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Italiaanse en Spaanse planten in de Nederlandse zon

La Serra ExclusivePlants laat zien dat bomen en heesters jaarrond 
geplant kunnen worden

La Serra ExclusivePlants heeft vele gezichten. Het handelsbedrijf neemt 
al meer dan twintig jaar zowel in de nationale als de internationale 
markt een positie in. Het is gespecialiseerd in de import van diverse 
bomen uit heel Zuid-Europa. Denk daarbij aan groenblijvende laanbo-
men, leibomen, diverse exclusieve klimplanten en solitaire heesters, 
tot wel zeven meter hoog. Zowel grote partijen als solitaire bomen zijn 
leverbaar.

Veel van deze producten staan op voorraad, zodat ze direct leverbaar zijn. De 
klant kan zelf een keuze maken uit het assortiment. Bent u op zoek naar iets 
bijzonders? Planten die niet op voorraad zijn, worden op verzoek gezocht. 
Op de website, www.laserra.nl, staat een virtuele beurs. Veel van de pro-
ducten zijn daar op een foto te bekijken. Op de Demodag Hoveniers laat La 
Serra ExclusivePlants zien dat er het hele jaar door grote bomen en heesters 
geplant kunnen worden, zoals er ook bijna het gehele jaar gazon gelegd kan 
worden, niet alleen in de traditionele periode van november tot en met april. 
We hopen gepassioneerde en gemotiveerde hoveniers enthousiast te maken 
voor ons assortiment. 

Uitgebreid advies
La Serra importeert veel boomsoorten uit Italië die ook in Nederland 

Lankhaar Techniek demonstreert Billy Goat- 
en IBEA- zodensnijders

Lankhaar Techniek zal tijdens de Nationale Demodag 
Hoveniers aanwezig zijn om een aantal gespecialiseerde 
machines te demonstreren. De groot- en detailhandel in 
tuinmachines en parkmachines zal twee typen zodensnij-
ders laten zien.

DEELNEMERS

Billy Goat
De Billy Goat-zodensnijder is een zeer professionele machine 
die geschikt is voor greenkeepers, hoveniers, gemeenten, 
zodenkwekers en aannemers. Het 45 centimeter brede mes 
wordt door een excentriek aangedreven en is vlak achter de 
geribbelde wals bevestigd. Daardoor ontstaat goede tractie, wat 
beschadiging van de grasmat voorkomt. Door de stuurhendel 
beweegt de machine gemakkelijk voor- en achteruit.

IBEA
Als alternatief voor de Billy Goat is er de IBEA-zodensnijder. Deze 
machine wordt voornamelijk aangeschaft voor minder intensief 
gebruik, omdat hij zeer economisch in aanschaf is. De zodensnij-
der wordt op de achterwielen aangedreven en is in twee model-
len leverbaar: 30 centimeter en 39 centimeter. Door de keuze 
uit twee snelheden kan de capaciteit gemakkelijk aangepast 
worden aan de ondergrond van de grasmat.

Pinus bonzai

gekweekt worden. Doordat ze daar sneller groeien, 
zijn ze qua prijs vaak erg aantrekkelijk. Naast olijven, 
vijgen en palmen worden ook groenblijvende leibo-
men geïmporteerd. Uiteraard voorzien wij de hove-
nier indien gewenst ook van uitgebreid advies over 
de standplaats en verzorging van onze producten.


