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02. 03.

VIERWIELIGE TREKKERS

 Capaciteit van ø 5 t/m 7 cm
 Productie van 2-3 t/m 3-4 m3 per uur
 Gewichtsklasse minder dan 750 kg 

HANDBEDIEND 

 Capaciteit van ø 5 t/m 7 cm
 Productie van 2-3 t/m 3-4 m3 per uur
 Schijf met messen

Door het versnipperen van jouw afval, kun je het eenvoudig afvoeren of weer verwerken 
tot compost. Voor elke klus hebben wij een geschikte machine: van licht tot zwaar gebruik 
en zowel voor de professional als voor particulieren.

€ 1.379,40
Vanaf

incl. btw

€ 2.613,60
Vanaf

incl. btw

VERSNIPPEREN

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


COMBINATIE
VOORDEEL

04. 05.

AANPAKKERS COMBINATIEVOORDEEL  

Profiteer nu van combinatievoordeel bij aanschaf van een 
17SL, verstelbare trekwielen en een bakfrees van 70cm.

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

KLIK HIER

de setNIBBI B20-93

B07-65

BAKFREES 70 CM

Instelbaar 60 cm, 20 messen

WIELEN MET BALLONBANDEN

520 x 196 mm

NIBBI MAK17SL

AANBIEDING

€ 7.344,70
Van € 8.312,70 voor

incl. btw

NIBBI MAK17SL + BALLONBANDEN + BAKFREES

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


KLEPEL
MAAIERS

KLIK HIER

06. 07.

Van vlak tot ruig en van het maaien van hoog gras, onkruid, twijgen en 
lage begroeiing tot zelfs dikke takken en andere voorwerpen. Met ons 
aanbod klepelmaaiers hebben we altijd de juiste oplossing voor jouw 
twee- of vierwielige trekkers.

TWEEWIELIGE TREKKERS

 Voor open en ruige vlaktes
 Werkbreedte 50 t/m 100 cm
 Van 8 pk tot 19 pk

VIERWIELIGE TREKKERS

 Voor trekkers van 20 t/m 60 pk
 Werkbreedte van 93 t/m 185 cm
 Uitvoering met hamermessen of klepels

MAAIEn

€ 2.674,10
Vanaf

incl. btw

€ 2.165,90
Vanaf

incl. btw

KLIK HIER

https://www.mdsbv.nl/tweewielige-trekkers/maaien/klepelmaaiers/
https://www.mdsbv.nl/vierwielige-trekkers/maaien/klepelmaaiers/


STROOIERSTROOIERS

KLIK HIER

KLIK HIER

08. 09.

VIERWIELIGE TREKKERS

 Voor zand en zout
  Inhoud van 60 t/m 310 liter
  Aanduiding van het laadniveau

Deze professionele strooimachines zorgen voor verfijnde 
controle en precisie in de moderne landbouw, bij het strooien 
van zand, zout of meststoffen. 

€ 968,00
Vanaf

incl. btw

€ 1.028,50
Vanaf

incl. btw

€ 847,00
Vanaf

incl. btw

HANDBEDIEND

 Voor zand, zout of meststoffen
  Verfijnde controle
 Optimaal resultaat zonder het milieu te belasten

TWEEWIELIGE TREKKERS

 Voor zand, zout of meststoffen
 Zeer robuust gebouwd
 Eenvoudig te bedienen

STROOIEN

 voor
   Precisiestrooier
ook te gebruiken
           inzaaien

KLIK HIER

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


FREZEN

€ 2.819,30
Vanaf

incl. btw

KLIK HIER

KLIK HIER KLIK HIER

10. 11.

SPROEIEN

Een perfecte bewerking om je grond zaaiklaar te maken, vraagt 
om een hoogwaardige grondfrees. Bij MDS vind je een breed 
assortiment grondfrezen voor jouw trekker.

De Speedy Rain is een compacte en professionele lijn met 
beregeningen irrigatiemachines. Ze zijn ideaal voor terreinen, 
zoals grotere tuinen en parken.

VIERWIELIGE TREKKERS

 Werkbreedte van 80 t/m 170 cm
 Werkdiepte van 15, 18 of 20 cm
 4 tot 6 messen per mesplaat BEREGENINGS

MACHINE

HANDBEDIEND

 Slanglengte 90, 130 of 160 meter
 Diameter slang 32, 40 of 50 mm
 Automatisch oprolsysteem

TWEEWIELIGE TREKKERS

 Werkbreedte van 50 t/m 90 cm
 Verschillende snelheden, voor- of achteruit
 Sets verkrijgbaar incl. basismachine

GROND BEWERKEN

€ 2.504,70
Vanaf

incl. btw

€ 726,00
Vanaf

incl. btw

https://www.mdsbv.nl/vierwielige-trekkers/grond-bewerken/frezen/
https://www.mdsbv.nl/tweewielige-trekkers/grond-bewerken/frezen/
https://www.mdsbv.nl/handbediend/reinigen-sproeien/beregenen/


ONZE

IN ACTIE
MACHINES

aanvragenDemo
KLIK HIER

mdsbv.nl/aanpakkers

Machines de Schutter
Eikenstraat 15
BE 2840 REET (België)
T. +31 (0)488 455 060
info@mdsbv.eu
www.mdsbv.eu

Acties zijn geldig t/m 30 september 
2022 Technische- en prijswijzigingen, 
zet- en drukfouten voorbehouden.

GEÏNTERESSEERD?

Ben je geïnteresseerd in een van onze machines, maar wil je hen eerst in actie zien?
Plan dan een demo in.

Deze kan plaatsvinden bij de dealer in jouw buurt, maar ook bij jou op locatie. 
Neem contact met ons op voor meer informatie over datums en mogelijkheden.

https://www.mdsbv.nl/demo-aanvragen/

