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Een perfecte bewerking om je grond zaaiklaar 
te maken, vraagt om een hoogwaardige grond-
frees. Een frees die vlijmscherp in je perceel snijdt 
om alle plantresten te verkruimelen. Bij MDS 
vind je een breed assortiment frezen.

€ 3.884,10 
Vanaf

incl. btw

GROND BEWERKEN

BEKIJK DE SPITFREES

€ 598,95 
Vanaf

incl. btw
€ 1.228,15  

Vanaf

incl. btw

GAMO B01-42

GAMO SPITFREES
  Werkbreedte 70 cm
  Voor tweewielige trekkers vanaf 12pk

NIBBI

GRONDFREES
  Werkbreedte van 50 tot 90 cm
  Van 12 tot 24 messen

GAMO

RTT2 INCL. GRONDFREES
  1 of 2 snelheden vooruit, 1 achteruit
  Basismachine incl. frees van 50 of 60 cm

BEKIJK DE OPTIES BEKIJK DE SET 

https://www.mdsbv.nl/tweewielige-trekkers/grond-bewerken/frezen/grondfrezen/
https://www.mdsbv.nl/tweewielige-trekkers/grond-bewerken/frezen/gamo-rtt2-incl-grondfrees/?uitvoering=frees-van-50-cm/
https://www.mdsbv.nl/tweewielige-trekkers/grond-bewerken/frezen/spitfrees/


€ 5.179,00
incl. btw

 € 6.062,10 

AANPAKKERS 
COMBINATIEVOORDEEL

Deze lente profiteer je van combinatievoordeel bij 
aanschaf van een 17SL, verstelbare trekwielen en 
een bakfrees van 70cm.

NIBBI B20-27

NIBBI MAK17SL 
met Köhler motor, 9.5pk, 
benzine, handgestart

NIBBI B20-93

BAKFREES 70CM
instelbaar 60cm, 20 messen

C07-10

VERSTELBARE TREKWIELEN
500x125mm

BEKIJK DE SET

https://www.mdsbv.nl/tweewielige-trekkers/tweewielige-trekkers/nibbi-mak/nibbi-mak-17sl-combinatievoordeel/


€ 1.040,60
Vanaf

incl. btw

€ 847,00  
Vanaf

incl. btw

BEKIJK PRODUCT

STROOIEN

Op zoek naar een professionele strooi-
machine voor het strooien van granulaat 
of meststoffen? Dan ben je bij MDS aan 
het juiste adres. 

GAMO

GRANULAAT STROOIER
  Inhoud 60, 73, 200, 260 of 360 liter
  Gietijzeren tandwielbak

GAMO

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

BEKIJK PRODUCT

BEKIJK PRODUCT

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

PRECISIE STROOIER

GAMO B09-55

GRASZODEN-
SNIJDER
Met deze GAMO zodensnijder met vier-
wielaandrijving maak je korte metten met 
oud gras. Met de snijder ben je in staat om 
in één etmaal een gazon te verwijderen en 
een nieuw gazon uit te rollen.

  30cm, benzinemotor 5.7pk
  4x4 wielaandrijving
  86,5 kg zwaar
  2 snelheden

€ 3.485,00  
incl. btw

 € 3.872,00 

BEKIJK PRODUCT

https://www.mdsbv.nl/tweewielige-trekkers/strooien/meststof-strooiers/granulaat-strooier
https://www.mdsbv.nl/handbediend/strooien/precisiestrooiers/gamo-precisiestrooier
https://www.mdsbv.nl/handbediend/gazon-bewerken/zodensnijders/zodensnijder-met-4-wiel-aandrijving


€ 1.730,30 
Vanaf

incl. btw

€ 2.171,95 
Vanaf

incl. btw

€ 2.165,90 
Vanaf

incl. btw

VERSNIPPEREN

NEGRI

BIO-HAKSELAAR SERIE R130  
TWEEWIELIGE TREKKERS

  Capaciteit van Ø 3 tot 6,5 cm
  Productie van 3-4 m3 per uur

BEKIJK DE BIO-HAKSELAARS

NEGRI

BIO-HAKSELAAR SERIE R95  
VIERWIELIGE TREKKERS

  Capaciteit tot Ø 7 cm
  Productie van 3-4 m3 per uur

BEKIJK DE BIO-HAKSELAARS

BEKIJK DE BIO-HAKSELAARS

NEGRI

BIO-HAKSELAAR SERIE R130  
HANDBEDIEND

  Capaciteit van Ø 3 tot 6,5 cm
  Productie van 3-4 m3 per uur

https://www.mdsbv.nl/tweewielige-trekkers/versnipperen/bio-hakselaars/
https://www.mdsbv.nl/handbediend/versnipperen/bio-hakselaars/
https://www.mdsbv.nl/vierwielige-trekkers/versnipperen/bio-hakselaars/


TIP VAN BART

De eerste stap is het maaien van  
het gras. 

1

Daarna verwijder je het onkruid, het mos 
en de maairesten. Dit kan gemakkelijk 
door middel van een verticuteermachine. 

2

Met behulp van een hark maak je  
vervolgens de ondergrond los en luchtig. 

3

De laatste stap is kuilen en oneffenheden 
opvullen met dun gemalen potgrond.  
Je ondergrond is nu klaar om in te zaaien.

4

Je gazon heeft tijdens de wintermaanden  
heel wat doorstaan. De lente is het uitgelezen 
seizoen om je gazon weer te herstellen.  

Kies hetzelfde grasmengsel uit waarmee 
het bestaande gazon is gezaaid. Om grote 
verschillen in de grasmat te vermijden, 
zaai je het best ook over de bestaande 
grasmat. Na het zaaien hou je het gazon 
vochtig tot alle zaden ontkiemd zijn. 
Wacht met het maaien tot het gras 
genoeg is ingeworteld of ongeveer 8 cm 
hoog staat. Maai de eerste keer maximaal 
1/3 weg. 

GAZON
HERSTELLEN

HEB JE NOG VRAGEN? MAIL MIJ!
Bart Picard | bart@mdsbv.eu

mailto:bart.picard%40mdsbv.eu?subject=


BEKIJK DE VERTICUTEERMACHINES

Na verloop van tijd ontstaat er op je gazon een viltlaag, bestaande uit dood gras, mos en 
wortels die over elkaar heen groeien. Als je hier niet tijdig actie op onderneemt, zal je gazon 
verstikken. Er is dan geen goede toevoer meer van voedingsstoffen, water en lucht, waardoor 
het gras niet meer goed groeit. Handmatig verwijderen kost veel tijd en energie. Verticuteer-
machines maken deze klus minder arbeidsintensief en zorgen ervoor dat de viltlaag eenvoudig 
uit je gazon verdwijnt. Met een gezond en vol gazon als resultaat.

VERTICUTEREN

NEGRI

VERTICUTEER-
MACHINE S35
HANDBEDIEND

  Werkbreedte 35 cm
  5pk

€ 2.044,90 
Vanaf

incl. btw

https://www.mdsbv.nl/handbediend/gazon-bewerken/verticuteermachines/


MDS is er voor jou als klant. Want met ons 
assortiment land- en tuinbouwmachines 
spelen we gericht in op de wensen van al onze 
afnemers. Daarom horen we graag als je 
ergens op mispakt, zodat we ons aanbod nog 
beter kunnen afstemmen op jouw behoeften.

LAAT HET ONS WETEN

PAK JE ERGENS 
OP MIS? WE HOREN 
HET GRAAG!

mdsbv.nl/aanpakkers

Meer info: +31 (0)488 455 060  |  info@mdsbv.eu
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