Bekijk de webversie

Aannemersbedrijf M.J. Smits
B.V.
Wij zijn
Kleurkeur
gecertificeerd!

Goed verhaal, lekker kort!

Duurzaamheid

Veelzijdigheid

Naast elektrisch werkmaterieel,
handgereedschappen en bedrijfsauto’s
zijn ook de eerste twee volledig
elektrische bedrijfsbussen in gebruik
genomen! De Maxus EV80 koppelt
milieuvriendelijkheid aan
gebruiksgemak. Deze zeer ruime bus
beschikt over een krachtige accu
waardoor we kunnen rekenen op een
rijbereik van circa 180 km. De bussen
worden op dit moment ingezet op de
projecten in Eindhoven en Zaltbommel.

Graag willen wij onze nieuwe aanwinst,
de JCB Hydradig 110W, onder de
aandacht brengen!
Deze JCB is de eerste kraan met de
motor en tanks onderin het chassis en
is hierdoor de beste in zicht, stabiliteit,
wendbaarheid, mobiliteit en
onderhoudsgemak. De 11-tons machine
kan voor verschillende werkzaamheden
worden ingezet, bijvoorbeeld het
maaien en ruimen van watergangen of
diverse klussen in het grondverzet.

Innovatie

Betrokkenheid

We maken sinds kort gebruik van een
nieuw hulpmiddel: een drone met
warmtebeeldcamera! Deze camera
kan worden gebruikt voor het opsporen
van eieren in nesten, burchten, jonge
reekalveren, en ander klein wild. Met
de SAR vliegApp kunnen we met één
druk op de knop de locatie van de
gevonden “hotspot” vastleggen.
Jaarlijkse vegetatieopnames met de
exacte locaties van gefaseerd
maaibeheer kunnen inzichtelijk maken
of de ontwikkeling van het juiste
natuurtype wordt bereikt.

Op 23 april 2021 zijn wij geaccepteerd
als partner van Deltaplan
Biodiversiteit en hebben we de unieke
kans om strategisch mee te denken
over de verdere invulling en realisatie
van het Deltaplan. Ook kunnen we
nieuwe samenwerkingsverbanden
aangaan op het gebied van
biodiversiteit.
Dit biedt onze opdrachtgevers een
unieke kans om op strategische wijze
extra aandacht te schenken aan het
bevorderen van de biodiversiteit!

Facebook

YouTube

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u maria.smits@aannemersbedrijfsmits.nl toe aan uw adresboek.

