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prijs per: stuk ha uur m3

Grondbewerkingen

walfrezen 89,00€       

greppelfrezen 72,50€       

greppelfrezen met rupstractor 75,00€       

hakfrezen 72,50€       

hakfrezen met rupstractor 75,00€       

rotorkopeggen 80,00€       

rotorkopeggen + zaaien 92,00€       

maiszaaien 85,00€         -€           

kilveren 87,50€       

cultiveren 70,00€       

buizentrekken 72,50€       

Lemken smaragd 3M 107,00€     

87,50€       

mestverwerking stuk ha uur m3

Breedstrooien 102,00€     

mestinjecteren met vervaet 14 m3 mengtarief 108,00€     1,05€      

Mestinjecteren met Vervaet 12 m3 mengtarief 102,00€     1,05€      

Bouwland bemesten -€           1,30€      

Mestmixen met shovel  of kraan 77,50€       

vloeibare kunstmest stuk ha uur m3

Kunstmest injecteren 35,00€      

grasoogst werkzaamheden stuk ha uur m3

Maaien big m Mengtarief 8,25€        182,50€     

Maaien tractor

Schudden 9,5 m 95,00€       

Harken groot 12,5 m Mengtarief 8,00€        80,00€       

Harken 8 m 75,00€       

Persen stuk ha uur m3

kleine pakjes persen 1,00€      -€           

persen ongewikkeld 16,00€    -€           

persen + wikkelen tot 10 28,00€    -€           

persen + wikkelen tot 25 26,50€    -€           

persen + wikkelen tot 80 22,50€    -€           

persen + wikkelen boven 80 19,75€    -€           

 2 lagen extra folie 3,50€      -€           

balen ophalen per uur 72,50€       

Kuilhappen met shovel 80,00€       

Gras Inkuilen stuk ha uur m3

Hakselen Gras 215,00€     

Tractor met silagewagen 45 m3 75,00€       

Shovel met OCE vork 4,5 m 90,00€       

Schuitemaker Opraap/snijwagen 40 m3 145,00€     
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maishakselen stuk ha uur m3

Maishakselen  8 rij in overleg 240,00€     

Tractor met silagewagen 45 m3 75,00€       

Tractor met kieper 70,00€       

Shovel met OCE (maismes) 4,5 m 90,00€       

Hakselen met claas 870 6 rij rups 280,00€     

Rupsdumper met overlaad opbouw 140,00€     

grondverzet stuk ha uur m3

rupskraan midi incl.gasolie 70,00€       

rupskraan  incl gasolie 72,50€       

rupsdumper incl gasolie 117,50€     

sloot en berm onderhoud stuk ha uur m3

maaikorven met rupskraan 75,00€       

Transport stuk ha uur m3

vrachtwagen + dieplader 87,50€       

tractor + dieplader 72,50€       

vrachtwagen met containersysteem 85,00€       

tractor + dumper 72,50€       

Verhuur algemeen stuk ha uur m3

Tractor Bemand 67,50€       

verreiker 72,50€       

shovel 75,00€       

Mestcontainer in overleg

Containerbak in overleg

* Kostenstijgingen van bijv. brandstof zullen worden doorberekend

* Bij uitvoering van al uw loonwerk: pakket korting

* Informeer naar onze gespreide betalingsmogelijkheden.

* prijswijzigingen voorbehouden!


