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Uitgebreid assortiment
We bieden een zeer uitgebreid assortiment landbouwmachines en apparatuur van o.a. de merken Kuhn, Rauch,
Einböck, Knoche, Bergmann en Naïo. Een greep uit ons
aanbod:

KERNWAARDEN

GERENOMMEERDE MERKEN

• INNOVATIEF

• KUHN

• HOOG SERVICE-NIVEAU

• RAUCH

• BETROUWBAAR

• BERGMANN

• OPLOSSINGSGERICHT

• EINBÖCK

• TEVREDEN KLANTEN

• KNOCHE
• NAÏO

Voertechniek

•

Persen en wikkelen

•

Grondbewerking

•

Zaaien

•

Strooien

•

Gewasbescherming

•

Groenonderhoud

In het kort:

REESINK
Agri
KLANTEN

•

•

Zeer uitgebreid portfolio met A-merken

•

Grote voorraad onderdelen

•

Reparatie en onderhoud, ook op locatie

•

Financieringsmogelijkheden, waaronder leasing

•

Producttrainingen voor gebruikers- en monteurs
van landbouwmachines en apparatuur

PRODUCTEN

• LOONBEDRIJVEN

• DISTRIBUTIE

• AKKERBOUWERS

• PRODUCTTRAININGEN

• VEEHOUDERS

• VERKOOP ONDERDELEN

• TUINBOUW

• PRODUCTSPECIALISME

• GROENVOORZIENING

• STORINGSDIENST

• OVERHEDEN
• WATERSCHAPPEN
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Volg ons

REESINK
Agri

REESINK Agri

Als onderdeel van Reesink
We werken zeer nauw samen met de

Ruim assortiment

producenten van onze machines. Eén van

Daarnaast leveren we verdelers van verschillende

onze belangrijkste gezichtsbepalers is het

soorten granulaat zoals kunstmest, zand, zout en zaad.

van vooraanstaande merken

Franse merk Kuhn. Sinds 1954 voeren we

We voeren een volledig aanbod van zaaimachines,

zoals Kuhn en Rauch.

dit merk in Nederland. Wij leveren via een

wiedeggen en schoffelmachines, schijvencultivato-

landelijk dekkend dealernetwerk. Ons bedrijf

ren en schijveneggen, drillcombi’s, zaaicombinaties,

vormt met onze uitgebreide kennis een

stengelverbrijzelaars en diepwoelers.

Agricultural Equipment is ons
bedrijf actief als distributeur

We leveren machines en
producten voor de land- en

onmisbare schakel in de agribusiness.
Daarnaast leveren we opraapwagens, mestverspreiders,

tuinbouw aan o.a.: agrariërs,
loonwerkers, melkveehouders,

Kwaliteit

silagewagens, overlaadwagens, speciaalbouw en zuiger-

Agrarische ondernemers stellen steeds

pompen.

groenvoorzieningsbedrijven,

hogere eisen aan machines. Voor ieder

overheden en waterschappen.

gewas en grondsoort hebben wij een

Ons magazijn met een uitgebreide voorraad onderdelen

grote diversiteit aan machines voor

draagt bij aan minimale stilstand. Daarnaast verzorgen

voederwinning en - verwerking. Ook

wij of onze dealers (field)service en onderhoud aan de

voor de grondbewerking voeren we een

machines. Indien gewenst leveren we per expres onder-

uitgebreid programma landbouwmachines:

delen op locatie. Want we weten dat elk – vaak kortdurend

frezen, rotorkopeggen, zaaibedcombinaties,

- stadium in de landbouw van wezenlijk belang is voor de

woelers, schijveneggen, strokenbewerking-

omvang en de kwaliteit van de oogst.

In de agrarische industrie, van reguliere
landbouw tot biologische teelt, zijn
goede machines van essentieel belang.
Ons assortiment strekt zich uit van
machines voor voertechniek, persen

machines en ploegen. Voor groenonderhoud

& wikkelen, grondbewerking, zaaien,

hebben we hakselaars, versnipperaars,

strooien, gewasbescherming tot aan

(arm)klepelmaaiers en weidebloters.

groenonderhoud.
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