.pro.michelin.be

MISSION 
WALLONNE  

DES SECTEURS 
VERTS ASBL

De Mission Wallonne des 
Secteurs Verts biedt talrijke op-
leidingen in de groensector.

Rue du roi Albert 87
B-7370 Dour
www.secteursverts.be

NINO-TRAC

Nino-Trac verdeelt de plooibare 
maaiborden en maïsbekken van het 
Italiaanse Cressoni voor België.

Vreckom 7
B-9400 Ninove
info@ninotrac.be
www.ninotrac.be

OP ‘T ROOT

Op ’t Root levert landbouw- en 
melkmachines van diverse topmer-
ken en verzorgt de volledige dienst-
verlening eromheen; van installatie 
tot onderhoud en van reparatie 
tot de verkoop van onderdelen.

Ketelaarsweg 16
NL-6035 AC Ospel
www.optroot.com 

OPTIMITRAC SPRL

Optimalisatie van motorvermogen, ver-
deler van testbanken, reiniging roetfil-
ters en verdeler van de TractorBumper. 

Rue De Senzeilles 15
B-5650 Walcourt
0477/792786
info@optimitrac.be
www.optimitrac.be 
 

P. PULINCKX

Het bedrijf Pulinckx is verdeler van  
talrijke landbouwmerken, waaronder  
Merlo, MultiOne, Iseki, Amazone,  
Steeno en Kuhn.

Chaussée de Tirlemont 581
B-1370 Jodoigne
www.pulinckx.com
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Bezoek onze stand D02 tijdens de Contractor Days 
op 14 en 15 december in Brussels Kart Expo, 
en ontdek hoe wij uw 'Total Cost of Ownership' 
kunnen verbeteren.

michelin LANDBOUWBANDEN
COMPROMISLOZE LEVENSDUUR EN RESPECT VOOR UW BODEM

www.youtube.com/user/AgMichelinpro.michelin.be



PACKO NV

Packo : een gevestigde naam waarvan de geschiede-
nis teruggaat tot het begin van de vorige eeuw. Packo 
Agri spitst zich toe op de verkoop en marketing van 
landbouwmachines: machines voor hooibouw, grond-
bewerking en zaaitechniek, kunstmeststrooiers, spuit-
toestellen en machines voor voedertechniek van de 
merken Kuhn, Köckerling, Agricola Italiana en Kerner. 
Sedert december 2019 staat Packo Agri ook in voor de 
verdeling van de transportwagens, opraapwagens en 
mestverspreiders van het merk Bergmann in Vlaanderen.

Kuilputstraat 64B - B- 8210 Zedelgem
www.packo.be 

PLASTICENTRE

Rue de l’Artisanat 11 - B-7900 Leuze-en-Hainaut
www.plasticentre.be 

PÖTTINGER BELGIUM BVBA

Pöttinger is een Oostenrijkse constructeur van 
hooibouwmachines, opraapwagens, balenper-
sen, grondbewerkingsmachines en zaaimachines. 
Recent breidde de constructeur ook het bestaande 
aanbod uit met schoffel- en wiedmachines.

Avenue Adolphe Lacomblé 69-71
B-1030 Bruxelles
www.poettinger.be 

PREVENT AGRI VLAANDEREN

Prevent Agri is het initiatief dat in het leven werd 
geroepen door een gezamenijke beslissing van 
de sociale partners van de Groene Sectoren zijn-
de Boerenbond, AVBS, BFG, NCLS ABVV, ACV en ACLVB en 
wordt financieel mogelijk gemaakt door de Sociale 
fondsen tuinaanleg, tuin en landbouw en loonwerk 
met als doel te zorgen voor een coördinatie tus-
sen alle verschillende  initiatieven en acties.

‘s Gravenstraat 195 - B-9810 Nazareth
047399620
info@preventagri.vlaanderen
www.preventagri.vlaanderen

MEER TRACTIE
ALTIJD
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AGR-GPS systeem
Verplichting digitaal 

identifi catieformulier voor 
afvalstoffen reeds geïntigreerd

Ontdek wat wij voor u kunnen doen
en kom ons bezoeken

Wij geven u een realtime demo,
op maat van uw activiteit

“Het werk van landbouwers wordt 
vergemakkelijkt dankzij de toepassing 
VehicleViewer Debietmeters, nu het 

gebruik van debietmeters voor organische 
meststoffen verplicht is.”

STAND D14



QEOS SRL

QEOS is gespecialiseerd in het ontwik-
kelen van tijdsregistratieoplossingen 
op basis van geolokalisatie. Wij bieden 
globale en flexibele oplossingen aan, 
gericht op uw manier van werken. 
Voor landbouwtoepassingen bie-
den we ondermeer de AGR-GPS en 
AgriManagement oplossingen.

Enclus du haut 10 - B-7750 Orroir
www.qeos.be 

ROPA FRANCE

Ropa France verdeelt de Ropa in-
tegraalrooiers, Maus en Albach 
zelfrijdende houthakselaars.

280 Rue du Château
F-60640 Golancourt
www.ropa-maschinenbau.de

SCHUITEMAKER 
MACHINES BV

Als internationaal specialist op het 
gebied van voederwinning en voeren, 
zijn wij dagelijks bezig om loon-
werkers en moderne veehouders te 
ondersteunen. Schuitemaker produ-
ceert onder andere silagewagens, 
opraapwagens en voerwagens voor 
bedrijven in de agrarische sector. De 
kracht van alle Schuitemaker pro-
ducten is met name de eenvoud en 
het gemak voor de gebruiker. Daarbij 
zijn service, veiligheid en duurzaam-
heid belangrijke uitgangspunten.

Morsweg 18
NL-7460 AE Rijssen
www.sr-schuitemaker.nl

SDF BENELUX

Deutz-Fahr biedt een volledig 
gamma landbouwtractoren.

Bijsterhuizen 2005 B
NL-6604 LH Wijchen
www.deutz-fahr.com

SPRANCO- 
MATIC BV

De specialist in wateroplossingen voor 
land- en tuinbouwtoepassingen

Ambachtstraat 7
B-2322 Hoogstraten
www.spranco-matic.be 

STEVENS FARM 
EQUIPMENT

Stevens Farm Equipment verdeelt een 
breed gamma landbouwmachines voor 
loonwerkers, met onder meer de mer-
ken Kverneland, Vicon, Tanco en McHale.

Zonnebeekseweg, 221
B-8900 Ieper
00.32.57.20.21.46
www.stevens-landbouwmachines.be



 1 

 
 
X-TEN ontwikkelt additieven voor brandstofmotoren. De in België vervaardigde 
additieven kunnen worden ingezet in onder andere 
alle landbouwmachines en zorgen voor een optimale 
werking van alle brandstofmotoren. 

 
De additieven van X-TEN dragen bij aan een langere 
levensduur van de machines of voertuigen.  
 
Een continuïteit van actieve bezoeken aan 
landbouwgarages, garages en technische 
werkplaatsen leert ons wat de problemen zijn op de 
markt waardoor we zowel de curatieve en 
preventieve  producten ontwikkelen die een 
oplossing bieden. 
 
Info@xten.be – www.xten.be – 0032 (0)475 52 73 46 
     

De additieven van X-TEN dragen bij aan een langere  
levensduur van de machines of voertuigen.  
 
Een continuïteit van actieve bezoeken aan landbouwgarages,  
garages en technische werkplaatsen leert ons wat de  
problemen zijn op de markt waardoor we zowel de curatieve en  
preventieve  producten ontwikkelen die een oplossing bieden. 
 
Info@xten.be – www.xten.be – 0032 (0)475 52 73 46

X-TEN ontwikkelt additieven voor brandstofmotoren.  
De in België vervaardigde additieven kunnen worden ingezet  
in onder andere alle landbouwmachines en zorgen voor een  
optimale werking van alle brandstofmotoren.

DEZEURE NV - Leerlooierijstraat 5 | B-8600 Diksmuide | 051 69 20 90 | info@dezeure.be | www.dezeure.be

Na meer dan 12 jaar ervaring opgedaan te hebben in de wereld van smeertechnieken werd in 
2007 Algemene Mechaniek Cooninx opgericht door David Cooninx. Sindsdien is A.M.C. uitgegroeid tot een 
betrouwbare partner voor het leveren, monteren en onderhouden van smeer- en blussystemen. 
Als onafhankelijk bedrijf werken wij enkel met hoog kwalitatief fabrikanten, hierdoor hebben we voor elke 
toepassing een pasklaar antwoord. Daarnaast garanderen wij steeds een topafwerking bij plaatsingen. 

info@vetsmeringen.be VETSMERINGEN.BE

VETSMERINGEN



STUDIE & 
ADVIESBUREAU 

DLV

DLV is een studie- en adviesbureau 
voor iedereen die woont, werkt en 
onderneemt op het platteland. Wij 
helpen je verder met het bepalen 
van je strategie, het verkrijgen van 
de nodige vergunningen (milieu en 
bouw), energie advies, fiscaal ad-
vies, functiewijzigingen enz. Van idee 
tot plan, van administratie tot vergun-
ningsaanvraag, van boekhouding tot 
subsidies, wij helpen je verder met 
een totaaladvies. Je vindt ons volledig 
dienstenaanbod op onze website.

Biezeweg 15a
B-9230 Wetteren
0800 90 910
info@dlv.be
www.dlv.be

TAMA FRANCE

Tama Groep is een wereldspeler op  
het gebied van net en koorden voor  
balenpersen.
1445 Chemin Des Birats

FR-31380 MONTASTRUC LA CONSEILLERE
00 33 243 621 314
ventes@tama-france.fr
www.tama-france.fr

TOP CONCEPT

Top Concept verkoopt de X-Ten 
additieven en reinigers.

Nieuwenhuyse 80
B-8520 Kuurne
info@topconcept.be
www.xten.be

TOTALENERGIES 
MARKETING 

BELGIUM

Bij TotalEnergies geloven we er sterk in 
dat elke markt een specifiek productas-
sortiment verdient. Ons Agri-gamma is 
ons exclusieve merk waarmee we 
aan de veelomvattende eisen van de 
landbouwmarkt voldoen. Met de 
Tractagri smeermiddelen voor moto-
ren, Multagri (multifunctionele smeer-
middelen), A-Grease, vetten voor de 
landbouw, Dynatrans, smeermiddelen 
voor transmissies (UTTO en assen), of 
Hydragri, hydraulische vloeistoffen.

Rue De Commerce 93
B-1040 Bruxelles
lubricants.belgium@totalenergies.com
www.services.totalenergies.be
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Een gevestigde waarde  
in de wereld van aanhang-
wagens voor landbouw, 
industrie en transport.

DEZEURE NV - Leerlooierijstraat 5 | B-8600 Diksmuide | 051 69 20 90 | info@dezeure.be | www.dezeure.be



20 jaar KRONE BiG X
innovatief & klantgericht.
20 jaar trendsetter voor hakselkwaliteit, capaciteit & degelijkheid.

www.krone-belgie.beVlaanderen: Bart DEPREZ – 0470 81 24 54

Unieke maisbek; Easy- en XCollect

Unieke invoer met 6 voorperswalsen

Unieke MaxFlow hakseltrommel 

Unieke OptiMaxx 305 mm korrelkneuzer

Unieke onafhankelijke achterasvering

CONTRACTOR
days

Stand A12

Betreed een nieuw tijdperk

■ Nieuwe Volvo motor 16,1 L - 796 pk - Stage V
■ Chassis met automatische hellingcompensatie R-Balance
■ Automatische rij per rij rooidieptecontrole R-Contour
■ Opvolging op afstand van de rooivelden en prestatie analyse R-Connect

De nieuwe
ROPA Tiger 6S

Plus d‘infos

SPRL Emmanuel Dutrieux
Rue du Marais 5b, 7620 Hollain, Belgique

Tél.: +32 (0) 69 44 46 03
Fax:+32 (0) 69 77 76 61

Mail: info@dutrieux.eu

Rudy LALISSE
Nord-Pas-de-Calais, Aisne,

Ardennes, Belgique
Tél. : 06.20.03.34.33

Mail: r.lalisse@ropa-france.fr

ROPA France
280 rue du Château, 60640 GOLANCOuRT

Tél.: +33 (0) 3 44 43 44 43
www.ropa-france.fr



TRELLEBORG WHEEL 
SYSTEMS BELGIUM

Trelleborg verkoopt een breed gamma banden 
voor tractoren, zelfrijders en landbouwmachines.

Brugse Steenweg 7
BE-9940 Evergem
tws.nl.sales@trelleborg.com
www.trelleborg.com/wheels

TROOSTWIJK NV

We zijn er van overtuigd dat alles waarde heeft. 
Maar je moet waarde wel kunnen vinden, 
herkennen en verzilveren. Of je industriële 
goederen nu wilt kopen of verkopen. Dat is 
precies wat Troostwijk doet. We brengen 
kopers en verkopers uit de hele wereld, on-
line bij elkaar. We waarderen, geven advies 
en zijn Europa’s grootste B2B veilinghuis.
Desguinlei 22

B-2000 Antwerpen
032876262
info@troostwijk.be
www.troostwijkauctions.com

UNIL  
LUBRICANTS NV

Met een gamma van meer dan 500 hoog-
waardige kwaliteitsproducten, biedt Unil 
Lubricants een antwoord op alle eisen en 
vragen van de klanten binnen de industrie, de 
automotive-, landbouw- en transportsector.

Bergensesteenweg 713
B-1600 Sint-Pieters-Leeuw
+32 (0)2 365 02 00
info@unil.com
www.unil.be

Imants BV          Turnhoutseweg 29          5541 NV Reusel, NL          +31 (0)497-642433          info@imants.nl

6 meter werkbreedte, 

opgeklapt 3 meter

...in één werkgang.

Zaaien...

tot 135cm diep.

Van klein...

...tot krukasspitmachine.

Van roterend spitten...

...tot zand.

Van klei...

Imants Gamma:

Spitten is meer dan (g)rond draaien.
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UNIMOG BELGIUM

De Unimog-serie is de ideale 
werk- en transportmachine voor de 
moeilijkste omstandigheden. 

Rue De Néverlée
B-5020 Namur
info@unimog.be
www.unimog.be

VAN HAUTE 
LANDBOUWMACHINES 

BVBA

Reeds meer dan 110 jaar is de naam VAN 
HAUTE een begrip in de landbouwwereld. 
Nog steeds wordt er toekomstgericht 
gewerkt en wordt er steeds uitgekeken 
en gewerkt naar mogelijke verbeteringen 
betreffende zichtbaarheid, service naar de 
klanten en optimalisatie van de bedrijfsge-
bouwen en personeel. Vandaag de dag telt 
het bedrijf 25 werknemers die steeds op-
nieuw de klanten op een flexibele en vlotte 
manier verder willen helpen. Service werd 
en wordt bij Van Haute Landbouwmachines 
hoog in het vaandel gedragen.

Zwaarveld 27, B-9220 Hamme
+32 52/47.24.45
info@vanhaute-landbouwmachines.be
www.vanhaute-landbouwmachines.be

VANTAGE  
AGROMETIUS BVBA

Naast kwaliteitsmerken van topfabri-
kanten als Trimble, Müller Elektronik, 
Veris en vele anderen, biedt Vantage 
Agrometius ook producten van 
eigen productie aan. Profiteer van 
onze jarenlange ervaring, gekwa-
lificeerd gespecialiseerd personeel 
en complete pakketten met GPS-
oplossingen voor precisielandbouw.

Ambachtslaan 3246
B- 3800 Sint-Truiden
www.vantage-agrometius.be
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               STAND D04 

 

AgriGeer en Sprimat - Evrard zijn gespecialiseerd in de verkoop, de aanpassing, het 
onderhoud en de verkoop van landbouwmachines en onderdelen. AgriGeer ligt in Geer in 
het hart van Haspengouw, terwijl Evrard-Sprimat in de heuvels boven Luik ligt. Uw twee 
Krampe-dealers staan voor u klaar! 
 

 

 

 

 

 LICHT MAAR EXTREEM ROBUUST EN DUITS ONTWERP 

Met een Krampe aanhangwagen krijgt u een betrouwbaar voertuig en eersteklas 
service. Wij blijven trouw aan onze slogan "kwaliteit op wielen" en houden rekening met 
de wensen van onze klanten. 
 

QUALITY ON WHEELS 
 



Seminars Contractor Days - woensdag 14 december 2022

Crelan Seminar Room  
(hall 2)

Contractor Seminar Room  
(hall 2)

Agro Seminar Room  
(hall 3)

Waar?

Wanneer? Seminar Seminar Seminar

Van 11u00 tot 11u30

Van 11u45 tot 12u15

 
Van 12u30 tot 13u00

Van 13u15 tot 13u45

Van 14u00 tot 14u30

Van 14u45 tot 15u15

Van 15u30 tot 16u00

Van 16u15 tot 16u45

Van 17u00 tot 17u30
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Gérer ses chantiers sur base de ré-
seaux de stations météo connectées  
By Arnaud Verlinden - Waldigifarm

Principe d’enrubannage Film & Film 
(F&F): avantages et bonnes pratiques 
pour tirer le meilleur parti de cette 
nouvelle méthode d’enrubannage 
By Valérien Pierron, Bpi Group

[Biométhanisation] CIVEs et 
coproduits de cultures, des voies 
de diversification soutenables ? 
By Philippe Taverniers, Valbiom

Engager un  
premier travailleur  
By Sophia Lomonaco, Liantis

Utilisation de Phytoweb.be,  
site de référence des produits 
phytopharmaceutiques en 
Belgique  
By Juliette Laloux, Corder

Horaires flexibles et  
enregistrement du temps de travail 
des travailleurs 
By Dirk Durivet, Liantis

 

Varicare et l’agriculture de précision 
By Cofabel

Bodemleven in functie van de grond-   
bewerkingsmachines van vandaag! 
By Joren Vermeiren,  
Productspecialist Homburg Belgium

Merkonafhankelijk databeheer  
By Daan Anraed, Agrometius

Knelpunten bij het  
werken met zelfstandigen                   
By Landbouw-Service

Eerste werknemer aanwerven 
By Claire Braem, Liantis

Bent u in orde met uw verzekeringen? 
By Piet Vandendriessche, OXALIS

Het folie en folie (F&F)  
wikkelsysteem: de voordelen en 
best practices bij het toepassen van 
deze innovatieve wikkelmethode 
By Valérien Pierron, Bpi Group

Flexibele arbeidsregelingen 
By Dirk Durivet, Liantis

Varicare en Precisielandbouw 
By Cofabel

Vanaf 2023 wordt het identificatie-
formulier voor afvalstoffen digitaal, 
de oplossingen van QEOS voldoen 
aan deze nieuwe wetgeving!

Transport exceptionnel   
Uitzonderlijk vervoer                                           
By Agro-Service/Landbouw-Service

Correct met uw landbouw-
voertuig de weg op (veilig 
landbouwverkeer en signalisatie)                                                                                                     
Votre véhicule agricole en ordre  
(sécurité des engins agricoles et  
signalisation)  
By Tom Destoop, Agribevents

Snelle tractoren, welke  
opportuniteiten voor loonwerkers ?                                                   
Tracteurs rapides, quelles  
opportunités pour les  
entrepreneurs de travaux agricoles,                             
By Antoine Theijs, UNIMOG

 

Ceremonie uitreiking eretekens 
Laureaten van de Arbeid 
 
Cérémonie de remise  
d’insignes Lauréats du Travail



Als de ruimte om u heen beperkt aanvoelt, voelt u dat ook. Omdat 
uw gezondheid en welzijn kritische productiviteitsfactoren zijn, 
hebben we de cabine van de 6R-serie nog groter gemaakt, tot 3,30 
m3. Naast de ruimte zult u ook genieten van het indrukwekkend 
lage geluidsniveau van 71 dB(A) en de 37,5° draaibare stoel voor 
een comfortabele rit. 

Bezoek Cofabel op de Beurs van 
Libramont en maak kennis met 

de vernieuwde 6R.

Stand 10.02

GO SMART, 
 DO MORE

Bent u het beu om notities te krabbelen of tijd te 
verspillen aan het klikken op uw consoles?  Met de 
functie 1-Click-Go-AutoSetup kunt u uw 
voorbereidingstijd in het veld halveren: uw geplande 
taken in Operations Center worden automatisch 
weergegeven op de console van de 4e generatie wanneer 
een machine met JDLink™-connectiviteit een perceel op 
gaat. De gebruiker hoeft alleen nog maar de informatie 
met één klik te bevestigen, en hij kan aan de slag.   
 
MAAK UW GRATIS ACCOUNT AAN OP 
OPERATIONSCENTER.DEERE.COM

6R
SERIE

Bezoek Cofabel op de Beurs Contractor Days en  
maak kennis met de vernieuwde 6R.

Stand C02



Seminars Contractor Days - donderdag 15 december 2022

Crelan Seminar Room  
(hall 2)

Contractor Seminar Room  
(hall 2)

Agro Seminar Room  
(hall 3)

Waar?

Wanneer? Seminar Seminar Seminar

Van 10u15 tot 13u00

Van 13u15 tot 13u45

 
Van 14u00 tot 14u30

Van 14u45 tot 15u15

Van 15u30 tot 16u00

Van 16u15 tot 16u45

Van 17u00 tot 17u30
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Comment réagir lors d’un  
accident avec un produit phyto                                                                
By Preventagri

La pension et la pension  
complémentaire pour les  travailleurs                                                                    
By Linda Christiaens, AG Insurance

 

NUCROP,  
le défanage révolutionnaire  
en pommes de terre                                                                    
By PACKO

Possibilités pour entrepreneurs 
agricoles dans zones agricoles                                                            
By Eric Gosselin, DLV

Le Standard Vegaplan pour  
l’agriculteur et l’entrepreneur :  
ensemble vers une agriculture  
durable                                                                          
By Matthias De Backer, Vegaplan

Avantages de  
leasing et renting                                                                 
By EB Lease - CRELAN

Innovatieve spuittechnieken                                                       
By Jan Vanwijnsberghe (Inagro) 
& David Nuyttens (ILVO)

NUCROP, gamechanger  
in loofdoding                                                            
By PACKO

Hoe ziet het pensioen en aanvullend 
pensioen er uit voor werknemers ?                                                        
By Linda Christiaens, AG Insurance

 

Voordelen van leasing en renting                                                                                                            
By EB Lease - CRELAN 

 
 

De Vegaplan Standaard voor 
landbouwer en loonwerker: samen 
naar een duurzame landbouw                                                                                        
By Matthias De Backer, Vegaplan

Algemene Vergadering           
Assemblée Générale

Snelle tractoren, welke  
opportuniteiten voor loonwerkers ?                                                   
Tracteurs rapides, quelles  
opportunités pour les  
entrepreneurs de travaux agricoles,                             
By Antoine Theijs, UNIMOG

Zonevreemde bedrijven                                                           
By Carl De Braeckeleer, DLV

Uw omgevingsvergunning                                               
By Carl De Braeckeleer, DLV

Struikelblokken in de  
innovatieve landbouw, drones  
voor loonwerkers ?       
Des drones pour les  
entrepreneurs agricoles : 
une piège ou opportunité ?                                                               
By Christel Thijssen, 
Loonbedrijf Thijssen

Aanpassing van 
uw arbeidsreglement                             
By Landbouw-Servce       
Adaptation de votre 
réglement de travail             
By Agro-Service



Meer informatie: Fred van der Eijk - Tel: +31 6 10 93 43 53 - info@kemper-stadtlohn.de

Haal het maximum uit uw hakeslaar met de Kemper:
C3003 MAXIMUM pick-up, ProfiCracker™ korrelkneuzer

en maïsbek
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6 Redenen om 
te adverteren in 

Landbouw-service Magazine

66
 Landbouw-Service Magazine is het 
tijdschrift van de Nationale Centrale 
Landbouw-Service: beroepsvereniging 
van alle dienstenleveranciers aan de 
landbouw en loonwerkers.

 Het vergroten van de bekendheid van 
uw bestaande producten en merken.

 Het presenteren van 
uw innovaties.

 Via Landbouw-Service Magazine 
bereikt u een publiek dat commercieel 
interessant is: onze lezers zijn 
bedrijfsleiders, directieleden en 
ondernemers die professioneel 
actief zijn als loonwerker, aannemers 
van land- en tuinbouwwerken of 
toeleveranciers van de landbouwsector.

5  Adverteren in Landbouw-Service 
Magazine is goed voor uw 
zichtbaarheid en imago.

6  U bereikt de Belgische loonwerkers en 
dienstenleveranciers aan de landbouw.

Voor advertentietarieven en meer informatie: landbouwservice@sectors.be.
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