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TIP VAN BART TIJD VOOR DE WINTERSNOEI 

NIEUW WINTERPRODUCTEN VAN BELLON

STROOIEN ALLES OM GLADHEID TE BESTRIJDEN
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STROOIEN 

Of het nu een zachte of strenge winter wordt, 
een goede strooier is onmisbaar. MDS heeft 
een ruim aanbod zout- en zandstrooiers. De 
strooiers zijn direct leverbaar, zolang de 
voorraad strekt.  

Deze roestvrijstalen precisiestrooier is in diverse maten verkrijgbaar en perfect te gebruiken 
voor het inzaaien of strooien. De strooiers hebben een werkbreedte van 80 cm tot 130 cm, een 
inhoud van 30 tot 50 liter en een strooihoogte van 11 cm. De bak is zelfdragend en voorzien 
van een roestvrijstalen deksel.

WINTER
AANPAKKERS

GAMO

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

€ 1.331,00
Vanaf

incl. btw

Dient ook als
ZOUT-

STROOIER

BEKIJK PRODUCT

https://www.mdsbv.be/handbediende-machine/gamo-precisiestrooier/


G03-84

ZOUT- EN 
ZANDSTROOIER

  Strooien van zand/zout 
  Inhoud 73 liter 
  Gietijzeren tandwielbak

€ 1.089,00
€ 1.899,70

incl. btw

GAMO

ZOUT- EN 
ZANDSTROOIER

 G03-88 G03-92
Inhoud liter 60 liter 270 liter
Gewicht 40 kg 58 kg

 € 1.633,50 € 2.698,30

 € 968,00 € 1.331,00 

Deze kleine professionele getrokken strooier is geschikt 
voor het verspreiden van zand, zout of meststoffen 
in granulaatvorm. Ideaal dus voor weilanden, paden of 
sportvelden. 

€ 968,00
Vanaf

incl. btw

ACTIEPRIJS
incl. btw incl. btw

BEKIJK PRODUCT

ZOLANG DE 
VOORRAAD 

STREKT

ZOLANG DE 
VOORRAAD 

STREKT

BEKIJK PRODUCT

https://www.mdsbv.be/tweewielige-trekker/zand-zoutstrooier/
https://www.mdsbv.be/vierwielige-trekker/zand-zout-strooier-driepunt/


BEKIJK PRODUCT

BELLON

SNEEUW(PLOEG)
BLADEN 

  Compact en veelzijdig 
  Frontaal toepasbaar 

Ideale hulpmiddel voor het ruimen van 
sneeuw in stedelijke gebieden zoals wegen, 
fietspaden, opritten en parkeerplaatsen. € 2.662,00

Vanaf

incl. btw

Bellon produceert al meer dan 30 jaar diverse machines voor tuinen en 
parken. De Bellon cirkelmaaiers, klepelmaaiers en borstels zijn een begrip 
in de markt. Dit seizoen voegt Bellon verschillende winterproducten toe 
aan het assortiment van MDS.  

NIEUW

WINTERPRODUCTEN
VAN BELLON

https://www.mdsbv.be/vierwielige-trekkers/reinigen-sproeien/


BEKIJK ASSORTIMENT

TIP VAN BART

TIJD VOOR 
DE WINTER-
SNOEI

Wist je dat de winter een goede periode 
is om bomen te snoeien? Bomen gaan 
in een soort winterslaap en hierdoor 
neemt de sapstroom sterk af. Hier kun 
je de boom gewoon snoeien zonder dat 
deze gaat bloeden. 

Nadat je hebt gesnoeid zal het sap niet 
uit de snoeiwonden stromen, maar de 
boom is wel zwakker op deze plekken. 
Vorst kan op deze manier flinke schade 
aanrichten. Snoei daarom nooit je boom 
als er in de eerste dagen erna vorst 
voorspeld wordt. Zo geef je de boom 
genoeg tijd om te herstellen 
en de wond te laten genezen.

HANDBEDIEND
  Inhoud 50 liter  
  3 tot 4 km met één vulling 
  Volumeregeling met 4 standen 

ZOUTSTROOIER QSH 130 
  Grote wielen met luchtbanden   
  Inhoud 130 liter  
  4 tot 6 km met één vulling  

€ 2.531,32
Vanaf

incl. btw

ZELFLADENDE ZOUTSTROOIER TPZ 
  Inhoud 150, 260 of 310 liter 
  Werkbreedte 98, 122 of 148 cm 

BEKIJK PRODUCT

€ 1.246,30
Vanaf

incl. btw

https://www.mdsbv.be/vierwielige-trekkers/strooien/zout-en-zand-strooiers/
https://www.mdsbv.be/handbediende-machine/bellon-zoutstrooier/
mailto:bart%40mdsbv.eu?subject=
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Meer info: +32 (0)3 888 23 51  |  info@mdsbv.eu

Acties zijn geldig t/m 20 maart 2022

Volg ons op social media en laat je informeren met 
nieuws uit het veld, handige seizoenstips en uitgelichte 
producten. Onmisbaar voor elke dealer. Volg ons en 
kom nog vaker met ons in contact!

MDS WENST JE 
MACHINEPARK 
EEN HEERLIJKE 
WINTERSLAAP

FACEBOOK-F    LINKEDIN-IN    YOUTUBE

https://www.facebook.com/mdsmachinesdeschutter/
https://www.youtube.com/channel/UCL4G64KLMYvaFJGY76cfaIw
https://www.linkedin.com/company/mdsmachinesdeschutter
https://www.mdsbv.be/aanpakkers/
mailto:info%40mdsbv.eu?subject=

