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Ruimte door
IT-oplossingen
Omdat wij de lucht graag helder houden, zitten we het liefst met u aan tafel.
Omdat wij de lucht graag helder houden, zitten we het liefst met u aan tafel.
Met de voeten op de grond. Dat is de beste manier om ruimte te maken
Met de voeten op de grond. Dat is de beste manier om ruimte te maken
voor uw plannen. Dat doen wij met IT oplossingen. Zo verzorgen wij voor
voor uw plannen. Dat doen wij met IT oplossingen. Zo verzorgen wij voor
Kraakman Perfors internet, mobiel internet, mobiele- en
Kraakman Perfors internet, mobiel internet, mobiele- en
voip telefonie, kantoorautomatisering,
voip telefonie, kantoorautomatisering,
netwerkbeheer, backup- en
netwerkbeheer, backup- en
cloud diensten.
cloud diensten.

voor
voor
Kraakman
Kraakman Perfors
Perfors

Ook ruimte
Ook ruimte
door IT-oplossingen?
door IT-oplossingen?
Bel 072 562 3077
Bel 072 562 3077

En omdat wij de lucht graag helder houden nemen wij onze maatschappelijke
En omdat wij de lucht graag helder houden nemen wij onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid serieus. Dat doen wij als sponsor van Stichting Landschap
verantwoordelijkheid serieus. Dat doen wij als sponsor van Stichting Landschap
Noord-Holland, de stichting Present en daardoor indirect van Esdégé Reigersdaal.
Noord-Holland, de stichting Present en daardoor indirect van Esdégé Reigersdaal.
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Een ongekend breed aanbod van de beste
landbouw-, tuin- en parkmachines. Daarvoor kunt u
terecht bij Kraakman Perfors. Veehouders, akkerbouwers,
bollentelers, waterschappen, gemeenten, loonbedrijven,
aannemers in de grond-, weg- en waterbouw, sportverenigingen,
golfclubs, hoveniers en particulieren; in onze negen vestigingen
vindt iedereen de machine die hij nodig heeft.
Kraakman Perfors levert uitsluitend A-merken. De nadruk ligt
daarbij op het gerenommeerde merk John Deere, waarvan wij

Kraakman Perfors bouwt op een geschiedenis van maar liefst 90

exclusief dealer zijn in onze regio. Daarnaast leveren wij ook

jaar en is ontstaan door de samenvoeging van een aantal John

een groot aantal andere kwaliteitsmerken, zoals Stihl, AVR,

Deere-dealers in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Onze

Spearhead, Jensen, Pottinger, Tielbürger, Ammann, Still en Avant.

vestigingen vindt u in Zuidoostbeemster, ’t Zand, Koudekerk

Naast nieuwe machines bent u ook voor occasions en verhuur bij

aan den Rijn, Bakkum, Soesterberg, Voorhout, Wognum, De

ons aan het juiste adres.

Cocksdorp (Texel) en Wieringerwerf.

Onze specialisten denken, doen,
dromen landbouwbanden.

BANDEN

DÉ LANDBOUW SPECIALIST !
Banden - Mobiele Service - Uitlijnen - Vulkanisatie
Technische adviezen - Wielen - Drukwisselsysteem

WWW.RINUSROON.NL

l
l
l
l
l
l

1000+ gebruikte banden en wielen
Persoonlijk advies op maat
Spanning- en weegadvies
Landbouw, industie, grondverzet, truck
Montage op locatie
Vulkanisatie, banden, axiaal- en loofrollen

Zierikzee, Vissersdijk 46
Tel. 0111-417040
St. Maartensdijk, Nijverheidsweg 8
Tel. 0166-664198
Sommelsdijk, G. Walschapstraat 18
Tel. 0187-483954
Vulkanisatie Zeeland
Tel. 088-9800150
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Of u nu boer, aannemer of particulier bent, u wilt uw
werkzaamheden perfect uitvoeren. Daarom heeft u een
machine nodig die naadloos aansluit op uw wensen en
behoeften. Kraakman helpt u deze te vinden. Want naast een
uitgebreid aanbod van A-merken bieden wij ook uitstekende
dienstverlening.
Dankzij onze negen vestigingen zit Kraakman Perfors altijd bij u
in de buurt. Stap gerust eens binnen, u bent van harte welkom.
Heeft u liever dat wij naar u toe komen? Dat kan ook. We
beschikken over een groot aantal demomodellen, zodat u de
nieuwste modellen op uw eigen bedrijf kunt zien én ervaren.

HOOG KENNISNIVEAU
Om u het beste advies te kunnen geven, is kennis van zaken
essentieel. Daarom investeren we veel in het opleiden en
bijscholen van ons personeel. Dat geldt voor onze verkopers,
maar ook voor onze servicemedewerkers. Zij besteden een deel
van hun werktijd aan het volgen van opleidingen, bijvoorbeeld
bij onze leveranciers. Wij hebben een groot aantal medewerkers
in dienst die gespecialiseerd zijn in specifieke machines.

AFTERSALES
Heeft u een machine gevonden? Dan kunt u rekenen op een hoge
leveringssnelheid en goede en heldere garantievoorwaarden.
Ook voor service en onderhoud zijn wij uw partner. Dankzij
goed uitgeruste werkplaatsen, moderne servicewagens, een
grote onderdelenvoorraad en uitgekiend magazijnbeheer zijn wij
u altijd snel en goed van dienst. Onze VCA-certificering is het
bewijs van onze grote aandacht voor kwaliteit.
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Kraakman Perfors is dé expert in tuin- en parkmachines.
Waterschappen, gemeenten, hoveniers en aannemers in de

SHOP

grond-, weg- en waterbouw vertrouwen op ons uitgebreide

De gespecialiseerde en goed opgeleide medewerkers van

aanbod van kwaliteitsmerken.

Kraakman Perfors helpen u graag bij het maken van een keuze.

Ook hier speelt John Deere een centrale rol in ons assortiment.

Onze vestigingen hebben een shop, met daarin alle producten

Van dit gewaardeerde merk bieden wij professionele maaiers,

die u als professionele gebruiker nodig heeft.

multifunctionele compacttractoren en gators. Daarnaast leveren
we onder meer maaiers van Spearhead, kipwagens van Beco,

OCCASIONS

beregeningsmachines van AP, houtversnipperaars van Jensen en

Naast nieuwe machines kunt u ook bij ons terecht voor gebruikte

minigravers van Yanmar. Ook voor kettingzagen, bladblazers of

machines. Bezoek onze website voor het actuele aanbod.

de tuingereedschappen van De Groene Hand bent u bij ons aan
het juiste adres.
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ALLES VOOR GOLFBANEN
Ook voor eigenaren van golfbanen hebben wij
alle benodigde machines. Van John Deere bieden
wij bijvoorbeeld fairwaymaaiers, greenmaaiers,
golfspuiten en trim-, surrounds- en roughtzitmaaiers.
Hiermee bent u verzekerd van een prachtige
golfbaan en tevreden bezoekers.

bladblazers en grofvuilzuigers

Force

QV

• Duw of zelfrijdende modellen
• Leverbaar met Honda of Robin motoren
• Gigantische zuig- en blaaskracht
Meer informatie te vinden op onze website.

www.lankhaartechniek.nl
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Kraakman Perfors biedt een volledig productgamma voor

OCCASIONS

de land- en tuinbouw. Van tractoren tot hakselaars, van

Onze deskundige, goed opgeleide verkopers helpen u een

aardappelrooimachines tot grasmaaimachines en van

juiste keuze te maken bij het uitbreiden of vernieuwen van

opraapwagens tot spuiten; voor elke klus hebben wij de

uw machinepark. Naast nieuwe machines bieden wij ook een

juiste machine. Veehouders, akkerbouwers, bollentelers

uitgebreid assortiment van occasions van diverse merken. Het

en loonwerkers vormen slechts een kleine greep uit ons

actuele aanbod vindt u op onze website.

klantenbestand.
Ons hoofdmerk is John Deere, dat al sinds 1837 toegewijd is
aan iedereen die verbonden is aan het land. De tractoren van
dit merk zijn niet te evenaren, of het nu gaat om compacte,
middelgrote, grote of gespecialiseerde machines. Verder bieden
we van John Deere onder meer maaidorsers, veldspuiten,
voorladers en zelfrijdende veldhakselaars.
Ook voor een groot aantal andere kwaliteitsmerken bent u bij
ons aan het juiste adres. Denk hierbij aan de kipwagens van
Beco, laadmachines van Manitou, knikladers van AVANT of de
aardappelrooiers van AVR.

HOOIBOUW- EN GRONDBEWERKINGSMACHINES

WWW.DUPORT.NL
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WINTERINSPECTIE
De winter is de tijd om uw materieel gereed te maken voor
het volgende seizoen. Onze gecertificeerde servicemonteurs
onderwerpen uw machines aan een uitgebreide inspectie, zodat
ze ook in het nieuwe seizoen weer topprestaties leveren.

SPAN Groothandel levert Kraakman producten die u nodig hebt voor:
* Veehouderij

AGRICULTURE

IRRIGATION

* Bestrijdingsmiddelen
* Paarden
* Kleine huisdieren
EARTH MOVING
* Graszaden
* Afrastering

www.spangroothandel.nl
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John Deere FarmSight verbetert het inzicht in uw bedrijf tot een
diepte die voorheen niet haalbaar was. Door JDLink draadloze
technologie zijn uw machines continu online en monitort
u deze op afstand via een computer, tablet of smartphone.
Met de aangeleverde gegevens zorgt u voor preventief
onderhoud, optimalisatie van het brandstofverbruik en prestaties,
en nieuwe, meer gedetailleerde agronomische informatie voor
een betere besluitvorming.

JOHN DEERE FARMSIGHT IS LEVERBAAR
ALS SERIE VAN VIER SERVICEPAKKETTEN:
• Bedrijfszekerheid. Monitoring en service-ondersteuning
op afstand voor maximale bedrijfszekerheid van
afzonderlijke machines.
• Prestaties. Monitoring van kritieke prestatie-indicatoren
van afzonderlijke machines voor maximale productiviteit.
• Logistiek. Monitoring van meerdere machines voor
maximale efficiency van grotere machineparken.
(Logistieke servicepakketten zijn in ontwikkeling.)
• Agronomie. Hulp en advies bij het treffen van
beter gefundeerde beslissingen voor het verbeteren
van de productiviteit en winstgevendheid.
(Agronomische servicepakketten zijn in ontwikkeling.)

DE VOORDELEN VAN
JOHN DEERE FARMSIGHT:
• Bespaar tijd: preventief onderhoud en betere prestaties.
• Bespaar geld: lagere bedrijfskosten en verbeterde
bedrijfsefficiency.
• Verminder stress: voorspelbare bedrijfskosten
en efficiënter management.
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Ook als particulier bent u van harte welkom bij Kraakman
Perfors. Wij bieden alle benodigde machines voor uw tuin
en gazon, zoals gazonmaaiers, zitmaaiers, duwmaaiers,
verticuteermachines, motorkettingzagen, bladblazers,
hogedrukreinigers en schrobmachines. Wij leveren het complete
programma van merken als Viking, Stihl en Kärcher.
Daarnaast kunt u ook voor werkkleding, gereedschap, schoeisel
of speelgoed bij ons terecht. Onze vestigingen hebben een
uitgebreide winkel, waar u alle producten vindt die u nodig
heeft. Naast nieuwe machines is ook ons aanbod van occasions
zeer groot. Bezoek onze website voor het actuele aanbod.

www.karcher.nl
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Sommige werkzaamheden voert u slechts af en toe of eenmalig

sorteergrijpers en balenklemmen en gereedschappen als

uit. Dan is het voordeliger om een machine te huren in plaats van

grondboren en sloophamers.

te kopen. Ook dat kan bij Kraakman Perfors.

U kunt de spullen voor een korte, maar ook voor een langere

Wij verhuren uiteenlopende machines, van trekkers tot

periode huren. Benieuwd naar alle mogelijkheden en onze

minigravers en van transporters tot grasmaaiers.

tarieven? Bekijk dan de verhuurfolder op onze website of

Dat geldt ook voor aanbouwwerktuigen als kantelbakken,

vraag ernaar in een van onze vestigingen.

VRAAG
VANDAAG
NOG ONZE
T
VERHUURLIJS
AAN!

12

SERVICE EN :
D
U
O
H
R
E
D
ON
D
E
O
G
N
E
L
E
SN
Uw machines moeten aan het werk zijn. Als ze stil staan, kost

24/7 BEREIKBAAR

dat geld. Storingen voorkomt u door regelmatig onderhoud.
En als een machine een mankement heeft, moet dit zo snel

Kraakman Perfors is 24/7 bereikbaar. Kunt u niet met uw machines

mogelijk worden verholpen. Kraakman Perfors zorgt hiervoor.

naar ons toekomen? Geen probleem, wij komen naar u toe met

We onderhouden en repareren machines die we zelf hebben

onze servicewagens. Kan de reparatie alleen in onze werkplaats

geleverd, maar ook van alle andere merken.

uitgevoerd worden, dan halen we uw machine op met een

Al onze vestigingen hebben een goed uitgeruste werkplaats

van onze vrachtwagens. En zo nodig stellen we vervangend

met de modernste apparatuur. Denk hierbij aan uitleesapparatuur,

materieel tot uw beschikking.

bovenloopkranen en vacuümpompen om olie te verversen.
We gebruiken uitsluitend originele onderdelen en zijn

KEUREN

VCA-gecertificeerd.

Als COM-keurbedrijf voert Kraakman Perfors ook

Het juiste gereedschap is belangrijk, maar service blijft ook

veiligheidsinspecties uit. Al uw gekeurde machines

mensenwerk. Daarom gaan onze monteurs regelmatig op cursus,

worden bij ons geregistreerd en u krijgt hiervan een compleet

bijvoorbeeld bij leveranciers, zodat zij volledig op de hoogte

overzicht.

zijn van de laatste technische ontwikkelingen.

Bedrijfswagens

Bedrijfswagens

Bedrijfswagens

Voor een nieuwe of gebruikte

Voor een
Voor een
of gebruikte
Voor
een nieuwe
nieuweofofgebruikte
gebruikte
bedrijfswagen
bedrijfswagen
bentnieuwe
u bij ons
bedrijfswagen
bij juiste
ons aan
het bedrijfswagen
juiste adres. bent u bij ons
bent
u bij ons bent
aan uhet
adres.
aan het juiste adres.
aan het juiste adres.
Kijk op martinschilder.nl of kom langs!
Kijk op martinschilder.nl of kom langs!

Kijk op martinschilder.nl
of326
kom-langs!
Kijk
martinschilder.nl
of kom
Witte Paal
1742
LEopSchagen
- T: (0224)
- 21 langs!
47 00
Witte Paal 326 - 1742 LE Schagen - T: (0224) - 21 47 00

Witte Paal 326 - 1742 LE Schagen - T:
Witte
(0224)
Paal- 21
32647- 1742
00 LE Schagen - T: (0224) - 21 47 00
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Nieuwe onderdelen heeft u snel nodig. Bovendien moet

Bruchsal, Duitsland. Met veel andere leveranciers, zoals Stihl en

u erop kunnen vertrouwen dat u het juiste onderdeel ontvangt.

Kramp, hebben we soortgelijke regelingen.

Bij Kraakman Perfors hoeft u zich hier geen zorgen over te

Wilt u zelf onderdelenboeken bekijken en via internet

maken. Ons onderdelenmagazijn bevat meer dan 100.000

bestellingen plaatsen? Dat kan via MyPartsPartner, JD Parts van

verschillende onderdelen. Door middel van een hypermodern

John Deere of B-net van Stihl. Neem contact met ons op voor

barcodesysteem zoeken en leveren we deze uitermate snel.

meer informatie.

Hebben we een onderdeel niet in ons magazijn op voorraad?
Als we het voor 18.00 uur bij John Deere bestellen, ontvangen
we het dezelfde nacht nog uit het centrale Europese magazijn in
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KOUDEKERK AAN DEN RIJN

Vredenburghweg 3

Lagewaard 17

1461 GT Zuidoostbeemster

2396 AT Koudekerk aan den Rijn

T: 085-4890260

T: 071-3414100

VOORHOUT

TEXEL

Teylingerlaan 4

Oorsprongweg 65

2215 RR Voorhout

1795 LB De Cocksdorp

T: 0252-211288

T: 085-4897120

‘T ZAND

WIERINGERWERF

Kanaalkade 72

Westrak 57

1756 AD ‘t Zand

1771 SR Wieringerwerf

T: 085-4892090

T: 085-4897630

WOGNUM

SOESTERBERG

Kerkstraat 86

Amersfoortsestraat 7

1687 AT Wognum

3769 BR Soesterberg

T: 085-4897640

T: 0346-350061

BAKKUM

BEZOEK ONZE WEBSITE

Stetweg 37-39

VOOR MEER INFORMATIE:

1901 JD Bakkum

WWW.KRAAKMAN.COM

T: 085-4897080
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Postadres:
Postbus 522
1940 AM Beverwijk
T: 085 - 489 0260
E: info@kraakman.com
I: www.kraakman.com

Full-liner voor
professionals!

AGRICULTURE

AVR bvba
T +32 (0)51 245566
info@avr.be

T 073 - 63 99 244

IRRIGATION

EARTH MOVING

Voor al uw financieringsoplossingen

WWW.KRAAKMAN.COM

