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Echt alles over mechanisatie
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Zoeken naar het laatste mechanisatienieuws op internet is niet meer
nodig. Vandaag is dat namelijk te vinden op www.mechaman.nl.
Via mechaman.nl is het erg eenvoudig om alle
internetpagina’s van de bladen van AgriMedia,
de uitgever van LandbouwMechanisatie,
Veehouderij Techniek en Tuin en Park Techniek,
te vinden. Dat geldt ook voor de site trekkerbank.nl
waar het gehele aanbod van gebruikte landbouwen tuin- en parkmachines bij elkaar is gebracht.
Alle links staan altijd boven in beeld.

Een nieuwe internetsite die wordt gemaakt onder redactie van
LandbouwMechanisatie, Veehouderij Techniek en Tuin en Park Techniek.
Daar is al het actuele mechanisatienieuws, handige overzichten en
instructieve video’s samengebracht: van stallenbouw tot trekkers en
van gazonmaaiers tot melktechniek.

Op mechaman.nl is ook ruimte voor columns of,
zoals die op internet heten, blogs. Iedere redacteur
van LandbouwMechanisatie, Tuin en Park Techniek
en Veehouderij Techniek zal hier met regelmaat zijn
hersenspinsels achterlaten. Maar niet alleen hij. Ook
de mening van andere mensen uit de wereld van
de mechanisatie zijn hier straks te vinden. En
natuurlijk staat het u vrij om uw mening op de stukken maar ook op de reacties van anderen te geven.

Zodra je mechaman.nl opent, speelt in de balk op
de voorpagina een filmpje. Dit is het laatste nieuwe
filmpje van een test, een proefrit of een beurs dat
de redactie op internet heeft gezet. Verder staan
links in deze balk de laatste twee nieuwsberichten
over mechanisatie in de akkerbouw, veehouderij of
tuin- en parktechniek.

Het nieuws is op de mechaman.nl overzichtelijk
gerangschikt. Al het mechanisatienieuws verschijnt
onder elkaar op de voorpagina. Zoekt u alleen
nieuws dat betrekking heeft op de akkerbouw? Klik
dan het groene tabblad met de kop akkerbouw aan
en het nieuws verschijnt er onder. Wilt u alleen
melkveehouderijnieuws, selecteer dan het gelijknamige tabblad. Wilt u algemeen geïnformeerd
worden over al het nieuws? Laat het tabblad dan
op alle nieuwsberichten staan.
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Via mechaman.nl komt u ook gemakkelijk en snel
bij de periodieke elektronische magazines van
LandbouwMechanisatie, Tuin en Park Techniek en
Veehouderij Techniek. Op de voorpagina is een link
te vinden naar het nieuwste nummer van deze titels.
Daar vindt u ook het archief en kunt u zich inschrijven
om meteen op de hoogte te zijn zodra een nieuwe
versie van dit elektronische blad met filmpjes en
fotoreportages verschijnt.

Een agenda kan natuurlijk niet ontbreken op
mechaman.nl. Hier zijn de meest interessante
demonstraties, open dagen en beurzen te vinden.
Daarnaast is op de voorpagina de buienradar te
bekijken en kunt u uw mening geven over een
actueel onderwerp middels een poll. Maar niet
alleen daar kunt u uw opinie kwijt. Ook op nieuwsberichten kunt u reageren en u kunt uw eigen filmpjes insturen die vervolgens worden geplaatst op
de videosectie van mechaman.nl.
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