m
u
r
t
n
e
c
n
o
i
s
a
c
Hét oc id-Nederland!
van Zu

T 0413 38 21 85

• www.abemec.nl

Abemec

Onderdendam

Abemec is een zelf importerende dealer van o.a. Agrifac, Fendt, Joskin,
Krone, Lemken, Massey Ferguson en Merlo. We hebben 18 vestigingen
verspreid over Nederland: 17 vestigingen in het zuiden van het land
en 1 in het noorden. Bij de verkoop van nieuwe tractoren en machines
wordt vaak een gebruikte tractor of machine van de klant ingeruild.
Deze gaat vervolgens van de vestiging naar ons occasioncentrum,
om daar weer verkocht te worden.
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hele traject – van kopen tot en met het leveren
• Levensduur
gesmeerde
op de plaats van bestemming – kan door Abemec verzorgd worden.
• Messensnelsluiting.
• Zwaartepuntophanging.
Indien gewenst kunnen we ook voor de gehele administratieve
• Degelijke
constructie.
afwikkeling
van de benodigde documenten en het transport zorgen.
• Zeer intensive kneuzer met stalen klepels.

Aanbod
Het occasioncentrum heeft gemiddeld 80 tractoren in de verkoop,
van 40 tot 400 pk. Daarnaast bieden we ongeveer 500 gebruikte
werktuigen aan en zo’n 200 gebruikte accessoires. Op afspraak
kunt u alle occasions zelf komen bekijken en beoordelen.
Tractoren en machines kunnen recht uit het werk gekocht
worden, maar ook aangepast worden aan de specifieke wensen
van de koper.

Bent u niet in de gelegenheid om
het occasioncentrum te bezoeken?

Ook digitaal kunnen we u van
betrouwbare
informatie voorzien! Kijk op:

occasions.abemec.nl
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Geert Heesakkers
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