MEDIAKIT 2022
Jaarlijkse investering per bedrijf: 373.000 euro
Gemiddelde boekwaarde machines: 1,7 miljoen euro
Totale investering cumelasector: 1 miljard plus
De cumelasector koopt 70 procent van alle grondverzetmachines
De cumelasector investeert ruim 500 miljoen in landbouwmachines

CUMELA
Cumela is dé brancheorganisatie voor ondernemers
in groen, grond en infra. Nederland telt ruim 3.000
cumelabedrijven, waar circa 40.000 betrokken vakmensen
werken. Samen realiseren ze een sectoromzet van ruim vier miljard euro en ze investeren voortvarend in
innovatief materieel. Als brancheorganisatie ondersteunt Cumela deze cumelabedrijven in de breedste zin:

DIRECT TOT
DE KERN VAN
DE ZAAK

van algemene advisering tot individueel maatwerk en van verzekeringen tot opleidingen en trainingen. Met
betrokken medewerkers vanuit Nijkerk en in het land is Cumela van en vooral vóór de leden.
Cumela informeert, verbindt, ontzorgt en ondersteunt cumelabedrijven. Om zo bij te dragen aan een
gezonde sector, nu en in de toekomst.

VAKBLAD GRONDIG
Vakblad Grondig versterkt ondernemers en medewerkers in de cumelasector in hun kwaliteiten
met hoogwaardige management- en vakinformatie. De combinatie van informatie over
ondernemersvaardigheden, wet- en regelgeving met nieuws over techniek, machines en gereedschappen
voor werk in groen, grond en infra is een ijzersterke. Daarbij kiest de redactie voor de praktische invalshoek
en een nuchtere beschrijving van ontwikkelingen en achtergronden in en om de cumelasector.

ONLINE
De nieuwspagina van de website - www.cumela.nl/nieuws - en de wekelijkse nieuwsbrief Grondig
berichten met een frisse blik over de cumelasector. Over mensen, machines en ondernemen. Met nieuws en
achtergronden over agrarisch loonwerk, cultuurtechniek, grondverzet, meststoffendistributie, tuin & park en
(land)bouwverkeer. Vakkundig geschreven, net als het vakblad. Zodat je continu helemaal bij bent.

KABELSCHADE
BLIJFT HOOG

VERPLAATSEN
ZANDWINNING

2020 GOED JAAR
CUMELABEDRIJVEN

SUCCESVOLLE FORMULE
Van alle vakbladen die in de cumelasector worden gelezen, heeft vakblad
Grondig het hoogst gemiddelde bereik in combinatie met de hoogste
waardering van de lezers.
met een waarderingscijfer van 8,6;
per eerste lezer gemiddeld 5,3 meelezers (>18.000 lezers);
55% van de ondernemerspartners leest Vakblad Grondig;
en, als ze moesten kiezen, beperkt 53% van de lezers zich tot
Vakblad Grondig;
95% van de ondervraagden leest advertenties in vakbladen;
66% vindt vakbladen de meest waardevolle informatiebron.
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PRINT
10 keer per jaar 3.200 exemplaren!

WEB
Gemiddeld 50.000 unieke
paginaweergaves per maand!

NIEUWSBRIEF
Wekelijkse nieuwsbrief met
meer dan 5.000 abonnees.
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Nooit meer vervuilde koelpakketten
In uw machine ?

ONDERNEMEN MET VAKTECHNIEK - SYN TRAC

DOCKING-STATION

TARIEVEN

‘DE FABRIKANT
WERKT AAN EEN
NEDERLANDSE
TOELATING OP
SNELWEGEN MET
EEN SNELHEID
TOT 80 KM/U’

VAKBLAD GRONDIG
1�1 pagina
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1�2 pagina
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1�4 pagina

€ 606,-

1�6 pagina

€ 488,-

1�8 pagina

€

Bijsluiter A4

€ 2.020,-

CUMELA.NL/NIEUWS
Banner XL

€

755,-

Banner L

€

455,-

Banner M

€

355,-

Banner M op vervolgpagina

€ 505,-

NIEUWSBRIEF GRONDIG
Banner

€

310,-

Advertorial

€

617,-

Vermelde tarieven zijn in €, exclusief 21% btw en
bijkomende kosten, zoals porto en handling.

SPECIALE WENSEN
Meer weten over de toeslagen van voorkeurplaatsen,
IM- of spreadadvertenties, opplakkers, meehechters of
speciale bijsluiters? Over de kortingen voor gecombineerde
plaatsingen of een contract voor een langere periode?
Neem contact met ons op.

Advertenties
Lisette Kerkhof - lkerkhof@cumela.nl
Janneke Reijseger - jreijseger@cumela.nl
(033) 247 49 50

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Motor
Max. vermogen
Transmissie

Caterpillar C9 3B-zescilinder, Stage V
309 kW (420 pk)
hydromechanische VDS-CVT met twee
rijbereiken (0-60 en 0-80 km/u)
180 l/min. loadsensing-axiaalplunjerpomp,
zes dubbele hydrauliekventielen 120 l/min.
voor en achter, power beyond-aansluiting
250 l/min. voor en achter
Gewicht
10.300 kg
Max. toelaatbaar gewicht 18.000 kg
Banden
maximaal 500/80R30
Afmetingen (l x b x h)
470 x 255 x 340 cm
Vanafprijs
€ 360.000,- exclusief btw
Hydrauliek
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NIEUW!

PROFI SERIES ZODENBEMESTERS
ZODENBEMESTERS
PROFI ECO / 5,25 tot 7,5 Meter PROFI / 7,5 tot 12 Meter
PROFI XL / 15 & 18 Meter

VT4556

De cabine is breed en ruim. Ook een bijrijder heeft voldoende plek.

Bezoek onze website of bel vandaag nog!

Techno Air Benelux BV
www.technoair.com +31(0)85 7608777

Rijden doe je met het voetpedaal. De trekkerterminal is logisch opgebouwd en heeft
voorkeuzemenu’s voor alle machines.

werktuigen instelt. Een 7-inch-display in de cabinerand zorgt ervoor dat je de belangrijke parameters altijd in beeld hebt. Het scherm vervangt het
dashboard. Voor zijn maaiarm voegt Bos een
kleine terminal toe. Heb je een nieuw werktuig
aangekoppeld, dan selecteer je dat in de terminal.
Alle bedieningselementen worden dan geconfigureerd voor die machine uit een vooraf ingesteld
programma. Voor- en achteruit selecteer je links
onder het stuur. Het hendeltje lijkt erg veel op de
richtingaanwijzer en dat is niet ongevaarlijk. Optioneel is de Syn Trac met een tachograaf uit te
rusten. De fabrikant probeert de machine nu toegelaten te krijgen in ons land, het liefst met een
toelating op snelwegen met een snelheid tot 80
km/u. Krijgt het bedrijf dat voor elkaar, dan staat
er een interessante machine voor wegbermonderhoud die jaarrond kan worden ingezet, ook
buiten het maaiseizoen om. Je moet daarvoor wel
investeren in de docking-stations. Interesse van
aannemers is er zeker, nu die toelating nog.

met

FI 12

PRO

mtr

Neem contact met ons op voor uw investering
in het mestseizoen 2022
Zodenbemesters: Rens van Rossum Tel: 06-30901611 - rvrossum@vredo.nl
Tracs Benelux: André de Waard Tel: 06-53437311 - adwaard@vredo.nl

+31 (0) 488 411 254
info@vredo.com
www.vredo.com

EENVOUDIGE BEDIENING
Rijden met de Syn Trac is kinderlijk eenvoudig. Dit
doe je louter met het voetpedaal. Met een dubbel
stel rijhendels bedien je alle hydraulische functies
en bijvoorbeeld de in drie delen uitschuifbare
Bos-maaiarm, die 360 graden kan zwenken dankzij een centrale doorvoer van de slangen. De armleuning herbergt verder heldere druktoetsen en
flippers. Vast aan de zijstijl gemonteerd is een
12-inch-terminal waarmee je het voertuig en de

1.111,-

424,-

Een enorm pluspunt van de Syn Trac is dat je de
aangebouwde machines heel snel kunt wisselen.
Aan de voor- en achterzijde is een identiek docking-station bevestigd. De vering zakt naar beneden, je rijdt de trekker in het werktuigframe en
dubbele vanghaken bevestigen hem aan de bovenzijde. Aan de onderkant rust het frame op twistlocks. Hydrauliek, elektra en aftakas worden
automatisch aangekoppeld dankzij flat-face-koppelingen. Het systeem heeft een tolerantie van één
millimeter. De geïntegreerde steunpoten bedien je
vanuit de cabine. In één minuut kun je een machine
aan- of afbouwen, claimt Syn Trac. In de praktijk is
dat bij de maaiarm van Bos twee minuten: razendsnel! Voor de driepuntshef worden dezelfde koppelbokken gebruikt, in combinatie met een
Zuidberg-hef, om een traditionele hefinrichting aan
te bieden. Daarnaast zijn er een enkele 1000-toerenaftakas en zes dubbelwerkende hydrauliekventielen. Putz bedacht zelfs een powerpack met een
eigen as. Die wordt op dezelfde manier aangekoppeld. De trekker heeft met deze additionele motor
zelfs 740 kW (1000 pk) en 6x6-aandrijving. Dat
klinkt als overkill, tot je filmpjes ziet waarbij de
bergpassen van de Großglockner - Oostenrijks
hoogste berg - sneeuwvrij worden vrijgemaakt. Een
laadplatform, zoutstrooier of dumper met zwanenhals zijn andere mogelijkheden.

The fieldcare company

EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN
Om een idee te geven van de mogelijkheden om met verschillende budgetten onze media in te zetten
voor promotie hebben we een paar pakketten samengesteld. Wilt u liever een voorstel op maat? Vraag
vrijblijvend naar een passend advies.

✓ Banner M op de website

EVEN TESTEN
✓ DUUR: 1 MAAND

✓ 1x 1�2 Pagina in Vakblad Grondig
✓ 2x Banner in nieuwsbrief Grondig
✓ 1x Advertorial nieuwsbrief

✓ INVESTERING: € 3.352,-

✓ TOTALE KORTING: € 565,-

✓ 5x Banner L op de website

5X5 CONTINU
IN BEELD
✓ DUUR: 1 JAAR

✓ 5x 1�1 Pagina in Vakblad Grondig
✓ 5x 1�2 Pagina in Vakblad Grondig
✓ 5x Banner in de Nieuwsbrief
✓ 5x Advertorial in de Nieuwsbrief

✓ INVESTERING: € 17.000,-

✓ TOTALE KORTING € 5.565

PLANNING VAKBLAD GRONDIG
DEADLINES
Editienr.

Publicatie

Reserveren

Materiaal

Thema

Beurs

2022
1

28-01-2022

13-01-2022

18-01-2022

Rassen / Maïs-gras /Onderhoud

2

25-02-2022

10-02-2022

15-02-2022

Banden / Grondverzet

3

01-04-2022

17-03-2022

22-03-2022

Gewasbescherming / Grondverzet

4

06-05-2022

21-04-2022

26-04-2022

Onderhoud openbaar groen/
sportvelden / Compact Grondverzet

5*

07-06-2022

17-05-2022

20-05-2022

TKD / Grondverzet

TKD
9 tot en met 11 juni

* Aangepaste verschijning ivm TKD

6

22-07-2022

07-07-2022

12-07-2022

Rooimachines / aardappeltechniek

Potato Europe
7 tot en met 8 september

7

09-09-2022

25-08-2022

30-08-2022

Groentechniek / Agrotechniek

Groentechniek en Agrotechniek
14 tot en met 17 september

8

07-10-2022

22-09-2022

27-09-2022

Berm en Slootonderhoud / Groen

9

11-11-2022

27-10-2022

01-11-2022

10

16-12-2022

01-12-2022

06-12-2022

Mest / Grondverzet

SIMA
6 tot en met 10 november

Kerstnummer inspiratie 2023

2023
1

27-01-2023

12-01-2023

17-01-2023

Maïs-gras / Onderhoud

2

24-02-2023

09-02-2023

14-02-2023

Banden / bodem

3

31-03-2023

16-03-2023

21-03-2023

Gewasbescherming / Grondverzet

4

05-05-2023

20-04-2023

25-04-2023

FORMATEN VAKBLAD GRONDIG
Formaten (breedte x hoogte in mm)

Liggend

Staand

1�1 pagina bladspiegel

230 x 297

1�1 pagina aflopend

236 x 303

MATERIAAL
VAKBLAD GRONDIG
Conform deadline in

1�2 pagina

200 x 134

98 x 270

1�3 pagina

200 x 88

98 x 178

1�4 pagina

200 x 64

98 x 134

1�6 pagina

200 x 44

98 x 88

1�8 pagina

200 x 30

98 x 64

Bijsluiter

jaarplanning digitaal als
Certified PDF met snijlijnen.
Beeld minimaal 300 dpi en
kleuren CMYK opgebouwd.

WEBSITE CUMELA.NL/NIEUWS
Banner M

380 x 225

MATERIAAL WEBSITE
CUMELA.NL/NIEUWS

Banner L

780 x 225

Plaatsingen lopen per 4 weken.

Banner XL

1180 x 225

Materiaal (zie specificaties

Banner vervolgpagina (M)

380 x 225

Formaten

breedte x hoogte in pixels

NIEUWSPAGINA (keuze uit:)

hieronder) dient 1 week voor
plaatsing aangeleverd te
worden.

VERVOLGPAGINA

NIEUWSBRIEF GRONDIG
Formaten

Materiaal

Banner (maximaal 3 per editie)

700 x 135 pixels

Advertorial (maximaal 1 per editie)

maximaal 400 karakters
(inclusief spaties, kop en
pay-off) met beeld (logo of
foto) en linkURL

MATERIAAL NIEUWSBRIEF GRONDIG
Plaatsingen zijn per editie (wekelijks op vrijdag).
Materiaal (zie specificaties hieronder) woensdag voor
plaatsing aangeleverd te worden.

Digitaal beeldmateriaal
jpg-, png-html bestanden, animaties mogelijk.

CONTINU ZICHTBAAR
IN DE GEHELE CUMELASECTOR

WIJ DENKEN GRAAG MET JE MEE!
Advertenties
Lisette Kerkhof - lkerkhof@cumela.nl
Janneke Reijseger - jreijseger@cumela.nl
(033) 247 49 50

EENMALIG OF MET
CONTRACTKORTING

Bladmanager
Toon van der Stok
grondig@cumela.nl

Algemeen adres
Grondig
Postbus 1156
3860 BD Nijkerk
www.cumela.nl

COMBINATIE PRINT EN ONLINE

