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VOOR ELKE ONDERGROND

ZAAIKLAAR MET EEN ROTORKOPEG

TIP VAN BART JE GAZON WINTERKLAAR IN 4 STAPPEN
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MAAK JE TUIN 
WINTERKLAAR

GAMO

KLEPELMAAIER TTC
Voor lichte vierwielige trekkers
Ideaal voor snoeihout dankzij de hamermessen

ARTIKEL WERKBREEDTE MESSEN PRIJS

S09-40 100 cm 36 Y-messen € 2.359,50 € 1.875,50 incl. btw

S09-41 120 cm 44 Y-messen € 2.413,95 € 1.923,90 incl. btw

S09-42 140 cm 52 Y-messen € 2.510,75 € 1.984,40 incl. btw

S09-43 100 cm 18 Hamermessen € 2.407,90 € 1.923,90 incl. btw

S09-44 120 cm 22 Hamermessen € 2.468,40 € 1.978,35 incl. btw

S09-45 140 cm 26 Hamermessen € 2.589,40 € 2.063,05 incl. btw

MAAIEN

20%
KORTING

Tot

BEKIJK DE KLEPELMAAIER

https://www.mdsbv.nl/producten/maaien/klepelmaaier/klepelmaaier-ttc-voor-lichte-vierwielige-trekker/


WIJ ZIJN KLAAR 
VOOR DE WINTER. 
JIJ OOK?
De winter komt er weer aan. Gebruik 
daarom de herfst om je terrein winter-
klaar te maken, je gras te beschermen 
en extra te voeden. Of zelfs om een 
nieuw gazon aan te leggen. 
Werkzaamheden waarbij de producten 
van MDS onmisbaar zijn. 

Onze rotorkopeggen, klepelmaaiers en 
maaibalken zijn vriendelijk in gebruik en 
ideaal voor lichte en ruige terreinen. 

Laat de winter maar komen!

€ 338,80
Vanaf

incl. btw

BEKIJK DE MAAIBALK

Voor tweewielige trekkers
Eenvoudig demonteerbaar
Voor ruwe en vlakke terreinen

GAMO

MAAIBALK
MDS heeft diverse maaibalken voor 
grote en kleine maaiklussen.  
Zowel voor hoog of stug gras als voor 
onkruid. Hoe ruw of oneffen je terrein 
ook is, de maaibalken zijn zeer wendbaar 
en vriendelijk in gebruik. 
(Let op! Exclusief aandrijving)

ENKELWERKEND 
Werkbreedte: 97, 117, 137 cm

DUBBELWERKEND 
Werkbreedte: 115, 132, 149 cm

HERFSTTIP

https://www.mdsbv.nl/producten/maaien/maaibalk/


Wil je je bodem egaliseren, zaaiklaar maken, inzaaien en eventueel voorzien van turf of 
meststoffen? Dan is de rotorkopeg de perfecte machine. We hebben een zeer breed  
assortiment rotorkopeggen voor je twee- of vierwielige trekker. Deze zijn uitgerust met een  
egaliseerplaat, draadrol en traploze werkdiepteregeling.

Werkbreedte van 40 tot 130 cm
6 tot 22 tanden

Werkbreedte van 84 tot 200 cm
14 tot 34 tanden

TWEEWIELIGE TREKKER VIERWIELIGE TREKKER

GROND BEWERKEN

BEKIJK DE ROTORKOPEG BEKIJK DE ROTORKOPEG

€ 2.504,70
Vanaf

incl. btw

€ 4.041,40
Vanaf

incl. btw

GAMO

ROTORKOPEG

https://www.mdsbv.nl/producten/grondbewerking/rotorkopeg/rotorkopeg-voor-tweewielige-trekker/
https://www.mdsbv.nl/producten/grondbewerking/rotorkopeg/rotorkopeg-voor-vierwielige-trekker/


Zolang het gras groeit, kun je maaien. 
Bijvoorbeeld met een maaibalk. 
Hanteer een maaihoogte van 4 cm.

1

Als je gaat maaien, kun je bladeren laten 
liggen. Versnipperd blad wordt namelijk 
sneller omgezet in compost.

2

Bekalk in het najaar gelijkmatig je gazon 
en bemest het 6 weken later, nog vóór 
de winter begint. Mest beschermt gras 
tegen ziektes, zorgt voor snel herstel en 
voorkomt mosvorming.

3

Halverwege de winter kun je nogmaals 
bekalken, ook over besneeuwd gras. De 
kalk komt dan in de bodem na de dooi.

4

TIP VAN BART

JE GAZON WINTERKLAAR 
IN 4 STAPPEN

ADVIES OF TIPS NODIG?
Heb je een vraag over een product? 
Wil je weten welk type de juiste is voor 
jouw toepassing of zoek je een slimme 
productsamenstelling? Ik help je graag 
vooruit. Mail me je vraag en je ontvangt 
snel een antwoord.

BART.PICARD@MDSBV.EU

Laat sneeuw op het gazon liggen. 
Loop zo min mogelijk over een bevroren gazon. 

LET OP!

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


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

Acties zijn geldig t/m 20 dec. 2020
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