AL 60 JAAR EEN BEGRIP IN DE AGRARISCHE WERELD

WIJ KENNEN DE AGRARISCHE
SECTOR DOOR EN DOOR
De Vries Mechanisatie is dé expert op het gebied
van landbouwmechanisatie en tuin- en parktechniek
van Noord-Nederland. Agrariërs, loonbedrijven,
overheden en particulieren vertrouwen op ons
uitgebreide assortiment van A-merken, uitstekende
service, grote knowhow en jarenlange ervaring.
De Vries Mechanisatie kent de
agrarische wereld door en door. In
1955 opgericht door Lute de Vries
verrichtte ons bedrijf aanvankelijk
loonwerkzaamheden voor boeren.
Toen de mechanisatie zijn intrede
deed in de landbouw kwam de
focus ook te liggen op reparatie,
onderhoud en later verkoop van
landbouwmachines. Sindsdien is het
bedrijf uitgegroeid tot een autoriteit op dit gebied. Recentelijk heeft
De Vries Mechanisatie ervoor gekozen zich uitsluitend te specialiseren in landbouwmechanisatie en
tuin- en parktechniek.

ONTZORGEN VAN KLANTEN

Dat De Vries Mechanisatie een
echt familiebedrijf is, merkt u aan
onze korte lijnen en grote persoonlijke betrokkenheid. Het ontzorgen van onze klanten zien wij
als onze belangrijkste missie. Door
voortdurend te investeren in personeel, vakmanschap en moderne
techniek kunnen wij blijven voldoen aan de hoge verwachtingen
van onze klanten.
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risico’s in de agrarische sector
dat verzekeren we!
VERZEKERINGEN PENSIOENEN HYPOTHEKEN
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TOONAANGEVEND
IN LANDBOUWMECHANISATIE
Of het nu gaat om tractoren,
oogstmachines, hooibouwmachines,
bemestingsmachines of zaai- en
plantmachines; De Vries Mechanisatie
is toonaangevend op het gebied
van landbouwmechanisatie. Door
onze nauwe samenwerking met
importeurs en fabrikanten bieden
wij hoofdzakelijk A-merken. Wij
zijn Full-Line dealer van CLAAS
in geheel Noord-Nederland en
regiodealer voor AMAZONE,
KAWECO, MONOSEM,VGM
en vele andere vooraanstaande

merken. Daarnaast is De Vries
Mechanisatie importeur van
Tidue-rupsrijwerken.
Bent u op zoek naar een machine?
Dankzij jarenlange ervaring en
regelmatige scholing helpt ons
verkoopteam u een juiste keuze
te maken voor het uitbreiden
of vernieuwen van uw machinepark. Naast nieuwe machines
bieden wij ook een uitgebreid
assortiment van occasions van
diverse merken.
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SERVICE IS ONZE KRACHT
Naast een uitgebreid assortiment
van A-merken onderscheidt De Vries
Mechanisatie zich door uitstekende
service.Wij begrijpen natuurlijk dat uw
machines niet stil mogen staan. In noodgevallen staan onze goed opgeleide
monteurs 24/7 voor u klaar.
In onze hypermoderne, geheel
vernieuwde werkplaats van ruim
1.100 m2 repareren en onderhouden
wij alle denkbare machines. Daarnaast
kunnen wij met onze moderne en volledig ingerichte serviceauto’s binnen
een uur door heel Noord-Nederland
ter plaatse zijn. Om een goede
diagnose te kunnen stellen, beschikken
www.wensink.nl
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wij over een eigen keurings- en
testcentrum.
GROTE VOORRAAD ONDERDELEN

Om goede en snelle service te
kunnen verlenen, is een goede
onderdelenvoorziening van groot
belang. In ons onderdelenmagazijn
hebben wij meer dan 30.000
artikelen op voorraad. Mocht er
toch een artikel niet aanwezig zijn,
dan kunnen wij dit in 90 procent
van de gevallen binnen 24 uur
leveren. Op die manier kunt u snel
verder met uw werkzaamheden.
Ook voor een veiligheidskeuring
bent u bij ons aan het juiste adres.

SAMEN GROOT
GEWORDEN
De Vries Mechanisatie streeft naar
langdurige relaties. Met klanten, maar
ook met leveranciers. Een voorbeeld
waar we trots op zijn, is onze samenwerking met Kamps de Wild. Deze
gewaardeerde partner importeert
op exclusieve basis de Duitse merken
CLAAS en AMAZONE en levert
daarnaast het eigen merk KAWECO.
Onze samenwerking gaat terug tot
1982, toen De Vries Mechanisatie
dealer van CLAAS oogstmachines
en persen werd. Samen hebben De
Vries Mechanisatie en Kamps de Wild
CLAAS in Noord-Nederland op de
kaart gezet. In de loop der jaren is een

vertrouwensrelatie ontstaan en
zijn beide bedrijven perfect op
elkaar ingespeeld geraakt.
Het belangrijkste voordeel van
deze nauwe relatie? Dat we u als
klant beter kunnen bedienen.
Door onze goede contacten met
Kamps de Wild kunnen we te allen
tijde snel schakelen wanneer u een
specifieke machine of onderdelen
nodig heeft. Daarnaast hebben onze
monteurs zeer veel kennis van de
machines en kunnen wij zo nodig
altijd terugvallen op de grote
knowhow en expertise van Kamps
de Wild.

One stop shopping…
kampsdewild.nl
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VAN BOSMAAIER
TOT SCHEP
In onze Tuin & Park shop vindt u een
uitgebreid assortiment aan tuinmachines voor zowel de particuliere
als voor de zakelijke markt. U kunt
hier terecht voor gazonmaaiers, zitmaaiers, motorkettingzagen, bosmaaiers,
bladblazers, hoge drukreinigers,
schrobmachines of quads, maar ook
voor gereedschap, werkkleding of
schoeisel.
De Vries Mechanisatie levert het
complete programma van Honda, Stihl,
Viking, Stiga en Kärcher. Daarnaast
bieden we merken als Toro, Airpress,
Polaris en vele andere. Naast nieuwe
machines hebben wij ook een ruim
aanbod occasions.
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De Vries Mechanisatie heeft als één
van de weinige een eigen reparatieafdeling voor tuin- en parkmachines.
Omdat veiligheid een belangrijk aspect
is van uw dagelijkse werk, bieden wij
veiligheids- en gebruikstips voor onze
producten. Ook voor Com-keur bent
u bij ons aan het juiste adres.

