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JOSKIN E-DRIVE

LEMKEN POLARIS

AXION 800 & 900

KRACHT & BETROUWBAARHEID
AXION 800 & 900 zijn de nieuwe norm in de zware klasse. 10 modellen van 200 tot 445 pk in 3
uitrustingsniveaus en , naar keuze, de HEXASHIFT 6-traps PowerShift of CMATIC traploze
transmissie. Uiterst wendbare trekkers met een grote wielbasis en een ideale
gewichtsverdeling, zodat elke beschikbare pk vertaald wordt in pure trekkracht. Een ruime
keuze aan opties, GPS-stuursystemen, TELEMATICS databeheersplatform en, NIEUW, nu ook
met het CLAAS-originele CTIC bandendruk-regelsysteem bediend via iPad-mini.

Rue Grand Champ 12
5380 Fernelmont
Tel: 081/250 909
info@ag-tec.be
www.ag-tec.be

VOORWOORD

In deze
editie van
het magazine
blikken we
uitgebreid
vooruit op de
nieuwigheden
die de
leveranciers
op Agribex
zullen tonen

De tweejaarlijkse hoogmis voor de landbouwmechanisatie in Brussel komt er aan: Agribex 2019, dat
doorgaat van 3 tot en met 8 december 2019. We verheugen ons er al op om u op de professionele
dag (3 december) te mogen ontmoeten, in een ontspannen sfeer. Ideeën uitwisselen met collega’s uit
de sector horen daar zeker ook bij. In deze editie van het magazine blikken we uitgebreid vooruit op
de nieuwigheden die de leveranciers op Agribex zullen tonen. Daarnaast zijn we ook enorm trots dat
onze co-voorzitter Annie Van Landuyt op 5 december gevraagd is om deel te nemen aan de Ladies’
Day van Agribex. Tijdens deze dag wordt de vrouw in de landbouw in de schijnwerpers gezet. Het
belang van vrouwen in de landbouwsector mag immers niet onderschat worden. Meestal achter de
schermen werkend, maar steeds essentieel voor het goede verloop van het bedrijf. De Ladies’ Day
staat in het teken van aandacht en dankbaarheid voor de vrouwen in de sector.
Het imago van de landbouwsector in het algemeen, en van de loonwerksector in het bijzonder
is niet zo positief bij de publieke opinie en bij de politiek. Blijkbaar beseft de gewone man niet
dat er geen voeding is zonder landbouw. Stadsmensen vluchten naar het platteland en gaan
dan actie voeren tegen lawaai van de tractoren. Het was ooit anders. Meer dan ooit beseffen de
bestuurders van Landbouw-Service dat ook onze beroepsvereniging een bijzondere taak heeft
bij de uitbouw van een positief imago. Op 16 en 17 december 2020 organiseren we daarom de
“Contractor Days”, een tweedaags event voor de loonwerker en zijn medewerkers, met tal van
seminaries. Reserveer nu reeds deze data in uw agenda voor volgend jaar. Op dit event màg u
niet gemist worden ! U leest er meer over in dit magazine.
Om het imago nog meer op te poetsen, willen we vanuit Landbouw-Service bovendien werken
met ambassadeurs voor onze sector. En hoe we dat doen? Wie zijn onze beste ambassadeurs?
Dat zijn onze werknemers, de zelfstandigen die we inhuren, de familie van de loonwerker en
uiteraard ook de loonwerker zelf. Deze ambassadeurs willen we graag in de bloemen zetten,
eind 2020 zullen we de eretekens “Expert Landbouwwerken”, “Specialist Landbouwwerken” en
“Toekomst van het Beroep” toekennen. We hopen alvast dat u zich inschrijft, en moedig ook uw
collega’s en medewerkers aan, zo maken we onze sector tastbaar en weerbaar!
Met de winter voor de deur, is het eveneens tijd om het winterprogramma voor te stellen, met de
traditionele informatievergaderingen, feestvergaderingen en een studiereis naar Zweden. Voor
het eerstelijnsadvies komen we in 2020 naar uw provincie met de organisatie van de regionale
spreekdagen: kom naar ons met uw prangende problemen, wij zoeken voor u een oplossing.
Daarnaast bieden we ook betalend tweedelijnsadvies en betalende opleidingen aan.
We blijven herhalen dat uw suggesties, problemen, verhalen steeds welkom zijn op het secretariaat. Het kan tot inspiratie dienen voor de collega’s. U mag deze natuurlijk ook met ons delen
tijdens Agribex. We zien u dan!

SECRETARIS-GENERAAL LANDBOUWSERVICE
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PUMA BESTAAT 10 JAAR

BEZOEK ONS
IN PALEIS 4

GRATIS*

ONZE PUMA STUNT AL RUIM 10 JAAR OP HEEL WAT
VELDEN EN STRAKS OP DIE VAN JOU.
SPECIAAL VOOR DEZE GELEGENHEID CVX VOOR € 1**
* Najaarsactie op elk order en enkel op actiemodellen Farmall A tot Magnum, geldig tot 31 december 2019.
** Deze actie is geldig tot 31 december 2019, zolang de voorraad strekt en enkel geldig op Puma 185 CVXDrive en Puma 220 CVXDrive.

www.caseih.com
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VOOR WIE MEER VERWACHT.
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REGIONALE SPREEKDAGEN

Tijdens de regionale spreekdagen kunnen de leden van
Landbouw-Service hun ledenvoordeel maximaal laten gelden.
Een individueel eerstelijnsadvies
wordt dan gegeven. Zowel het
secretariaat als de bestuurders
van Landbouw-Service krijgen
immers nogal wat telefoontjes
RJYXUJHNܪJPJUWTGQJRJS_TFQX
aanvraag uitzonderlijk vervoer,

vervoersvergunningen, mestproblematiek, advies bij processen-verbaal, vragen over personeelsproblemen, eco-cheques
… Het is echter onmogelijk om
bepaalde problemen telefonisch
of zelfs tijdens onze informatievergaderingen uit te leggen.
De spreekdagen worden regionaal georganiseerd, de afstand

zou tot een minimum moeten
herleid worden. Ieder lid heeft
recht op een gratis advies van
20 minuten. Uiteraard vragen
wij u om een afspraak te maken
en de betreffende documenten
mee te brengen naar deze individuele afspraak.
De uitnodiging voor de regionale
spreekdagen ontvangt u eerstdaags.

Winterprogramma Land
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LEDENVOORDELEN

INFORMATIEVERGADERINGEN
Opleiding fytolicentie
Studieavonden
Tijdens de winterperiode
zullen een tweetal studieavonden
worden georganiseerd op
de gebruikelijke locaties
(Roeselare, Geel, Gembloux).

De onderwerpen:
Eerste studieavond:
• Uitzonderlijk vervoer (uitleg betalende dienstverlening KMO-portefeuille)
• Sociale actualiteiten: onderhanIJQNSLJS5(ܫJ]NGNQNYJNY
Tweede studieavond:
• De Europese lobby
• Betalingsachterstand en incasso
• Vegaplan

BETALENDE
ACTIVITEITEN

FEESTVERGADERINGEN
SOUPERS

Opleidingen / individueel advies:
• Vlaanderen: uitzonderlijk vervoer
(dienstverlening KMO-portefeuille)
• Wallonie: transport exceptionnel
• Opleidingen vakbekwaamheid rijbewijs CE

• 18/01/2020: Banket
Opglabbeek (Limburg)
• 31/01/2020: Banket Diksmuide
• xx/02/2020: Souper-Conférence
– Gembloux

Inspiration days jongeren/
ontbijtsessies
• Vlaanderen: hoe ziet de
loonwerksector er uit over
tien jaar (interviews) (dienstverlening KMO-portefeuille)
• Wallonie: Projet: quel futur
pour les entrepreneurs
agricoles d’ici dix ans (interviews)

STUDIEREIS

In februari 2020 organiseert
Landbouw-Service een studiereis naar Zweden, met bezoek aan Väderstad en Volvo.
Meer informatie volgt nog. O

Geïnteresseerd in één
van onze activiteiten?
Contacteer het secretariaat !

bouw-service
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