
We hebben in dit voorjaar alweer diverse 
nieuwe machines afgeleverd, daarvan  
ziet u een paar foto’s in de nieuwsbrief. 

Binnen LMB Haan zijn er diverse veran-
deringen, zoals een nieuwe medewerker 
in de werkplaats. Sietse Veen, met zijn  
jarenlange ervaring in de landbouw-
mechanisatie en met name Deutz, heten 
wij van harte welkom. Verderop in deze 
nieuwsbrief stelt Sietse zichzelf aan  
u voor. Vorig jaar hebben wij een punt 
gezet achter de samenwerking met  
onze vertegenwoordiger. 

Na een koude, lange winter en een koud, droog voorjaar zien wij het komende seizoen met enthousiasme en veel zin 
tegemoet. Daarom is het ook weer tijd voor onze nieuwsbrief.

De verkoop wordt voorlopig door mijzelf 
verzorgd, dus u mag mij altijd bellen voor 
een afspraak. U kunt mij ook treffen op 
de jaarlijkse Landbouwdag in Opmeer op 
5 augustus a.s. 

In onze vestiging in Wieringerwerf zijn 
Luc en Paul met veel enthousiasme aan 
het werk. Het zijn roerige tijden voor de 
landbouw en daardoor ook voor de land-
bouwmechanisatiebedrijven; overnames, 
bedrijfsbeëindigingen en merkverschui-
vingen zijn aan de orde van de dag. LMB 
Haan blijft als dealer met de bekende 

sterke merken zijn eigen standvastige 
koers varen! Zowel bij Deutz-Fahr als  
bij Zetor zijn er veel nieuwe modellen, 
onder andere de nieuwe 5, 6 en 7 serie 
bij Deutz-Fahr. En de nieuwe Zetor Major 
en HSX. Wij zijn ook in staat om direct te 
reageren op veranderingen in de markt.

Willem Alexander is nu koning, 
maar voor ons blijft u als klant koning!

Veel leesplezier!
Bart Haan

Editie 3

Voorwoord door Bart Haan Contact

LMB Haan BV
Zeevangsdijkje 16
1471 EA  KWADIJK
Hoekvaartweg 2
1771 RP  WIERINGERWERF

Telefoon: 0299 62 13 96
Fax: 0299 62 15 51
Website: www.lmbhaan.nl
E-mail: info@lmbhaan.nl



Sinds september 2012 werkt Sietse 
Veen bij LMB Haan als monteur. 
Sietse heeft vele jaren ervaring bij 
diverse bedrijven en die ervaring is 
bij Haan een welkome aanvulling.

Als ik vraag aan Sietse wat hij het 
mooiste van dit werkt vindt, dan is het 
wel de veelzijdigheid. Hij mag graag 
alles zelf maken of repareren. Het 
zoeken naar oplossingen ervaart hij 
als een uitdaging. Sietse is een echte 
Deutz-monteur. Hij heeft gewerkt bij 
Keetman in Winkel en Kramer in Zij-
dewind. Bij die bedrijven had hij veel 
persoonlijk contact met de agrariërs. 
Die contacten zijn voor LMB Haan 
waardevol. Sietse vindt de techniek 
van de Deutz erg interessant en laat 
zich door middel van cursussen graag 
bijspijkeren over de nieuwste tech-
nieken. Zo kan hij de klant helpen. 
Hij vindt ook dat de klant altijd mag 
bellen als er problemen zijn; de klant 
moet geholpen worden, dus een snel-
le oplossing is van belang.

In zijn vrije tijd is hij te vinden bij de 
brandweer of doet mee aan crosswed-
strijden. Door het vele vrijwilligers-
werk wat hij doet is hij benoemd 
tot “Ridder In de Orde van Oranje- 
Nassau”. Iedere dag gaat Sietse  
fluitend naar zijn werk! Het bedrijf 
spreekt hem aan en er heerst een 
goeie sfeer. Wij wensen Sietse nog 
vele werkzame jaren toe bij LMB 
Haan.

Sietse; weer een medewerker 
die gaat voor zijn klanten.

William Duijn van VOF Duijn Beem-
ster heeft sinds december 2012 een 
nieuwe Merlo verreiker 34.7 top. We 
hebben hem gevraagd wat hij alle-
maal doet met deze machine? 

Hij wordt het meest gebruikt om  
de voermengwagen te laden. Door 
gebruik te maken van diverse voor-
zetwerktuigen is hij ook handig voor 
allerlei hand- en spandiensten in en 
om het agrarisch bedrijf, zoals bij-
voorbeeld tijdens de bouw van hun 
nieuwe huis.

 

William vindt het verder een mooie, 
compacte machine, hij werkt lekker 
snel en je hebt goed overzicht. 

Over de samenwerking met Haan is 
hij zeer tevreden. Ze zijn zeer flexibel, 
alles is mogelijk en een voordeel, de 
monteur woont om de hoek van de 
deur.

Kortom, zij zijn blij met 
deze investering.

Even voorstellen!

Waarom zou U voor een Merlo kiezen?
De Merlo cabine is met 99 cm breedte 
de grootste en ruimste op de markt. En 
dankzij de voorruit die naar onderen toe 
verbreedt en de grote achterruit - die 
allebei open kunnen - is het zicht op de 
werkzone altijd uitstekend, ongeacht in 
welke richting de bediener kijkt.

30 jaar geleden was Merlo de eerste die 
een hydrostatische aandrijving toepaste 
in een verreiker. 30 jaar later beginnen 
alle concurrerende merken te experi-
menteren met hydrostatische aandrij-
vingen. Wederom loopt Merlo met zijn 
ervaring 30 jaar voorop. U kan steeds een 
demo aanvragen bij LMB Haan.

Het sterkste element in het ontwerp en 
de structuur van de Merlo verreikers is 
het robuuste chassis, dat door zijn exclu-
sieve design gekenmerkt wordt. Rond de 
hele structuur – van hoogwaardig staal 
gemaakt – is een rond volstalen profiel 
(met 70 mm diameter!) aangebracht, dat 
heel belangrijk is voor de structuur en de 
bescherming. De precieze uitbalancering 
van de massa, de functionele stuuras-
sen, de uitzonderlijke baanvastheid, de 
grote invalshoeken en de rijsnelheid tot 
40 km/u waarborgen een fenomenale 
rijdynamiek. Oneffen terreinen, die zelfs 
sterk mogen hellen, kunnen deze ver-
reikers volledig veilig verwerken dankzij 
hun bijzonder laag zwaartepunt. De Mer-
lo verreikers behoren tot de veiligste en 
meest comfortabele werksystemen, die 
de hoogste verwachtingen op het vlak van 
betrouwbaarheid, kwaliteit, rentabiliteit 
en vooral veiligheid inlossen.

Turbofarmer serie 
Wanneer de traditionele systemen voor 
landbouwverhandelingen tegen de li-
mieten van hun mogelijkheden aan zit-
ten, is de tijd gekomen om op een nieuw 

type van machine over te schakelen: de 
Turbofarmer verreiker. De Turbofarmer, 
ontsproten aan het onderzoekswerk en 
de jarenlange ervaring van Merlo op het 
vlak van vernieuwende technologie, blijft 
veiligheid, productiviteit en gemakkelijke 
bediening als de fundamentele kenmer-
ken van het ontwerp vooropstellen. Deze 
verreiker is de eerste met een Europese 
goedkeuring voor het trekken van land-
bouwmachines op de openbare weg 
en geeft aan ‘kracht in actie’ een totaal 
nieuwe betekenis. De Turbofarmer kan 
met succes de moeilijkste materiaalver-
handelingen en hefopdrachten aan en 
haar uitstekende (alle-)terreinkwaliteiten 
zorgen voor een rentabiliteit en een veel-
zijdigheid die tot voor hun verschijning 
enkel door speciale machines geboden 
kon worden. Het Turbofarmergamma 
biedt een brede waaier aan modellen, die 
lasten tot 4.100 kg kunnen tillen en werk-
hoogten van ongeveer 10 m aankunnen.

Compact serie
De verreiker Panoramic P 25.6 is het re-
sultaat van een fantastisch staaltje tech-
nologische ontwikkeling. De machine is 
compact, krachtig en veilig. Ze is dé op-
lossing voor werken op plaatsen die voor 
de klassieke verreiker onbereikbaar zijn. 
Het idee voor een compacte verreiker 
ontstond al in 1991 bij Merlo, toen de re-
volutionaire P 20.6 werd geïntroduceerd. 
Dankzij de originele structuur en zijn pres-
taties gold deze Panoramic jarenlang als 
de referentie voor deze markt. De nieuwe 
P 25.6 zorgt nu voor een nieuw referen-
tiepunt en levert nogmaals de bevestiging 
van het absolute leiderschap van Merlo 

als het om compacte verreikers gaat. De 
ontwerpkeuzes, die absolute voorrang ge-
ven aan veiligheid en compactheid, heb-
ben een machine opgeleverd van beperkte 
afmetingen, met een breedte van net geen 
1m80 en een hoogte van minder dan 2 m. 
Toch kan deze machine snel en volledig 
betrouwbaar lasten van tweeënhalve ton 
verplaatsen en tot op een hoogte van zes 
meter werken. Wat het comfort betreft is 
ervoor gekozen om dit nieuwe model uit te 
rusten met dezelfde cabine als de model-
len van een hogere categorie: een sterke 
troef die de bestuurder een overvloed aan 
ruimte alsook extra bergruimte in de ca-
bine en een ongelooflijk zicht vanuit de 
cabine biedt.

Multifarmer 
Dankzij de krachtige 150 pk motor, me-
chanische aftakas en 3-punts hefinrich-
ting achter met een hefvermogen van 
7000 kg, beschikt de Multifarmer over 
uitstekende ‘trekkereigenschappen”. Voor 
een Merlo kiezen betekent dag na dag de 
voordelen ontdekken van een geavanceer-
de technologie en de betrouwbaarheid 
ervaren van een veilige en comfortabele 
machine waar altijd het maximum van ge-
vraagd mag worden. Vandaar dat Merlo dé 
oplossing is voor op uw werkvloer.

Leverancier… aan het woord
LMB Haan is sinds jaar en dag dé distributeur voor Merlo verreikers en dankzij hun 
centrale ligging in Noord-Holland uitstekend gepositioneerd voor klanten in dit deel 
van Nederland.  Doordat LMB Haan een doordachte en unieke organisatie is waarbij 
service en vriendelijkheid hoog in het vaandel staan, zijn zij voor de importeur de 
ideale partner als Merlo distributeur. 

•	 Precisie	en	nauwkeurigheid	

 bij rangeerwerkzaamheden

•	 Grote	trekkracht	21	ton	bij	40	km/h

•	 Traploos	snelheidsbereik	

 van 0,1 tot 40 km/h

•	 hoog	efficiëntie	en	laag	verbruik

•	 eenvoudige	bediening

Wenst U meer informatie omtrent 
Merlo verreikers? Aarzel dan niet om 
LMB Haan te contacteren voor verdere 
info of u bezoekt de website van de  
importeur www.merlobenelux.com

VOOrDeLeN
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Klant aan het woord!

Sietse geconcentreerd aan het werk.

William vult behoedzaam de meng-
wagen met behulp van zijn Merlo.



Sinds februari 2013 draait er een 
DODA vijzelscheider voor “greenbed-
ding” bij MTS Hartog in Berkhout. 
LMB Haan heeft samen met SIM-
Holland deze mestscheider verkocht 
aan MTS Hartog om hun 160 koeien 
te voorzien van strooisel in de boxen. 
De dikke fractie is de ideale boxvul-
ling. Deze blijft veerkrachtig en zacht 
voor de koeien.

De DODa mestscheider gekozen om 
de volgende redenen:
•	Uniek	is	de	snij-inrichting	in	de
 scheider, zodat storingen tot een 
 minimum worden beperkt;
•	De	elektromotor	drijft	via	een	
 planetaire aandrijving de vijzel aan;
•	Mestscheiders	zijn	geheel	van	RVS.

Ons motto is “eenvoudig de beste”.
De scheider kan men eenvoudig in-
stellen door het verschuiven van de 
gewichten, om de droge stof van de 
mest te bepalen tot een max. van on-
geveer 40%. De mestscheider wordt 
gevoed door een centrifugaal pomp 
van DODA en heeft minder onder-
houd nodig dan een verdringerpomp.
Wij hebben al 30 jaar een relatie met  
SIM-Holland op het gebied van mest-
verwerking, o.a. de reck mixers, dit 
was ook een reden om voor de DODA 
mestscheider te kiezen. Wij kunnen 
samen met SIM-Holland deze nieuwe 
ontwikkeling toelichten.

De prestigieuze internationale “Tractor 
of the Year” award wordt jaarlijks toe-
gekend door een panel van journalisten, 
van alle belangrijke europese landen, 
gespecialiseerd in de agrarische sector. 

Dit jaar heeft de redactie meer dan twintig 
internationale publicaties, van de functies 
van de beste tractoren op de markt, zorg-
vuldig doorgelicht en heeft de DEUTZ- 
FAHR AGROTRON 7250 TTV bekroond 
met de titel “Golden Tractor for the de-
sign” De DEUTZ-FAHR 7 serie TTV, welke 
officieel in augustus onthuld is in Berlijn, 
bevat een reeks unieke en zeer innovatie-
ve technologische kenmerken: de nieuwe 
serie DEUTZ 6.1 Tier 4i motoren met SCR 
en boost power technology; krachtiger, 
efficiënter en milieuvriendelijker dan ooit 
tevoren; de efficiëntie van de continu va-
riabele TTV transmissie die topsnelheden 
van 60 km/h aanbieden gepaard met de 
absolute veiligheid van remmen op alle 
wielen, ook met externe schijfremmen, 
de ongeëvenaarde standaard uitrusting 
en het bieden van absolute functionali-
teit en gebruiksvriendelijkheid. De nieuw  

ontworpen motorkap en spatborden met 
LED verlichting zijn perfect gecombi-
neerd met de nieuwe “Maxi Vision”- ca-
bine, waarin alle motor-, rij-, aftakas- en 
hydraulische bedieningselementen zijn 
samengebracht in een geheel nieuwe 
arm steun waarin een innovatieve en ul-
tra-ergonomische joystick zijn verwerkt. 

Zetor Major
Het betrouwbare instapmodel met een 
gunstige prijs/prestatie verhouding!  
Zetor (her)introduceert de Major serie!  
De trekker met alle basiscapaciteiten. 
80 pk motorvermogen, een hoog koppel 
en economische techniek. Samen met 
de 12/12 transmissie maakt dit de Major 
tot een compacte wendbare no-nonsens 
trekker!

Mestscheider, 
ook iets voor u?

Foto ter ere van de aflevering van een nieuwe  
TTV 430. 50 jaar Deutz bij familie Greuter te  
Middelie. Een echte “Deutz”-familie!

Aflevering van een nieuwe Same 160 aan een   
tevreden Anton Dirksen. 

René en Arie aan het werk voor het Hoog- 
heemraadschap aan de Aris Jan Wit brug nabij 
Heerhugowaard. 

Nieuwe en afgeleverde producten
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Nieuwe machines en ontwikkelingen


