
WINTER
AANPAKKERS

STROOIEN

REINIGEN

mdsbv.nl/aanpakkers

VOOR EEN GOED BEGAANBAAR TERREIN

OPGERUIMD DE WINTER IN
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€ 1.089,00
Vanaf

incl. btw

Voorzien van actieve verkleiningsas
Aanduiding van het laadniveau

Of het nu een zachte of strenge winter wordt, 
een goede strooier is onmisbaar. Want zelfs 
met een beetje nachtvorst, is een strooibeurt 
noodzakelijk om je terrein, paden en wegen 
ijsvrij te krijgen. Bij MDS vind je voor elke 
toepassing de juiste strooier. Van handbediend 
tot varianten voor je twee- of vierwielige 
trekker. Wist je trouwens dat strooiers ook na 
de winter heel handig zijn? Bijvoorbeeld voor 
het inzaaien van je land.

Inhoud 60, 73, 260 liter
Gietijzeren tandwielbak

HANDBEDIEND

VOOR DE TWEEWIELIGE TREKKERS

VOOR DE VIERWIELIGE TREKKERS

GAMO

ZOUT/ZAND 
STROOIER

€ 968,00
Vanaf

incl. btw
€ 1.131,35

Vanaf

incl. btw

STROOIEN

Inhoud 25 liter
Gietijzeren tandwielbak

https://www.mdsbv.nl/handbediend/strooien/
https://www.mdsbv.nl/tweewielige-trekkers/strooien/
https://www.mdsbv.nl/vierwielige-trekkers/strooien/zout-zand-strooiers/


GAMO

PRECISIESTROOIER

Goed strooien vraagt om een verfijnde 
aanpak. Om een efficiënt resultaat 
zonder verspilling. Zeker als je in een lijn 
strooit. Met onze roestvrijstalen 
precisiestrooiers ben je verzekerd van 
zo’n secure aanpak. Ze zijn verkrijgbaar 
in diverse (inhouds)maten en met een 
werkbreedte van 80 cm tot 130 cm.

Inhoud 30, 38 of 50 liter
Werkbreedte 80, 100 of 130 cm

€ 980,10
Vanaf

incl. btw

BEKIJK DE PRECISIESTROOIER BEKIJK HET ONLINE

Een steunvoet wordt 
gratis bijgeleverd.

Je tuin lijkt in een winterslaap deze 
maanden. Toch blijft het gras groeien 
bij temperaturen boven de 6°C. 
Uiteraard trager dan in het voorjaar en 
de zomer, maar tijdens een zachte 
winter kan een extra maaibeurt geen 
kwaad. Zeker niet als het gras écht te 
lang wordt. In dat geval mag je het 
maaien in een week dat er geen 
nachtvorst voorspeld is. En alleen als 
het die dag droog is. Maai het gras 
tijdens je winterbeurt wel in een 
hogere stand dan in de rest van het 
jaar, zodat mos niet de bovenhand 
krijgt als het kouder wordt. Want ook 
mos houdt geen winterslaap en groeit 
gewoon door, zelfs als het kouder is 
dan 6°C. Succes!

TIP VAN BART

Benieuwd naar welke producten 
je hiervoor kan gebruiken?

JE GAZON 
WINTERKLAAR

https://www.mdsbv.nl/handbediend/strooien/precisiestrooiers/gamo-precisiestrooier
https://www.mdsbv.nl/aanpakkers/


REINIGEN

DE BESTRATING IN DE TUIN 
SNEEUWVRIJ HOUDEN

BEKIJK DE BULLBLADEN

BULLBLAD

ARTIKEL WERKBREEDTE TWEEWIELIGE TREKKER PRIJS

B10-3 80 cm Brik 1S/3/5S, Kam 5/7S/13S, Mak 16/17S/17SL/18S € 562,65 incl. btw

MSB1000 100 cm Kam 5, Mak 16/17L/18 € 629,20 incl. btw

MSB1250 120 cm Mak 16/17L/18 € 665,50 incl. btw

Opgeruimd staat netjes met een bullblad van MDS. Het is een waardevolle kracht voor je 
tweewielige trekker om je terrein veilig begaanbaar te maken. Vrij van zand, afval en sneeuw. 
Onze bullbladen zijn robuust, maar uiterst wendbaar. Bovendien gaan ze zorgvuldig om met 
je ondergrond, dankzij de harde rubberen lijst onder het blad.

https://www.mdsbv.nl/tweewielige-trekkers/reinigen-sproeien/bullbladen/bullblad/


BEKIJK DE VIERWIELIGE BORSTELS

BORSTELS
Voor uiteenlopende terreinen
Voor lichte en zware klussen

Hoe groot en zwaar je reinigingsklus ook is: MDS biedt een ruim assortiment borstels om jouw 
terrein vrij te maken van zand of ander afval. De borstels voor op je tweewielige trekker zijn 
flexibel instelbaar en vinden hun weg op straat, het voetpad en graspleinen. Ze doen zelfs 
dienst als ruimer van verse sneeuw. 

VOOR DE TWEEWIELIGE TREKKERS

BEKIJK DE TWEEWIELIGE BORSTELS

BORSTELS
Duurzame nylon haren
Flexibel instelbaar

Wintertijd is schoonmaaktijd. Zo’n grondige reiniging begint met een professionele, gebruiks-
vriendelijke borstel voor op je vierwielige trekker. En hoe licht of zwaar je klus of ondergrond 
ook is: bij MDS vind je het juiste product voor elke toepassing. De duurzame, nylon haren voelen 
zich namelijk thuis op elke ondergrond. Van asfalt en beton tot kunstgras en zand.

VOOR DE VIERWIELIGE TREKKERS

€ 2.710,40
Vanaf

incl. btw

€ 1.936,00
Vanaf

incl. btw

https://www.mdsbv.nl/vierwielige-trekkers/reinigen-sproeien/borstels/
https://www.mdsbv.nl/tweewielige-trekkers/reinigen-sproeien/borstels/
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Meer info: +31 (0)488 455 060  |  info@mdsbv.eu

Acties zijn geldig t/m 19 maart 2021

ONZE WEBSITE 
IS VERNIEUWD 

Het is overzichtelijker, informatiever 
en nog beter ingericht op de wensen 
van onze webbezoekers. Neem snel 
een kijkje.

MDSBV.NL
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