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[1] Ruim
De werkplaats van Leen en Jaap Vos is 18,5
meter breed en 24 meter diep. Ook als zij
hun grootste machine – een zelfrijdende
Vervaet-bietenrooier – onder handen
nemen, kun je nog ruim om de machine
heen lopen. De broers voeren al het reguliere onderhoud zelf uit. Alleen voor motorof versnellingsbakrevisies roepen ze de
hulp in van het mechanisatiebedrijf.

[2] Geïsoleerd
Het dak, de deur en de gevel van de werkplaats zijn geïsoleerd. Behalve een aangename temperatuur in de winter, zorgt
de isolatie ervoor dat de warmte in de
zomer buiten blijft.

Werkplaats van Leen en Jaap Vos

Prettig
sleutelen

[3] Voorraad
Veelgebruikte lagers, V-snaren, filters en
constructiestaal hebben Leen en Jaap Vos
op voorraad. Eens in de zoveel tijd vullen
zij de voorraden weer aan.

Behalve hun eigen 250 hectare
bewerken akkerbouwers Leen
en Jaap Vos uit Dinteloord (NB)
100 hectare grond van twee
buren. Het onderhoud aan de
machines voeren de broers uit
in een werkplaats waar het
prettig sleutelen is.

[4] Daglicht
Via ramen in de voorgevel treedt daglicht
binnen. Dat is prettig bij het sleutelen.

[5] Groot gereedschap
In de werkplaats staat onder meer:
een zaagmachine, een kolomboor, een
slijpsteen, twee compressoren, een lasapparaat en een gasbrander.

[6]Gladde vloeistofdichte vloer
Net als bij veel mechanisatiebedrijven ligt
er een vloeistofdichte vloer in de werkplaats. Mocht er onverhoopt lekkage
optreden bij een machine, dan loopt de
vloeistof niet in de bodem.

[7] Wensenlijstje
Leen Vos is nog op zoek naar een hydraulische pers om bijvoorbeeld een lager in
een rol te drukken. En als hij het nog eens
helemaal opnieuw zou mogen doen, zou
hij kiezen voor vloerverwarming. “Dat haalt
net de kilte van de vloer.”

^ Leen Vos
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