Bekijk de webversie

Aannemersbedrijf M.J. Smits
B.V.
Wij wensen u
fijne dagen en
een gezond
2021!
Goed verhaal, lekker kort!

Duurzaamheid

Veelzijdigheid

Biodiversiteit is noodzakelijk voor een
gezonde leefomgeving.
Wij dragen een steentje bij door onze
ecoloog te betrekken bij alle uit te
voeren werkzaamheden, zoals
bijvoorbeeld inventarisaties
voorafgaand aan maaiwerkzaamheden
en bijzondere plantensoorten markeren.
Tijdens de inventarisatie van de
primaire waterkeringen van waterschap
Aa en Maas heeft de bedrijfsecoloog
een diversiteit aan vlinders vast weten
te leggen op de gevoelige plaat!

Graag willen wij onze
snippercombinatie onder de aandacht
brengen!
De combinatie bestaat uit een John
Deere, Herder met invoergrijper,
frotnversnipperaar en kiepkar. Deze
werkwijze heeft als groot voordeel dat
één machine het werk kan uitvoeren.
Doordat er met de rijrichting mee
gewerkt wordt is het overzichtelijk en
veilig. De video geeft een goed beeld
van de inzetbaarheid en het gemak van
deze combinatie!

Innovatie

Betrokkenheid

Vanaf begin 2021 gaan wij als één van
de eerste aannemers in Nederland
werken met een volledig elektrische
zeroturnmaaier van Ariens. De
elektromotoren die de messen
aandrijven hebben dermate hoog
vermogen dat de elektrische maaier
ook geschikt is voor zwaarder werk.
Verder is de zeroturnmaaier wendbaar
en van een fijn formaat.
Klik op de link om het volledige artikel
te lezen op de website van Stad +
Groen.

“Blijf zichtbaar, maak oogcontact, houd
afstand, geef richting aan en raak niet
in paniek.”

Facebook

Dit zijn enkele tips die de leerlingen van
groep 7/8 van basisschool De Wegwijzer
uit Nederhemert gaan krijgen tijdens
het educatieproject Veilig met
(land)bouwverkeer. In januari 2021
stellen we ons materieel, medewerkers
en locatie beschikbaar om de kinderen
bewust te maken van veilig handelen bij
het naderen van (land)bouwverkeer.

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.

