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Uw Mechanisatiepartner
John Breider mechanisatie is een familiebedrijf, gespecialiseerd in 

verkoop en onderhoud van tractoren en machines in de agrarische 

sector. Ruim 12,5 jaar geleden startte John Breider met de onderneming, 

waar ook vader Willem werkzaam is. U kunt rekenen op een persoonlijke 

en professionele benadering door ons medewerkersteam. Dat bestaat uit 

13 goed geschoolde en gemotiveerde jongens met de juiste kennis en 

ervaring in huis. Wij verkopen geen ‘nee’. 

Kwaliteitsmachines

Bij John Breider mechanisatie kunt u alleen terecht voor kwaliteitsmachines 

en gerenommeerde producten. Wij zijn exclusief dealer van CLAAS voor de 

provincie Groningen en wij leveren Urban kalverdrinkautomaten over heel 

Nederland. Uiteraard kunnen wij de machines naar uw wens aanpassen, 

zodat u optimaal gebruiksgemak heeft.

Onderhoud & reparatie

Ons personeel staat 24 uur per dag voor u klaar. Met onze servicebussen 

lossen wij problemen met machines of tractoren – waar mogelijk – ter plekke 

op. Is dat niet mogelijk, dan zorgen wij voor een vervangende machine en 

verzorgen uiteraard het transport van de te repareren machine. 

In onze werkplaats hebben we een uitgebreide basisvoorraad ter beschikking. 

Specifieke onderdelen worden binnen 24 uur geleverd. Wij zijn tevens een 

Total Agri keuringsstation.



Urban kalverdrinkautomaten
John Breider mechanisatie is leverancier van Urban 

kalverdrinkautomaten in heel Nederland. Urban is 

een Duits bedrijf, gespecialiseerd in producten voor 

de kalveropfok. Wij leveren onder andere de Alma 

kalverdrinkautomaten. De Alma kan maar liefst tachtig 

kalveren van melk voorzien. Als veehouder kunt u 

ingeven hoe oud een kalf is, zodat het kalf een afgepaste 

hoeveelheid melk krijgt. Deze hoeveelheid wordt 

automatisch aan de hand van de voercurve op- en 

afgebouwd. Daar heeft u dus geen omkijken naar. Drinkt 

het kalf niet voldoende, dan verschijnt er een attentie op 

het bedieningspaneel, zodat u kunt ingrijpen in geval van 

een gezondheidsprobleem. De automaat wordt bovendien 

geroemd om het handige reinigingssysteem.  

Een goed alternatief is de Milkshuttle van Urban, met en 

zonder aandrijving.

Meer weten? Kijk op www.urbannoord-nederland.nl



Urban kalverdrinkautomaten

CLAAS 
producten
U komt bij John Breider voor kwaliteit. 

Dat bieden wij met het Duitse merk 

CLAAS. Deze machines en tractoren 

staan bekend om hun unieke comfort, 

hun grote wielbasis, trekkracht en 

hefvermogen. Bij de ontwikkeling van 

de machines wordt continu gestreefd 

naar nog hogere efficiëntie, nog grotere 

betrouwbaarheid en een nog hoger 

rendement. 

Wij kunnen u leveren van CLAAS: de 

maaidorsers, tractoren, telescoopladers, 

persen, en alle machines voor 

voederwinningstechniek.

KAWECO tanken en 
bemesters
Ook als u op zoek bent naar een 
tank voor bemesting, dan bent 
u bij ons aan het juiste adres. 
Wij leveren diverse tanken van 
KAWECO, die passen aan uw 
tractor. 



Een greep uit ons aanbod

CHD spuitmachines: met een 
boombreedte van 15 t/m 54 meter.

Kverneland grondbewerking: aanbod van machines die het beste 
presteren in Nederlandse grondsoorten.

Vicon kunstmeststrooiers: diverse strooiers klein, midden en groot, 
ook GPS-gestuurde weegstrooier.

Struik machines: freesmachines 
en loofklappers in diverse 
uitvoeringen.

S & S drainreinigers: verschillende 
drainagereinigers en toebehoren.

Giant minishovels: diverse knikladers 
variërend van 20 PK tot 60 PK.
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kampsdewild.nl

One stop shopping…

Assen (0592) 303 030 
Groningen (050) 52 04 343
www.flynth.nl

 

“Energie om te ondernemen. 
Dát wil ik van mijn  
accountant krijgen”

 Nijverheidsweg 5
 7031 BW Wehl
T 0031 (0) 314-684741
F 0031 (0) 314-683956
E sales.nl@granit-parts.com
I www.granit-parts.nl

Uw Mechanisatiepartner John Breider Mechanisatie

Hoofdweg 137

9627 PC Hellum

Postbus 18

9628 ZG Siddeburen

Tel.: 0598 432 007

E-mail: info@johnbreiderhellum.comwww.johnbreiderhellum.com


