
 

 

 
 
JOHN DEERE ROADSHOW 2016: UITNODIGING RIDE & DRIVE SESSIE 

Donderdag 17 maart van 13.00 tot 18.00 u te Neerhespen 

Beste loonwerker, 

Beste akkerbouwer, 

Met genoegen nodigen wij u uit op onze exclusieve Ride & Drive namiddag. Hier kan u onze 

nieuwe +200 pk tractoren 6M, 6R, 7R & 8R van de laatste generatie met het Connectivity Pack 

zelf uitproberen op een testcircuit van meer dan 6 km. Ook de laatste ontwikkelingen op het 

gebied van precisiebemesting van drijfmest met behulp van onze nieuwe mestsensor zullen 

gedemonstreerd worden. 

Programma : 

13.00 h – 18.00 h : Ride & Drive sessies op een testcircuit van 6 km  (+/- 20 min per rit) 

 - 6155R AutoPowr (max. vermogen met IPM : 202 pk) 

 - 6195M CommandQuad (max.vermogen : 206 pk) 

 - 6215R AutoPowr (max. vermogen : 259 pk) 

 - 7310R AutoPowr (max. vermogen met IPM : 352 pk) 

 - 8370R e23 (max. vermogen met IPM : 420 pk) 

Bovenstaande tractoren zijn allemaal uit te proberen. Gelieve de keuze van tractor en het tijdstip 

aan uw agent meet te delen zodat we deze Ride & Drive sessies correct kunnen organiseren. Om 

het vlotte verloop van deze namiddag te garanderen, vragen we u om in te schrijven via uw locale 

agent vóór vrijdag 11 maart 2016. 

Wij kijken ernaar uit om u te mogen verwelkomen op onze John Deer Roadshow in Neerhespen. 

Marketing Manager     Directeur 

Bavo Vangoidsenhoven     Guido Van Wassenhove 

  



 

 

ANTWOORDKAART : 

 

John Deere Roadshow 2016: RIDE & DRIVE Sessie 

Langstraat 130, 3350 Neerhespen, donderdag 17 maart 13.00-18.00u 

 

Ik, ondergetekende 

Naam  

Voornaam  

Bedrijfsnaam  

Straat  

Postcode  

Gemeente  

e-mailadres :  

Mobiele telefoon  

 

Zou graag een testrit willen uitvoeren met volgende John Deere tractor : 

 6155R AP    6195M CQ    6215R AP    7310R AP    8370R e23 

Op woensdag 16 maart te Neerhespen om : 

 13.00    13.30   14.00   14.30   15.00 

15.30   16.00   16.30   17.00   17.30 

 

Gelieve deze antwoordkaart met uw persoonlijke keuze vóór 11 maart naar  

uw locale agent terug te sturen. 


