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KAWECO PRO-JECT
MEER WAARDE IN HET VELD



ONS BEDRIJF REESINK PRODUCTION BV
FOCUS OP MEERWAARDE

Reesink Production BV is verantwoordelijk voor de productie en verkoop van KAWECO en onderdeel van Royal Reesink BV. 
KAWECO bouwt al meer dan 60 jaar landbouwmachines met focus op de meerwaarde voor de klant, zoals mesttanken en 
bemesters die door hun techniek mooi werk afleveren.  Al onze machines worden in eigen beheer gebouwd in Hengelo (GLD.).

KAWECO is ontstaan vanuit de passie voor landbouwmachines. Deze passie delen we met de klant. We dragen zorg voor de 
bodem en de ondernemer. Betrouwbaar, snel en efficiënt, zodat de juiste actie kan worden uitgevoerd op het ideale tijdstip. In 
onze filosofie moet elke machine in de eerste plaats dienstbaar zijn aan het gebruik op het land. Daardoor levert een KAWECO-
machine meerwaarde voor de bodem, voor de gewassen en voor de ondernemer van vandaag en voor de toekomstige 
generaties.

Om aan de behoefte van onze klanten te voldoen en om efficiënt te kunnen produceren, worden de KAWECO-machines 
modulair gebouwd. Alle machines (zowel series als specials) worden uitsluitend in opdracht geproduceerd in een goed 
uitgeruste productielocatie met behulp van moderne technieken en ervaren vakmensen. Zowel het plaatwerk, laswerk als 
het spuitwerk gebeurt lokaal in Nederland. Zo waarborgen we de kwaliteit van onze producten. KAWECO machines worden 
gebouwd met oog op kwaliteit. Dit betekent dat er enkel kwaliteitscomponenten gebruikt worden in de productie.
 
Reesink Production streeft een langdurig partnerschap na met haar klanten, dat gebaseerd is op wederzijds respect. 

Het Reesink Production BV managementteam



VOL TROTS STEL IK U VOOR AAN ROYAL REESINK 
ENABLING YOUR BUSINESS
Dik tweehonderd jaar geleden is Royal Reesink opgericht door Hendrik Reesink, een pionier en ondernemer die buiten de 
gebaande paden dacht. Bij hem leefde al vroeg het besef dat afnemers behoefte hebben aan de beste kwaliteit, service en 
gemak. Dat is door de eeuwen heen het handelsmerk van Royal Reesink gebleven. Royal Reesink is ondertussen internationaal 
één van de grootste, en nog altijd sterk groeiende distributeurs van machines en componenten.

Royal Reesink kiest bewust voor een breed machine- en productenaanbod. Kenmerkend voor de merken van Royal Reesink 
is dat ze leidend zijn op zaken als ‘total cost of ownership’, levensduur, gebruiksvriendelijkheid, comfort, veiligheid en hoge 
restwaarde.

Royal Reesink levert via dealers of rechtsreeks aan agrarische bedrijven, bosbouw- en groenvoorziening bedrijven, openbaar 
groen en golfbanen, logistieke centra, industriële en constructiebedrijven, loonwerkers, waterschappen en (lokale) overheden. 
In de sectoren food, non-food, industrie, overslag (havens), agri, grond- weg- en waterbouw. Daarnaast levert Royal Reesink 
hydraulische componenten en systemen die deels complementair zijn aan het machineaanbod.

Onderscheidend zijn op het gebied van service, kwaliteit en maatwerk. Dat is de eenheid in verscheidenheid van onze 
bedrijven. Intensieve samenwerking staat hierbij centraal om de beste oplossing te kunnen bieden. 

Gerrit van der Scheer
CEO Royal Reesink BV



ONDERHOUDSARME LAGERS
KAWECO PO-JECT is voorzien van dichte SKF-
lagers welke niet gesmeerd hoeven te worden 
en een lange levenstijd garanderen. Hierdoor 
bent u niet onnodig bezig met het smeren van 
de machine en kan u zich focussen op hetgeen 
waar het om draait: mest uitrijden met uiterste 
precisie!

MAXIMALE CAPACITEIT
De PRO-JECT bemester is uitgevoerd met 
hoogwaardige componenten, zo ook de 
verdelers. De PRO-JECT verdelers zijn kwalitatief 
hoogwaardige machines, die volledig in 
Nederland zijn ontwikkeld en geproduceerd 
voor zware toepassingen. Door jarenlange 
ervaring in de techniek van de drijfmestinjectie 
weet KAWECO perfect hoe de eisen van de 
loonwerker in een perfecte injecteur moeten 
worden vertaald. Gelijke verdeling staat bij ons 
centraal. 

ROBUUSTE BOUW 
Het frame van de PRO-JECT is robuust 
opgebouwd en is onderhoudsvriendelijk. 
De balken van het frame zijn gestraald en 
geconserveerd met een 2-laagse poedercoating 
voor maximale levensduur (PRO-JECT 8.70 
&12.00). De PRO-JECT 7.20 is volledig verzinkt. 

BODEMVOLGEND
De elementen van de bemester zijn opgehangen 
in een systeem met rubberen torsievering, dit 
maakt het mogelijk om de bodemcontouren te 
volgen zonder een onderhoudsintensief systeem 
te hoeven gebruiken. 

MEERWAARDE VAN DE PRO-JECT
De KAWECO PRO-JECT, de professionele machine geschikt voor elke loonwerker. De PRO-JECT verzekert u jaar in jaar uit van het zorgeloos 
uitbrengen van uw mest. De KAWECO PRO-JECT biedt u met zijn onderhoudsvrije elementen een optimale capaciteit en verdeling tijdens 
het uitbrengen. 

UITGERUST VOOR MOOI WERK
STANDAARD UITGERUST
De PRO-JECT is standaard uitgerust met kwaliteitscomponenten voor ultiem 
gebruikersgemak. Zo zijn de standaard bolle schijven van 350 mm gemaakt van 
staal. De grote diameter verzekert het door lopen van de bemester onder alle 
omstandigheden.

De KAWECO SV verdelers verzekeren een goede verdeling van de mest over 
maximaal 40 uitlopen. De verdeler beschikt over een zelf slijpende snij-inrichting. De 
uitlopen van de PRO-JECT zijn verstoppingsvrij in de afknijpslang gemonteerd. 

De PRO-JECT wordt standaard compleet afgeleverd met beschermingsborden voor 
de bemesterschijven ter bescherming in opgeklapte toestand. Ook is de PRO-JECT 
standaard voorzien van verlichtingsbord met ledverlichting.

WAARDEVOLLE OPTIES
HYDRAULISCHE DROPSTOP
De KAWECO bemesters zijn allen uit te voeren met hydraulische afsluiters om 
nalekken te voorkomen. De dubbelwerkende cilinders op de elementen waarborgen 
een afgesloten element om lekkages op het veld of op de weg te voorkomen.

GPS SECTIESCHAKELING
De PRO-JECT is uit te voeren met een GPS sectieschakeling. Hierdoor wordt er nooit 
dubbel bemest en wordt er een perfect resultaat geleverd in het veld. 

VEILIGHEID
Om veiligheid op de weg te garanderen heeft KAWECO diverse opties 
voor afscherming en markering, zoals de mechanische schijfafscherming en 
markeringsborden. 

 

 

“ ALS LOONWERKER BEN JE TE GAST OP HET LAND VAN JE KLANTEN. 
MET EEN KAWECO BEN IK WELKOM, WANT IK ZORG VOOR EEN PERFECT 
BEMESTINGSRESULTAAT MET MINIMALE DRUK OP DE BODEM.

Van der Geest, loonbedrijf in Lutjewinkel (NL)

HET BESTE VAN EEN KAWECO LIGT ERACHTER: MOOI WERK

 

WERKBREEDTE 

UITLOPEN 

VERDELER

  

GEWICHT 

PRO-JECT 8.70                

 

8.70m

48                                           

SV 24 VERTICAAL

3150kg 

PRO-JECT 7.20               

 

7.20m

40                                                 

SV 40 HORIZONTAAL

2250kg 

PRO-JECT 1200               

 

12.00m

54                                              

SV 27 VERTICAAL

3850kg 



“Grond is ons meest waardevolle productiemiddel. De zorg voor een vruchtbare bodem met een gezonde structuur 
en een florerend bodemleven is de basis voor de opbrengst en kwaliteit van gewassen. We koesteren onze grond, in 

het belang van de boer van vandaag en van volgende generaties. “
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