WEDGE at the cutting edge
"Mochten w ij het beluchtingsslijtagedee l niet kunnen leveren, dan bestaat het niet

en een groot assortiment

Hij levert maar liefst 350 verschillende grote en
kleine onderdelen. En als het onderdeel niet te

Inmiddels is Wedge Technische
Handelsmaatschappij een specialistisch en onder

vinden is. kan het in principe altijd nog gemaakt
worden.

Wedge onderscheidt zich door snelheid

greenkeepers zeer bekend bedrijf, dat op het
gebied van verticuteren en beluchten alle slijtageonderdelen levert. Het merendeel van de
onderdelen wordt ingekocht in het buitenland,
nog maar enkele onderdelen worden in opdracht
van Gerard gemaakt.
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www.belucht en.nl

Dealers leveren bij hun beluchtingsmachine vaak
maar 5 á 6 verschillende pennen. Wedge daaren tegen kan veelal een veel breder assertement
voor deze machines aanb1eden.

Gerard van der Werf stelt een persoonlijk contact
met zijn klanten op prijs, maar heeft ervaren dat
het heel goed werkt om Inform atie en bestellingen via internet te laten lopen. Hij heeft een
prachtige website laten bouwen onder de naam
wvwv.beluchten.nl . Als je bestelt via internet kun
je precies aangeven voor welke machine je slijtageonderdelen wil hebben. Daardoor gaat het in
principe altijd goed. Bovend1en kun je de onderdelen in dne verschillende kwaliteiten bestellen.
Hydraulische penetrometer
Gerard van der Werf IS een adief voorstander van
het beluchten van golfterreinen. Veel greenkeepers zijn het met hem eens dat beluch lingsactiviteiten essentieel zijn om mooie en gezonde greens te
krijgen en te houden. Maar vaak is het onduidelijk
hoe diep je moet beluchten en of het op dat
moment nodig is. En daar heeft Wedge een moo1
apparaatje voor!
!vlet de penetrometer, een eenvoudig ogend maar
in wezen zeer geavanceerd apparaat. kun je bekijken hoe het met de grondverdichting gesteld is op
een diepte tot 45 centimeter. Want het is toch
zonde van je werk als je onnodig zou beluchten?
De prijs van de penetrometer is 430 euro.

kosteloos aan u opgestuurd.
Wedge organisat or van Nat ionale
Beluchtingsdag
14 mei l.I. werd de tweede Nationale
Beluchtingsdag gehouden.
Op deze dag werden beluchtingsmachines
gepresenteerd van gerenommeerde leveranoers,
zoals lmants. Jean Heybroek, Hay Aerts, Louis
Nagel, Mechatrac, Pols Zuidland en Redexim.
Dit jaar werd de Nationale Beluchnngsdag, die
gehouden werd op golfbaan De Batouwe in
Zoelen bij Tiel. bezocht door zo'n tweehonderd
enthousiaste belangstellenden. waaronder vertegenwoordigers van vijfendertig golfba nen en 65
gemeenten en cult uurtechnische bedrijven.
Geen gering resultaat, als je in aanmerking
neemt dat het pas de tweede keer was dat de
Beluchtingsdag gehouden werd.
Gerard denkt erover om in 2004 de beluchtingsdag een bepaald subthema te geven, bijvoorbeeld • beluchten en dressen. of .. beluchten en
verticuteren". Wedge zal ervoor zorgen dat u op
de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen.
Wedge Techni sche Handelsmaatschappij

Catalogus "Beluchten is ons vak"
Wedge Technische Handelsonderneming geeft een
catalogus uit waarin alle machines genoemd worden, waaiVoor zij slijtagedelen kunnen leveren. U
kunt de catalogus van 2002 eenvoudig aanvragen
op www.beluchten.nl . De catalogus wordt dan
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