HERFST
AANPAKKERS

GROND BEWERKEN ONDERHOUD JE GAZON DEZE HERFST
VERSNIPPEREN
TIP VAN BART

SNOEIEN VOOR PARTICULIEREN EN PROFESSIONALS

MAAK JE TUIN WINTERKLAAR

mdsbv.nl/aanpakkers

GROND BEWERKEN

HERFST
AANPAKKERS
Vanaf

€ 4.555,65
incl. btw

Vanaf

€ 3.218,60
incl. btw

GAMO

ROTORKOPEG
Is het weer tijd om je bodem te egaliseren, zaaiklaar te maken, in te zaaien of te voorzien
van turf of meststoffen? De rotorkopeg is de perfecte machine voor deze klussen.
We hebben een zeer breed assortiment rotorkopeggen voor je twee- of vierwielige trekker.
Deze zijn uitgerust met een egaliseerplaat, draadrol en traploze werkdiepteregeling.
TWEEWIELIGE TREKKER
Werkbreedte van 40 tot 130 cm
6 tot 22 tanden

BEKIJK DIT PRODUCT

VIERWIELIGE TREKKER
Werkbreedte van 84 tot 200 cm
14 tot 34 tanden

BEKIJK DIT PRODUCT

TIP VAN BART

MAAK JE TUIN
WINTERKLAAR
Hoewel de zomer er helaas weer op zit,
gaat het werk in de tuin gewoon door. Zo is
het slim om nu de aanplantingen in je tuin
af te ronden. Dan hoef je jezelf in het
voorjaar alleen nog te concentreren op
onderhoudstaken.

Vanaf

€ 635,25
incl. btw

Hark in de herfst ook regelmatig de
bladeren bij elkaar en hou je gazon
bladvrij. Dan kan het goed ademen en
voorkom je mosvorming.
Snoei tot slot je druif, berk, kastanje,
walnoot en/of esdoorn nog voor januari,
want anders is de sapstroom
bij deze soorten weer
op gang en kan je
boom ‘bloeden’.

NIBBI

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

BEKIJK DE GRONDFREZEN

VRAGEN?
BART@MDSBV.EU

VERSNIPPEREN

Vanaf

€ 2.420,incl. btw

NEGRI

BIO-HAKSELAARS
Met een hakselaar heb je de ideale hulp
bij het opruimen van tuinafval en takken.
Voor elke lichte en zware klus hebben
wij een geschikte machine, zowel voor
professionals als voor particulieren.
Voor licht en zwaar gebruik
Diverse vermogens leverbaar
Eenvoudig in gebruik

BEKIJK DE BIO-HAKSELAARS

Vanaf

€ 2.468,40
incl. btw

Vanaf

€ 4.779,50
incl. btw

BEKIJK DIT PRODUCT
NEGRI

VERTICUTEERMACHINE
NEGRI

BLADZUIGER
Volledig instelbare uitlaatpijp
Brede aanzuigpijp
Negri bladzuigerturbine met
		 vervangbare binnenmantel

BEKIJK DE BLADZUIGERS

Perfecte afstemming
		 van messen
Gebruiksvriendelijk
		ontwerp

Vanaf

€ 2.238,50
incl. btw

GRATIS DEMO
BIO-HAKSELAARS
NEGRI

Vanaf oktober kun je weer demonstraties aanvragen. Onze productspecialist komt naar
jouw locatie voor een demo op maat. Ideaal voor je klanten en prospects en een goed
moment voor jou als dealer om je netwerk te vergroten en relaties te versterken. Wil je
een andere toepassing belichten of heb je een specifieke machine voor je klanten op het
oog? Laat het ons weten en wij maken een demo op maat.

BOEK EEN DEMO

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