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ROVEM IN BEELD

Rovem Terneuzen BV is in 1986
opgericht. Onze hoofdwerkzaamheden
begonnen met landbouwmechanisatie en
constructie. Deze hebben we later kunnen
uitbreiden met tuin- en parkmachines
alsmede grondverzet.
In deze folder vindt u ons volledige
assortiment aan producten.
Wij kunnen u van dienst zijn op
gebied van landbouw, tuin, park en
reiniging. Om deze service in heel
Zeeuws-Vlaanderen te kunnen aanbieden
hebben we de beschikking over twee
locaties, één in Terneuzen en één in
Oostburg.
Mocht u informatie willen of vragen
hebben dan zullen wij of onze
vertegenwoordigers u graag te
woord staan.
Leen Roelse
Jan-Willem Roelse
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GESCHIEDENIS Rovem Terneuzen BV

vind zijn oorsprong in 1986 toen deze werd
opgericht door Wim en Saar Roelse samen
met een partner. Aan de nijverheidsstraat
werd gestart met de reparatie en verkoop
van Landbouwmachines,Tuin en Park
machines. Zo werd het onbekende Finse
merk Valmet door hun geïntroduceerd
in Zeeuws-Vlaanderen.

Al snel werd het aangrenzende pand eerst
gehuurd en later gekocht waardoor er ook een
echte winkel ontstond. Zo groeide het bedrijf
gestaag door en werden diverse dealerschappen van goede, sterke merken binnengehaald.

Na het overnemen van de bedrijfsvoering in
2007 staan Leen en Jan-Willem samen aan het
hoofd, waarna de activiteiten verder zijn
uitgebreid. Dit resulteerde in 2011 in een kans
om het Massey Ferguson dealerschap voor
geheel Zeeuws-Vlaanderen te krijgen.
Mede hierdoor werd er in 2012 een nieuwe
vestiging geopend in Oostburg zodat de
klanten uit West Zeeuws-Vlaanderen ook van
onze service gebruik kunnen maken

Dit resulteerde in 1998 tot de overname van de
lokale Massey Ferguson dealer. Inmiddels bleef
de tuin en park afdeling ook niet stilstaan met
het binnenhalen van het gerenommeerde merk
Husqvarna. Door al deze uitbreidingen groeide
het bedrijf flink uit waardoor er een ruimtegebrek ontstond.
In 2003 werd besloten een stuk grond aan te
kopen, eveneens aan de Nijverheidsstraat
gelegen, waarop een nieuwe werkplaats
verrees en van waaruit vandaag de dag nog
steeds gewerkt wordt.

In onze winkel kunt u terecht voor een
uitgebreid assortiment aan tuin en
park benodigdheden.

Van grasmaaier tot trekker. Van
kettingzaag tot aardappelrooier.
Wij zijn van alle markten thuis.

Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een
mechanisatiebedrijf die service als
vanzelfsprekend vindt en de klantwaardering erg belangrijk. Wij hebben daarom onze
merken met zorg uitgezocht en staan daardoor
volledig achter onze keuzes. Hierdoor kunnen
wij u een mooi en betrouwbaar assortiment
aanbieden.
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LANDBOUW
Hierbij ons aanbod betreffende allerhande
landbouwbouwmachines. U kunt bij ons
terecht voor het onderhoud van uw machines.
Verder hebben we een groot en divers assortiment.
Wanneer u vragen heeft of iets speciaals zoekt staan wij
voor u klaar.

Landbouw
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THALER Hoflader produceert een complete lijn mini

FELLA Met haar meer dan 90-jarige
DEWULF The harvester specialist
Dewulf noemt zich graag dé rooispecialist. Met recht en reden, want
wereldwijd kiezen meer en meer landbouwers en loonwerkers voor
de rooioplossingen van Dewulf. Als familiebedrijf pur sang is Dewulf de laatste decennia
uitgegroeid tot wereldspeler. Hoe we dat klaarspeelden? Door goed te luisteren naar de
noden van onze klanten en door precies die machines te bouwen die zij nodig hebben.
Machines die gemakkelijk te onderhouden zijn, die productief zijn en die gaan waar geen
enkele andere machine kan gaan.

knikladers die professioneel ingezet worden in de
groenvoorziening, industrie en landbouw. De nieuwe
productielocatie in het Duitse Polling stelt Thaler in
staat om productievolume tot 2.000 te realiseren en
nieuwe markten te betreden, zoals Rusland, Oekraïne,
Kazachstan, Spanje en Engeland. Het huidige assortiment laders zit in het vermogenstraject van 16 tot 44,8
kW en een breedte variërend van 0,88 tot 1,5 meter.
Voor elke toepassing is dus de juiste machine
beschikbaar. Thaler onderscheidt zich door een
robuuste bouw, het hoge hefvermogen, de enorm
krachtige opbreekkracht, de optimale stabiliteit en de
hoge bodemvrijheid. Sinds 2013 heeft Thaler ook een
verreiker in het programma.

historie heeft de firma
FELLA-Werke GmbH intussen een
vaste plaats veroverd onder de
toonaangevende fabrikanten van
landbouwmachines. Als specialist
voor hooibouwmachines beschikt de
onderneming uit Feucht, die in 1918
werd opgericht, in vergelijking met
branchegenoten over het grootste
productassortiment aan maaiers,
schudders en zwadharken.

MASSEY FERGUSON Jaarlijks investeert

Massey Ferguson vele miljoenen in de
ontwikkeling van nieuwe techniek. Dat vertaalt
zich in vooruitstrevende en verrassende innovaties. Uitgangspunt van alles is en blijft dat de
eindgebruiker efficiënter kan werken en een
lagere kostprijs kan realiseren. De vasthoudendheid van dit beleid vertaalt zich in vaste en
herkenbare kernwaarden van Massey Ferguson
producten: een laag brandstofverbruik, een
hoge capaciteit, hoge betrouwbaarheid en een
duurzame investering.

Onderscheidend door innovatiekracht
ontwikkelt en produceert Massey
Ferguson een breed assortiment

Onderscheidend door innovatiekracht.
Massey Ferguson ontwikkelt en produceert een
breed assortiment trekkers, maaidorsers, persen
en machines voor het tuin en park
segment. Onderscheidend is de technische
innovatiekracht die in alle productgroepen terug
te vinden is. Massey Ferguson heeft daardoor
een sterke en gewaardeerde positie bij
akkerbouwers, veehouders, aannemers,
loonwerkers en ondernemers in het groen.

LEMKEN
The Agrovision Company
LEMKEN is een wereldwijd actieve
producent van landbouwmachines
voor grondbewerking, zaaien en gewasbescherming. Inmiddels wordt dit
familiebedrijf geleid door de zesde en
zevende generatie. We focussen ons
sterk op de individuele behoeften van
de agrariër: Elk werktuig wordt in de
praktijk bedacht en voor de praktijk
gemaakt.
Door elk van de wereldwijd meer dan
1100 medewerkers wordt landbouw
beleefd. Want alleen wie landbouw
begrijpt, kan landbouwmachines produceren die aan alle eisen van de klant
voldoen. LEMKEN kijkt naar innovaties
vanuit het perspectief van de mensen
die met onze machines werken. Zo be-

treden we nieuwe paden bij de keuze
van materialen en werkprocessen en
ook wat betreft de functionaliteit en
gebruiksvriendelijkheid van de werktuigen. Talrijke patenten en onderscheidingen bewijzen dat dit voor
LEMKEN de weg naar de toekomst is.
Bovendien volgen we bij LEMKEN de
visie, dat agrariërs rendabel moeten
kunnen werken; dat de uitwisseling
tussen agrariër, handel en producent de
basis vormt voor gezamenlijk succes; en
dat de wereldwijde voedselvoorziening
door efficiënte machines duurzaam
gewaarborgd is. Deze visie maakt
LEMKEN tot Agrovision Company.

Landbouw
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VALTRA Scandinavische know-how. Onze hoog

gelegen positie op het noordelijk halfrond heeft Valtra
tot de meest betrouwbare en meest innovatieve
trekkerfabrikant gemaakt. Jaren zwaar werk op het veld,
op boerderijen, in bossen en een innovatieve
R & D hebben Valtra tot een robuuste en wendbare
trekker gemaakt. We kennen zowel regen als
zonneschijn. We worden op onze thuisbasis in Finland en
daarbuiten over de hele wereld geconfronteerd met
extreme hitte en-of de koude noordpool. Onze
ervaringen maken ons niet alleen betrouwbaar
- ze leren ons helemaal aan te passen aan het
veranderende gezicht van de landbouw en het
loonwerk. Of het nu gaat om zuivel- of bosbouw
of suikerriet. Wij pakken de uitdaging aan en
ontwikkelen robuuste en betrouwbare oplossingen
die aan alle behoeftes voldoen.
Het is onze missie bij Valtra om tractoren te
ontwikkelen en mogelijkheden en diensten aan te
bieden die uw dagelijks werk gemakkelijker
maken. Iedere Valtra wordt gebouwd naar de
individuele wensen van de klant en wordt in de
eigen fabriek in Suolahti, hartje Finland,
vervaardigd. Wij voorzien u van tools en
ondersteuning die u vraagt om uw bedrijf
optimaal te runnen, zoals u dat wilt.

U duldt geen compromissen.
Wij ook niet.

Topcon; uw technologiepartner in
landbouwprecisie.

TOPCON Topcon, uw technologiepartner in
landbouwprecisie. Met Topcon haalt u meer
uit uw landbouwwerktuig en uit uw grond.
Kies ook voor de meest gebruiksvriendelijke
‘Total Positioning Solution’.
•

Drie systemen voor agrarische
toepassing

•

Gebruiksvriendelijke integratie in
elke tractor en werktuig

•

Van start tot finish exacte
plaatsbepaling

•

Navigeren tot op 2 cm nauwkeurig

MASCHIO De Groep Maschio

Gaspardo:is een grote
multinationale speler in de productie
van land- en tuinbouwmachines met
name voor grondbewerking, zaaien,
behandeling van gewassen en het
onderhoud van groene zones.
Het productengamma omvat een breed
scala van frezen, rotorkopeggen,
klepelmaaiers, (precisie)zaaimchines,
grasmaaiers, machines voor passieve en
minimale grondbewerking, sproeiers,
ploegen, schoffelmachines en
meststofstrooiers.

STRUIK Struik Úw grondbewerkingspartner.
Door de blijvende technische ontwikkeling
van de bestaande machines maar ook door
het op de markt brengen van nieuwe
machines zoals de StruikWeedFix, de
Cultimac en de Culticlean, weet Struik steeds
weer opnieuw te beantwoorden aan de vraag
van de markt.
Door nauw samen te werken met Dealers en
eindgebruikers zijn er steeds weer
aanpassingen, verbeteringen en innovaties,

waardoor de Struik producten van zeer
hoogwaardige kwaliteit zijn en blijven.
De filosofie is dan ook geen snelle verkoop
maar het bouwen aan een goede en
langdurige verstandhouding met de klant en
leveren wat er beloofd wordt!
Doordat het mogelijk is om Custom-made
machines te bouwen, kan er worden voldaan
aan klant specifieke wensen en afmetingen.
De “ouderwetse” Struik verkruimelaar is
uitgegroeid tot een machine die leverbaar is
vanaf 1.65 meter tot 8 meter!
Landbouw
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BECO Beco is een begrip met haar

kipwagens, betonstortsilo’s en met haar
complete grondverzetuitrusting programma.
Daarnaast is Beco producent van de
Buiscartrailers, de Boforce fronts en
gietverlengingen, Becograbs grijpers en
staalconstructies/ staalwerken

BOGBALLE

MIEDEMA Miedema biedt al sinds 1940

effectieve oplossingen voor agrariërs wereldwijd. In nauwe samenwerking met Dewulf
bieden we een volledig productgamma voor de aardappelteelt.
Gezamenlijk streven we ernaar om machines van het allerhoogste niveau te bouwen,
waarmee wij aardappeltelers in staat stellen het best mogelijke resultaat te behalen.
Om dit te bereiken worden onze machines altijd geproduceerd met het oog op
maximale capaciteit én het behoud van productkwaliteit.

Bogballe, nauwkeurige strooiers.
De Deense machinefabrikant Bogballe is
wereldwijd één van de grootste leveranciers
van kunstmeststrooiers. De strooiers van
Bogballe blinken uit in hoge kwaliteit,
maximale precisie en optimaal
gebruikersgemak.

Slimme technieken en eenvoudige bedieningssystemen maken onze machines uiterst
comfortabel in gebruik. Miedema machines worden gebouwd met robuuste materialen
en zijn makkelijk te onderhouden. Dit zorgt voor een lange levensduur en lage
gebruikskosten.
Onze machines stellen agrariërs in staat om effectief te handelen en staan daarmee aan
de basis van een hoger rendement. Dit is waarom agrariërs over de hele wereld kiezen
voor producten van Miedema.

BEYNE Het in Belgie gevestigde

Beyne levert getrokken, gedragen en
zelfrijdende spuiten.

Landbouw
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TUIN , PARK &
REINIGING

Hier treft u ons product overzicht aangaande tuin en park.Wanneer u iets zoekt of
informatie wilt staan wij voor u klaar.Wij
verrichten het onderhoud en reparatie aan
al uw tuinmachines.Tevens bieden we ook
de mogelijkheid om enkele machines te
kunnen huren.

Tuin, park & reiniging
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De wekelijkheid is niet volmaakt.
Voor uw gazon bestaat deze
mogelijkheid wel

Een gereedschap om zwaar werk
gemakkelijker te maken

HUSQVARNA Wat uw missie ook is.

Professionals vertrouwen op onze apparatuur
omdat we ze testen onder zware
omstandigheden, waarvoor kracht, precisie
en duurzaamheid nodig zijn. Dit betekent
dat ook u kunt vertrouwen op elk product
van het merk Husqvarna. Dus, wat u ook wilt
bereiken, wij hebben de producten om u
daarbij te helpen. Ontdek onze wereld vol
producten die vermogen en snelheid
combineren met veiligheid, door het gebruik
van innovatieve technologie.

PELLENC Dankzij 40 jaar ervaring,

beschikt PELLENC over een netwerk van
meer dan 800 professionals die tot uw
beschikking staan, over de hele wereld.
Elke klant van PELLENC kan verder rekenen
op een commerciële dienst die advies geeft
over het gereedschap dat het meest
beantwoordt aan zijn beroep (wijnbouw,
olijfteelt, boomteelt en groene zones) en
een klantendienst dicht bij de klant voor
het onderhoud van elk gereedschap van
Pellenc, met het oog op de instandhouding
van de prestaties.

AUTOMOWER Husqvarna, pionier op het

gebied van robotmaaien heeft de
Automower® ontwikkeld om helemaal zelf
het perfecte gazon af te leveren. Na 20 jaar
door ontwikkelen heeft de Husqvarna
Automower® het hoogste niveau van
betrouwbaarheid, kwaliteit en maairesultaten
bereikt met een minimum aan menselijke
handelingen.

MECLEAN Door consequent te kiezen

voor bewezen (veelal mechanische) techniek
en door uitsluitend kwaliteitscomponenten te gebruiken bij de productie van
onze machines bent u verzekerd van
maximale betrouwbaarheid

TORRO Toro zag het levenslicht in 1914

en heeft sindsdien zijn naam en het vertrouwen van zijn klanten opgebouwd door
innovatieve oplossingen te bieden op het
gebied van landbouw en gazononderhoud. Ook vandaag blijven we trouw aan
onze rijke traditie. Elke dag streven we ernaar om hoogwaardige nieuwe producten

en diensten te ontwikkelen die
uitblinken in prestaties, productiviteit
en comfort, de waarden die de klanten van Toro verwachten. Zo staan we
particuliere en professionele klanten bij
in het onderhoud van golfbanen,
sportvelden, openbare groenruimtes
en landbouwvelden.

Tuin, park & reiniging
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CONTACT
LOCATIE TERNEUZEN
NIJVERHEIDSSTRAAT 12
4538AX TERNEUZEN
T: 0115-612012
F: 0115-619080
E: info@rovem.com

LOCATIE OOSTBURG
NERINGWEG 9
4501PB OOSTBURG

