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Voor u ligt “TRIONEWS”, jaargang 2 nummer 2.
De nieuwsbrief van Trioliet, waarmee we onze relaties en afnemers periodiek willen informeren over de laatste ontwikkelingen binnen Trioliet.

TRIOLIET OPEN HUIS & SHOWDAGEN 2009
Op vrijdag 3 en zaterdag 4 april werd
de Trioliet fabriek in Oldenzaal opengesteld voor het publiek. Talrijke
bezoekers uit binnen- en buitenland
kwamen een kijkje nemen in en om het
fabrieksterrein. De gasten werden
ontvangen in de expeditiehal, vanwaar
ze door deskundige rondleiders vervolgens door de fabriek geleid werden.
Er werd hen een interessant programma voorgeschoteld. Zo waren te zien:
mesproductie, cilinder montage, R&D
afdeling, lasafdeling, onderdelenmagazijn, poedercoatinstallatie en de diverse montagelijnen.
Op het buitenterrein vonden demonstraties plaats met de zelfrijdende
voermengwagen Triotrac en de 3 traps
powershift Shifttronic, gemonteerd op
een 46 m³ Solomix voermengwagen.
Middels een hapje en een drankje werd
ook de inwendige mens niet vergeten.
Voor de koopjesjagers waren er een
tiental demonstratiemachines te koop
tegen aantrekkelijke prijzen.
Kortom: de Trioliet open huis & showdagen 2009 zijn uitermate succesvol
verlopen!

SUCCESVOLLE NORTH AMERICAN
DAYS 2009!
Op 24 t/m 26 maart jl., zijn een groot
aantal van onze dealers uit de USA en
onze importeurs vanuit Canada,
Mexico en Australië op bezoek geweest bij Trioliet voor een dealerscholing. De zgn. North American Days is
een twee jaarlijks terugkerende
meeting, waaraan dit jaar ca. 40 personen hebben deelgenomen.
De driedaagse meeting bestond uit
scholing, training en demonstraties
van ons totale programma.
Daarnaast was er voldoende tijd ingeruimd voor een sociaal programma, om
de mensen de kans te geven om ook op
informele wijze met elkaar te spreken.
Voor de aanwezige dames was een
speciaal "ladies program" georganiseerd.

BAYLISS AG SERVICES
Bayliss AG Service, Knightley, GrootBrittannië (vlakbij Stafford) is Trioliet
dealer sinds 2002, tevens jaar van
oprichting van Bayliss. Vanaf dat
moment is Bayliss erg succesvol in
Staffordshire, Shropshire and
Cheshire. Volgens Sales Manager Mick
Swift, is dit succes te danken aan de
betrouwbaarheid van de Trioliet
machines. Daarnaast is gebleken dat
het gemengde product zorgt voor een
hogere melkproductie, zelfs al na een
paar dagen gebruik van de machine.
"Trioliet is erg belangrijk voor ons, veel
van onze klanten vergroten hun
veestapel, waarvoor grotere
voermengwagens vereist zijn." "En als
men eenmaal een Trioliet mengwagen
heeft, wil men niets anders meer, puur
vanwege de werking en de betrouwbaarheid", licht Mick Swift toe.

We kunnen terugkijken op zeer
geslaagde North American Days
2009, die over twee jaar zeker weer
op het programma zal staan.

Van links naar rechts; Robert Bayliss (algemeen
directeur), Ben Norris (Trioliet Sales Manager UK)
en Mick Swift (algemeen/Sales manager).
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28 KUUBS TRUCKMOUNT VOERMENGWAGEN GELEVERD AAN
KLANT IN PORTUGAL
Op woensdag 4 februari werd een
unieke machine afgeleverd aan een
veehouder uit Portugal. De heer Joao
Manuel P. Correia van de fa. JMPC
Lda. uit Moita nam zijn 28 m³ menger,
afgemonteerd op een nieuwe MAN
vrachtauto in ontvangst.
JMPC Lda. is een groot vleesveebedrijf
(+/- 7000 stuks vee) onder de rook
van Lissabon. Omdat het vee op meerdere locaties gevoerd moet worden
was de heer Correia op zoek naar een
flexibele en snelle manier van voeren.
De mengkuip werd speciaal op wens in
dezelfde groene kleur gespoten als van
het trekkermerk dat op het bedrijf
wordt ingezet.
De Solomix 2 2800 VLB Trm is voorzien van een uitdoseerband aan de
voorzijde met "sideshift", een doseerschuif linksachter en een extra deur
middenachter om 'premix' rantsoenen
aan te kunnen maken. Verder koos
JMPC Lda. ervoor om de machine uit
te voeren met Digi-Star TMR Tracker
Lite software om zo eenvoudig voerrantsoenen te kunnen programmeren
en beheren.
Nadat exportmanager Jarno Reulink de
sleutels had overhandigd kon de 2356
km lange reis van Oldenzaal naar Moita
in Portugal van start gaan.
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BEURSKALENDER
Rusland
Agrofarm 2009
20 - 22 mei 2009
Moskou, Rusland
www.agrofarm.org
United Kingdom
Beef Expo 2009
21 mei 2009
Malvern, Worcestershire
www.beefexpo.co.uk
Frankrijk
Salon de l'Herbe
27 en 28 mei 2009
Nouvoitou (35), Frankrijk
www.salonherbe.com
Nieuw-Zeeland
National Fieldays 2009
10 - 13 juni 2009
Hamilton, Nieuw-Zeeland
www.fieldays.co.nz
Duitsland
61. Tarmstedter Ausstellung
10 - 13 juli 2009
Tarmstedt, Duitsland
www.tarmstedter-ausstellung.de
België
Libramont 2009
24 - 27 juli 2009
Libramont, België
www.foiredelibramont.be
USA
Farmfest 2009
4 - 6 augustus 2009
Redwood County, MN, USA
www.farmshows.com/ffst/index.po
USA
Ag Progress Days (APD)
18 - 20 augustus 2009
Rock Springs, Pennsylvania, USA
http://apd.psu.edu/
Duitsland
Karpfhamer Fest und Rottalschau
28 augustus - 1 september 2009
Karpfham, Duitsland
www.rottalschau.de

TU 180 XL
Trioliet heeft een nieuw type kuilvoersnijder ontwikkeld, de Turbobuster
TU 180 XL. Het nieuwe model TU is
voorzien van een zwaardere constructie en kan sneller laden, in 1 snede 3,4
m³ (±2.4 ton maïssilage of ±1.5 ton
grassilage). Daarnaast is er door de
mogelijkheid van het uitsnijden van een
groter blok in 1x een flinke brandstofbesparing te realiseren.
De TU 180 XL is een heavy duty
machine, uitermate geschikt om aan
te koppelen aan shovels, telescoopladers, e.d. Daarnaast is de TU 180 XL
ideaal voor het laden van de Triomatic
aanvoerbodems.
Momenteel vinden er uitvoerige testen
plaats in het veld met meerdere
machines onder diverse omstandigheden. Vanaf november 2009 is de TU
180 XL leverbaar.
Trioliet Mullos B.V. - Hinmanweg 19 - 7575 BE Oldenzaal - Holland
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HEERSINK VOERT MET TRIOTRAC
IN LOONWERK
Vanaf 1 april 2009 voert loonwerker
Arjan Heersink uit Lintelo met de
Triotrac 2000. De oude getrokken
voermengwagen en voorlader heeft hij
ingeruild. Per dag voert hij 1500
koeien en 800 melkgeiten in de omgeving van Aalten. De bedrijfsgroottes
van zijn klanten variëren van 50 tot
160 melkkoeien. In de winterperiode
rijdt hij dagelijks 100 kilometer om bij
18 boeren te voeren.
Arbeidsbesparing is voor zijn klanten
de belangrijkste reden om het voeren
uit te besteden. Heersink vraagt een
basisprijs van 35 cent per koe.
Voorwaarde is dan wel dat hij de kuilen
van boeren goed kan bereiken en direct
aan de slag kan. Arjan Heersink is
enthousiast over zijn nieuwe zelfrijder
met snij-laadsysteem. "Het snijsysteem kost veel minder vermogen. Op
brandstofbesparing hoop ik een deel
van de investering terug te verdienen.
Door het snijsysteem blijft de structuur van de kuil intact.
Andere fabrikanten maken gebruik van
een freessysteem, maar vooral bij
natte kuilen heb je dan vaak structuurverlies en dit komt de penswerking van
de koe niet ten goede. Met de Triotrac
heb je altijd een strakke kuilwand, heb
je geen geknoei op het erf en kan ik op
de kilo nauwkeurig voeren en met de
vorige wagen kon ik dat niet".
Voor verdere informatie:
www.heersinkvoedertechniek.nl

