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Nieuwe werktuigen / machines - Prijzen zijn Ex. Btw en Ex. Verzendkosten !
Alles uit eigen voorraad leverbaar. Ook leverbaar via uw eigen dealer !
Onderstaande producten worden samengesteld ofwel gebruiksklaar aangeboden.
Onderdelen steeds uit voorraad leverbaar. Prijswijzigingen voorbehouden.

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden.
Wij hebben ook heel veel onderdelen voor onze werktuigen en machines op voorraad.
Weidebouwmachines
Product
Weidesleep / Manegevlakker

Werkbreedte
Specificaties
2,00 m
4 rijen schakels hoekijzer frame
Weidesleep
4 rijen schakels, zware sterke uitvoering mechanisch opklapbaar
4,00 m
Weidesleep
5,00 m
4 rijen schakels, zware sterke uitvoering hydr opklapbaar
Weidesleep
6,00 m
4 rijen schakels, zware sterke uitvoering, hydr. opklapbaar
Weidesleep
6,00 m
4 rijen schakels, zware sterke uitvoering, hydr. opklapbaar VERZINKT
Weidesleep
8,00 m
4 rijen schakels, zware sterke uitvoering, hydr opklapbaar
4 rijen schakels, zware sterke uitvoering, hydr. opklapbaar VERZINKT
Weidesleep
8,00 m
Alle Weideslepen zijn hydraulisch opklapbaar en zijn met transport vergrendeling uitgevoerd !

€
€
€
€
€
€
€

Grasland Weeder doorzaaier

€ 3.500,00

3,00 m

Zeer degelijke machine
Grasland Weeder doorzaaier
Zeer degelijke machine

6,00 m

Kuilverdeler silage verdeler

Landrol / Weiderol

Ronde balenklem
Ronde balenklem
Ronde-balenklem

Grasland weeder met verend egalisatie bord, met hydraulisch
verstelbare tanden / met verlichting, en borden
Grasland weeder met verend egalisatie bord, met hydraulisch
verstelbare tanden / met verlichting, en borden
Met APV 200 liter zaaimachine met sensor
Trommel diam incl oren 130cm 250cm werkbreedte / Side shift
Hydraulische schuin verstelling Hydraulisch aangedreven
elektro / hydraulische bediening.

3,00 m

max / 1,70 m
max / 1,70 m
max / 2,10 m

Prijs
720,00
940,00
1.550,00
1.750,00
2.150,00
1.950,00
2.350,00

€ 12.250,00

€ 10.750,00

125 cm diameter / met hydraulisch wielstel / Afgeronde rol / met
Schraper / verlichting, en borden / Ledig gewicht 2500 KG

€ 5.500,00

Euro aankoppeling
Met Giant aankoppeling
Groot en zwaar model Euro tot 2,10 m balen

€
875,00
€
925,00
€ 1.250,00

Vierkante-balenklem
0,95m tot 2,25m
Met Euro aankoppeling, verstelbaar, in groote
tot 2,25M
Vierkante balenklem
0,95m tot 2,25m
Met Giantaankoppeling verstelbaar, in groote tot 2,25M
De grote klem buis, is uit 1 buis gezet, en niet vooraan in de hoek met lasbochten ( STERKER ) , met druk gestuurde terugslag klep

€ 1.300,00
€ 1.350,00

Palletbord met lepels 2000kg
Palletbord met lepels 2000kg

120 cm breed
120 cm breed

Euro-aansluiting, met 4 ingelaste bussen voor balenprikker tanden
Giant aankoppeling , met 4 ingelaste bussen, voor balenprikker tanden
Balenprikker tand voor palletbord / 110 cm lang / per stuk

€
€
€

Sneeuwruimwerktuigen
Product
Sneeuwschuif V model
Sneeuwschuif V model
Sneeuwschuif V model

Werkbreedte
2,10 / 1,70 m
2,60 / 2,20 m
3,00 / 2,70 m

Specificaties
Elektr. / Hydr. verstelbaar
Elektr. / Hydr. Verstelbaar
Elektr. / Hydr. Verstelbaar

Prijs
€ 1.600,00
€ 1.800,00
€ 1.950,00

630,00
730,00
40,00

Sneeuwschuif
Sneeuwschuif
Sneeuwschuif
Sneeuwschuif

1,56 m
2,08 m
2,60 m
3,00 m

Hydraulisch verstelbaar
Hydraulisch verstelbaar
Hydraulisch verstelbaar
Hydraulisch verstelbaar

€
€
€
€

Sneeuwschuif
Sneeuwschuif

2,60 m
3,00 m

Met veerbeveiliging en pendelframe, en verlichting
Met veerbeveiliging en pendelframe, en verlichting

€ 1.850,00
€ 1.950,00

Sneeuwschuif V-model

3,00 m

Met veerbeveiliging /pendelframe, en verlichting, met remote control

€ 2.950,00

Voor smalspoor en tuinbouw trekkers cumunal

1.150,00
1.350,00
1.400,00
1.500,00

Sneeuwschuif V-model
Sneeuwschuif V-model
Sneeuwschuif V-model
Sneeuwschuif V-model

1,52 m
1,82 m
2,02 m
2,22 m

Met veerbeveiliging, elektr./hydr. verstelbaar
Met veerbeveiliging, elektr./hydr. verstelbaar
Met veerbeveiliging, elektr./hydr. verstelbaar
Met veerbeveiliging, elektr./hydr. verstelbaar

€
€
€
€

Sneeuwschuif
Sneeuwschuif
Sneeuwschuif

1,60 m
1,80 m
2,00 m

Met veerbeveiliging, hydr. verstelbaar
Met veerbeveiliging, hydr. verstelbaar
Met veerbeveiliging, hydr. verstelbaar

€
950,00
€
995,00
€ 1.030,00

1.300,00
1.400,00
1.450,00
1.525,00

Mestverwerking
Product

Buislengte (!)

Specificaties

Prijs

Totale mixer lengte, is buislengte + 40 cm. Voorbeeld 3,60 m buislengte + 0,40 m = 4,00 m totale lengte, van achterkant mixraam tot voorzijde aftakas stomp

Mestmixers met klem-steunpoot
Mestmixer 54x54
Mestmixer 54x54
Mestmixer 54x54
Mestmixer 60x60
Mestmixer 60x60
Mestmixer 60x60
Mestmixer 60x60
Mestmixer 70x70
Mestmixer 70x70
Mestmixer 70x70
Mestmixer 70x70
Mestmixer 70x70
Mestmixer 70x70

3,60 m
4,20 m
5,20 m
3,60 m
4,20 m
4,60 m
5,20 m
3,60 m
4,20 m
4,60 m
5,20 m
5,60 m
6,00 m

buislengte
buislengte
buislengte
buislengte
buislengte
buislengte
buislengte
buislengte
buislengte
buislengte
buislengte
buislengte
buislengte

Product
Buislengte (!)
Mestmixers met drie punt kantelframe voor in de hefinrichting
Mestmixer 54x54
3,60 m buislengte
Mestmixer 54x54
4,20 m buislengte
Mestmixer 54x54
5,20 m buislengte
Mestmixer 60x60
3,60 m buislengte
Mestmixer 60x60
4,20 m buislengte
Mestmixer 60x60
4,60 m buislengte
Mestmixer 60x60
5,20 m buislengte
Mestmixer 70x70
3,60 m buislengte
Mestmixer 70x70
4,20 m buislengte
Mestmixer 70x70
4,60 m buislengte
Mestmixer 70x70
5,20 m buislengte
Mestmixer 70x70
5,60 m buislengte
Mestmixer 70x70
6,00 m buislengte

Met klem-steunpoot
Met klem-steunpoot
Met klem-steunpoot
Met klem-steunpoot
Met klem-steunpoot
Met klem-steunpoot
Met klem-steunpoot
Met klem-steunpoot
Met klem-steunpoot
Met klem-steunpoot
Met klem-steunpoot
Met klem-steunpoot
Met klem-steunpoot

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Specificaties
Met kantelframe,
Met kantelframe,
Met kantelframe,
Met kantelframe,
Met kantelframe,
Met kantelframe,
Met kantelframe,
Met kantelframe,
Met kantelframe,
Met kantelframe,
Met kantelframe,
Met kantelframe,
Met kantelframe,

1.150,00
1.200,00
1.250,00
1.200,00
1.250,00
1.300,00
1.350,00
1.250,00
1.300,00
1.350,00
1.400,00
1.450,00
1.500,00
Prijs

voor in de drie punt hefinrichting
voor in de drie punt hefinrichting
voor in de driepunt hefinrichting
voor in de drie punt hefinrichting
voor in de drie punt hefinrichting
voor in de drie punt hefinrichting
voor in de drie punt hefinrichting
voor in de drie punt hefinrichting
voor in de drie punt hefinrichting
voor in de drie punt hefinrichting
voor in de drie punt hefinrichting
voor in de drie punt hefinrichting
voor in de drie punt hefinrichting

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.300,00
1.350,00
1.400,00
1.350,00
1.400,00
1.450,00
1.500,00
1.400,00
1.450,00
1.500,00
1.550,00
1.600,00
1.650,00

* Mestmixers zijn standaard met trekschoep !
* Duwschoep is ook mogelijk, zonder meerprijs !
Product
Lengte
Specificaties
Extra optie's
Omkeerkast gemonteerd
Omkeer kast met uitgaande as, op driepunts hefinrichting frame
Instortkozijn met slede
Instortkozijn met slede
Instortkozijn met slede
Los set rails

Prijs
€
725,00
€ 1.250,00

6,00 m
6,00 m
6,00 m
6,00 m

Sledes / hoek 80x80x8mm met verbinding strippen Mixer 54x54
Sledes / hoek 80x80x8mm met verbinding strippen Mixer 60x60
Sledes / hoek 80x80x8mm met verbinding strippen Mixer 70x70

€
€
€

650,00
650,00
650,00

sledes / hoek staal 80x80x8mm

€
€

275,00
400,00

Werkbreedte

Specificaties
Euro aan koppeling met arm en haak, om big bags te verplaatsen

€

Prijs
525,00

€
€
€
€
€
€
€
€

450,00
500,00
525,00
575,00
600,00
625,00
725,00
825,00

Los instort raamwerk
Bakken, vorken / lepels
Product
Big Back drager
Grondbak voor shovel
Grondbak voor shovel /voorlader
Grondbak voor voorlader
Grondbak voor voorlader
Grondbak voor voorlader
Grondbak voor voorlader
Grondbak voor voorlader
Grondbak voor voorlader

1.20 m
1,30 m
1,40 m
1,60 m
1,80 m
2,00 m
2,30 m
2,50 m

Euro aansluiting
Euro aansluiting
Euro-aansluiting
Euro-aansluiting
Euro-aansluiting
Euro-aansluiting
Euro-aansluiting
Euro-aansluiting

Grondbak voor Giant
grondbak voor Giant

1,30 m
1,40 m

Giant aankoppeling Hardox mes Bak is uit 1 plaat gezet
Giant aankoppeling Hardox mes Bak is uit 1 plaat gezet

€
€

610,00
625,00

Volumebak / opschep bak
Volumebak / opschep bak

2,30 m
2,50 m

Euro-aansluiting, 1050 liter inhoud
Euro-aansluiting, 1140 liter inhoud

€
€

900,00
925,00

Hardox mes
Hardox mes
Hardox mes
Hardox mes
Hardox mes
Hardox mes
Hardox mes
Hardox mes

Bak is uit 1 plaat gezet
Bak is uit 1 plaat gezet
bak is uit 1 plaat gezet
Bak is uit 1 plaat gezet
Bak is uit 1 plaat gezet
bak is uit 1 plaat gezet
Bak is uit 1 plaat gezet
Bak is uit 1 plaat gezet

Volumebak / opschep bak
Volumebak / opschep bak

2,40 m
2,40 m

Euro aansluiting, 1400 liter inhoud
Euro aansluiting, 2200 liter inhoud

€ 1.600,00
€ 2.000,00

Pelikaanbak
Pelikaanbak
Pelikaanbak
Pelikaanbak
Pelikaanbak
Pelikaanbak
Pelikaanbak Giant

1,45 m
1,60 m
1,80 m
2,00 m
2,30 m
2,50 m
1,50 m

Euro-aansluiting Met sterke bovenklem
Euro-aansluiting Met sterke bovenklem
Euro-aansluiting Met sterke bovenklem
Euro-aansluiting Met sterke bovenklem
Euro-aansluiting Met sterke bovenklem, extra sterk midden scharnier
Euro-aansluiting Met sterke bovenklem, extra sterk midden scharnier
Giant aansluiting Met sterke bovenklem

€
€
€
€
€
€
€

1.500,00
1.575,00
1.650,00
1.950,00
2.200,00
2.250,00
1.650,00

Puinbak
Puinbak
Puinbak
Puinbak
Puinbak
Puinbak
Puinbak

1,20 m
1,40 m
1,60 m
1,80 m
2,00 m
1,40 m
1,60 m

Euro Met inzetplaat, dik mes, dik hoekijzer achter, voor vlak trekken
Euro Met inzetplaat, dik mes, dik hoekijzer achter, voor vlak trekken
Euro Met inzetplaat, dik mes, dik hoekijzer achter, voor vlak trekken
Euro Met inzetplaat, dik mes, dik hoekijzer achter, voor vlak trekken
Euro Met inzetplaat, dik mes, dik hoekijzer achter, voor vlak trekken
Giant Met inzetplaat, dik mes, dik hoekijzer achter, voor vlak trekken
Giant Met inzetplaat, dik mes, dik hoekijzer achter, voor vlak trekken

€
€
€
€
€
€
€

955,00
1.030,00
1.125,00
1.225,00
1.325,00
1.130,00
1.225,00

Hoogkipbak
Hoogkipbak
Hoogkipbak
Hoogkipbak
Hoogkipbak

1,20 m
1,40 m
1,60 m
1,80 m
2,00 m

Euro-aansluiting, 400 liter, 2 binnenliggende cilinders
Euro-aansluiting, 475 liter, 2 binnenliggende cilinders
Euro-aansluiting, 550 liter, 2 binnenliggende cilinders
Euro-aansluiting, 625 liter, 2 binnenliggende cilinders
Euro-aansluiting, 700 liter, 2 binnenliggende cilinders

€
€
€
€
€

1.740,00
1.800,00
1.850,00
1.900,00
1.975,00

Mest / silage / kuil / grijper
Mest / silage / kuil / grijper
Mest / silage / kuil / grijper
Mest / silage / kuil / grijper
Mestvork
Mestvork
Mestvork
Mestgrijper

2,00 m
1.60 m
1.80 m
2,00 m
1,50 m
1,75 m
2,00 m
2,20 m

Euro-aansluiting, bovenklem /verwisselbare tanden boven en onder
Euro aansluiting met bovenklem verwisselbare tanden dichte bak
Euro aansluiting met bovenklem verwisselbare tanden dichte bak
Euro aansluiting met bovenklem verwisselbare tanden dichte bak
Euro-aansluiting 72cm hoog
Euro-aansluiting 72cm hoog
Euro-aansluiting 72cm hoog
Voor shovel of verreiker

€
€
€
€
€
€
€
€

1.650,00
1.375,00
1.450,00
1.540,00
600,00
675,00
730,00
4.200,00

Mini-shovel bak
Mini-shovel bak
Mini-shovel bak
Mini-shovel bak

0,90 m
1,20 m
1,40 m
1,60 m

Met tanden en bovenklem, Giant-aansluiting, 1 hydr. cilinder
Met tanden en bovenklem, Euro-aansluiting, 1 hydr. cilinder
Met tanden en bovenklem, Euro-aansluiting, 2 hydr. cilinder
Met tanden en bovenklem, Euro-aansluiting, 2 hydr. cilinder

€
825,00
€ 1.000,00
€ 1.200,00
€ 1.400,00

Mini-shovel bak
Mini-shovel bak
Mini-shovel bak
Mini-shovel bak

0,90 m
1,20 m
1,40 m
1,60 m

Met dichte bak met bovenklem, Giant aansluiting, 1 hydr. cilinder
Met dichte bak met bovenklem, Euro-aansluiting, 1 hydr. cilinder
Met dichte bak met bovenklem, Euro-aansluiting, 1 hydr. cilinder
Met dichte bak met bovenklem, Euro-aansluiting, 1 hydr. cilinder

€
€
€
€

1.275,00
1.450,00
1.600,00
1.750,00

Euro / lepels 120cm / met 4 ingelaste bussen voor balenprikkers
GIANT / lepels 120cm / met 4 ingelaste bussen voor balenprikkers
Euro-aansluiting
GIANT aansluiting
Set 2000 kg, 120 cm lang, 10 cm breed

€
€
€
€
€

630,00
730,00
400,00
485,00
320,00
40,00

Spijl dikte 20mm
Spijl dikte 20mm
Spijl dikte 20mm
Spijl dikte 30mm
Spijl dikte 30mm
Spijl dikte 20mm
Spijl dikte 20mm

Palletbord / vorkenbord,
Palletbord / vorkenbord
Palletbord zonder lepels
Palletbord los
Palletlepels

2000 kg
2000 kg

Balenprikkers / tanden

110 cm

Losse balen prikkers voor montage in palletbord 110 cm lang

€

Tegelriek
Tegelriek
Tegelriek
Tegelriek
Tegelriek
Tegelriek

1.30 m
1.50 m
1.75 m
1.30 m
1.50 m
1.75 m

Euro / tanden 110 cm lang / met verhoogde zij tanden
Euro / tanden 110 cm lang / met verhoogde zij tanden
Euro / tanden 110 cm lang / met verhoogde zij tanden
Giant / tanden 110 cm lang / met verhoogde zij tanden
Giant / tanden 110 cm lang / met verhoogde zij tanden
Giant / tanden 110cm lang / met verhoogde zij tanden

€
900,00
€
975,00
€ 1.100,00
€
960,00
€ 1.025,00
€ 1.150,00

Vorkenbord/ Palletbord 3500 kg

Voor shovel of verreiker 3,5 ton met lepels 180cm lang

€ 1.700,00

Heftruckbok / werktuigendrager

In hoogte verstelbare haak, en trekbek , Sterk dik rubber aan voorkant
Om gemakkelijk werktuigen met heftruck te verplaatsen

€

650,00

€

Prijs
875,00

Rubberschuiven & Voervegers
Product
Voergang / Voerband veger

Werkbreedte

Voerschuif

Rubberschuif
Rubberschuif
Rubberschuif

2,60 m
2,60 m
2,60 m

Specificaties
Met 3 punts, en euro aankoppeling Hydraulische schuinverstelling
Geschikt voor 34 / 36 / en 38 inch banden
Volrubber (zonder staal inlaag), hydr. / mech. schuinstelling naar L+R
Door goede constructie, zowel naar rechts, als links mee te werken.

€ 1.850,00

Gegalvanisserd, met Accord aankoppeling
Gegalvaniseerd, met Euro-aansluiting/ geenstaal inlaag/ maar Koord
Gegalvaniseerd, met Euro aansluiting
MET staal inlaag

€
€
€

495,00
495,00
495,00

Rubberschuif
Rubberschuif
Rubberschuif
Rubberschuif
Rubberschuif
Rubberschuif
Rubberschuif

2,60 m
2,60 m
2,60 m
2,60 m
2,60 m
2,60 m
3,00 m

Gegalvaniseerd, met Combi-aansluiting/ geenstaal inlaag/ maarKoord
Gegalvaniseerd, met Combi aansluiting MET staal inlaag
Gegalvaniseerd, met lepelinsteek
Gegalvaniseerd, met GIANT-aansluiting
Gegalvaniseerd, met Combi-aansluiting en mech. Schuinstelling
Gegalvaniseerd, met CW3 aankoppeling
Gegalvaniseerd, met Combi aansluiting

Losse rubber strippen voor bovengenoemde rubberschuiven, met staal, of koord inlaag met voor gesneden gaten
Frontladers
Product

Werkbreedte

Frontlader Euro

€
€
€
€
€
€
€

495,00
495,00
495,00
700,00
775,00
820,00
650,00

€

225,00

Specificaties

Frontladrarm, met mechanische parallel geleiding / Snelwissel
Aanbouw delen1 hendel bediening / derde functie / transport demping
Transport demping / Hydrofix/ (hydrauliek snelwissel blok) /
Hydraulische bak vergrendeling

Prijs

€ 5.950,00

Vraag ons naar de mogelijkheden, voor meerdere merken , en type tractoren, groot en klein, tot 150pk tractoren.
Frontbumpers
Frontbumper
Frontbumper

300 KG
1000 KG

In breedte verstelbaar, compleet met verlichting en opbergvak
In breedte verstelbaar, compleet met verlichting en opbergvak

€ 2.500,00
€ 3.300,00

Wij hebben een nieuw model frontbumper in ons programma, met vanghaken en trekhaak voor aan de bumper !
Veegmachines
Product
Veegmachine
Veegmachine
Veegmachine
Veegmachine

60 / 1.60
60 / 1.80
60 / 2.00
60 / 2.40

Model

Specificaties
Met hydr. schuinstelling, opvangbak, hydr. aangedreven, borstel 60cm
Met hydr. schuinstelling, opvangbak, hydr. aangedreven, borstel 60 cm
Met hydr. schuinstelling, opvangbak, hydr. aangedreven, borstel 60 cm
Met hydr. schuinstelling, opvangbak, hydr. aangedreven, borstel 60 cm

€
€
€
€

1.850,00
1.950,00
2.100,00
2.250,00

Veegmachine / 3wielen / 1,60 m
Veegmachine / 3 wielen/ 1,80 m
Veegmachine / 3 wielen /2,00 m
Veegmachine / 3 wielen /2,40 m

60 /1.60
60 / 1.80
60 / 2.00
60 / 2.40

Lepelinsteek, en 3-punt bok, opvangbak, hydr. aangedr, borstel 60 cm,
Lepelinsteek, en 3-punt bok, opvangbak, hydr. aangedr, borstel 60 cm,
Lepelinsteek, en 3-punt bok, opvangbak, hydr. aangedr, borstel 60 cm,
Lepelinsteek, en 3-punt bok, opvangbak, hydr. aangedr, borstel 60 cm,

€
€
€
€

2.550,00
2.675,00
2.850,00
3.070,00

Veegmachine / 2,40 m

70 / 2.40

Met hydr. schuinstelling, opvangbak, hydr. aangedreven, borstel 70 cm
Met 2 grote loop wielen, omkeer baar / zware degelijke veegmachine

1,60 m
1,80 m
2,00 m
2,40 m

Prijs

€ 3.400,00

Extra optie:
Hydraulische zijborstel
Grondbewerking
Product
Diepwoeler
Diepwoeler / cultivator
Diepwoeler / voorzetwoeler
Diepwoeler / voorzetwoeler

Werkbreedte
3,00 m
3,00 m
3,00 m

Specificaties
3 Woelpoten / 20cm verstelbaar in breedte
Met 5 woelpoten met verkruimelrol
Met aftakas doorlaat en ZWARE hef, 4 woelpoten gebogen MICHEL
Met aftakas doorlaat en ZWARE hef, 6 woelpoten Gebogen MICHEL

€

800,00

€
€
€
€

Prijs
1.850,00
2.700,00
5.500,00
6.000,00

Landrol / Weiderol

3,00 m

125 cm diameter, met hydraulisch wielstel en verlichting, met borden
Ledig gewicht 2500 KG

€ 5.500,00

Manege vlakker
Manege vlakker
manege vlakker

1.60 m
2.00 m
2.40 m

Met rol, egalisatie plaat, en 3 rijen tanden
Met rol, egalisatie plaat, en 3 rijen tanden
met rol, egalisatie plaat, en 3 rijen tanden

€ 1.650,00
€ 2.000,00
€ 2.350,00

56cm gekartelde schijven , met buizenrol
56cm gekartelde schijven , met buizenrol
56cm gekartelde schijven , met buizenrol
56cm gekartelde schijven, met kanschijven, kant borden en 50cm rol
Voor in de fronthef, 56 cm gekartelde schijven / wielstel
Voor in de fronthef, 56cm gekartelde schijven, veerbladen / wielstel
61cm gekartelde schijven met kant schijven, kant borden en rol 60 cm
56cm gekartelde schijven, kant schijven, kant borden rol 50 cm,
61cm gekartelde schijven, kant schijven, kant borden rol 60 cm.
56cm gekartelde schijven / kant schijven en borden / 50cm rol VAST
61cm gekartelde schijven / kantschijven en borden / 60cm rol VAST
56cm gekartelde schijven, kant schijven en borden, rol 60 cm,
61cm gekartelde schijven, kant schijven, kant borden, rol 60 cm,
56cm gekartelde schijven / kant schijvenen borden met rol 50 cm,
Half gedragen, met verlichting en borden

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Schijveneg wijn boomgaard
Schijveneg wijn boomgaard
Schijveneg wijn boomgaard
Schijveneg
Schijveneg
Schijveneg
Schijveneg
Schijveneg hydr opklapbaar
Schijveneg hydr opklapbaar
Schijveneg Vast
Schijveneg Vast
Schijveneg hydr opklapbaar
Schijveneg hydr opklapbaar
Schijveneg hydr opklapbaar

1.10 m
1.30m
1.30 m
1.50m
1.50 m
3,00 m
3,00 m
3,00 m
3,00 m
4,00 m
4,00 m
4.00 m
4.00 m
5,00 m
5,00 m
6,00 m

2.100,00
2.200,00
2.300,00
4.800,00
5.350,00
6.750,00
6.800,00
7.500,00
10.000,00
6.350,00
7.750,00
11.500,00
15.000,00
17.000,00

Schijveneg hydr opklapbaar

6,00 m

61cm gekartelde schijven kantschijvenen, en borden met rol 60cm
Half gedragen, met verlichting en borden.

Hydraulische hef, compleet, voor de vaste 3M schijveneggen

€ 22.000,00

€

700,00

Veel meer modellen, en uitvoeringen schijven eggen leverbaar , van smal tot 6m breed, en van licht, tot heel zwaar.
Vraag ons naar de mogelijkheden, met verschillende type schijven, rollen, en meer opties.
Vleugelschaar
Maisschoffel

3.00m
9 rijen

Met 7 veer tanden, met ganzevoet beitels 35cm breed/ 1 rij schijven,
en verkruimel rol
Met ganze voet beitels, verkruimelrollen, verlichting en borden.
Met APV zaaimachine en GPS sensor.

€ 3.500,00
€ 14.750,00

Zaaibed combinatie PAZUR

4,20 m

Met verkruimelrollen, voor en achter

€ 4.500,00

Zaaibed combinatie PUMA

5,00 m

Met egalisatie bord, 50 versterkte tanden, ganzevoet beitels,
enkele voor rol, dubbele achter rollen/ met verlichting en borden

€ 7.750,00

Zaaibed combinatie PUMA

6,00m

Met egalisatie bord, 60 versterkte tanden, ganzevoet beitels,
enkel voor rol, dubbele achter rollen/ met vrlichting, en borden

€ 8.250,00

Voorzet cultivator/woeler

3,00 m

Met 6 tanden, mechanische hef

€ 2.250,00

Meer prijs led verlichting met borden, voor vaste grondbewerkings machines
Meer prijs Led verlichting met borden, voor hydraulisch opklapbare grondbewerkings machines

€
€

250,00
325,00

Voor andere soorten of modellen grondbewerkings werktuigen, apparatuur, kunt u ons altijd bellen of mailen.
Balen / transport wagens Kippers mestverspreiders
Veetransport
Product
Werkbreedte
Specificaties
Balen transport wagen bak maat 7,5m x 2,47m 18 PR banden dubbel leiding luchtremmen / hekken Ledverlichting /
Haken, voor sjorbanden ongeveerd.
Balen transport wagen bak maat 7,5m x 2,47m 18 PR banden dubbel leiding luchtremmen / hekken / ledverlichting /
Haken voor sjorbanden GEVEERD
Kipper 3 zijdig kippend

Mesrverspreider
Mestverspreider
Mestverspreider
Mestverspreider
Mestverspreider
Mestverspreider

3,5 ton

3,5 ton
4,5 ton
6.0 ton
8,0 ton
10.0 ton
12.0 ton

Prijs
€ 11.000,00

€ 11.500,00

compleet met voor/ zij en achter schot / brede banden /
Verstel bare dissel / Led verlichting
Enkel as Banden 400/60x15.5
Enkel as Banden 500/50x17
Tandem as Banden 500/50x17
Tandem as Banden 500/50x17
Tandem as Banden 550/60x22.5
Tandem as Banden 550/60x22.5

volledig gegalvaniseerd
volledig gegalvaniseerd
volledig gegalvaniseerd
volledig gegalvaniseerd
volledig gegalvaniseerd
volledig gegalvaniseerd

€
€
€
€
€
€

9.000,00
9.750,00
16.000,00
17.500,00
25.000,00
27.000,00

Vraag ons naar de mogelijkheden, voor deze mestverspreiders, er zijn meerder modellen en uitvoeringen leverbaar.
Veewagen

6 Koeien

Afdekzeil, groen van kleur.

Veewagen

Afdekzeil, groen van kleur.

10 Koeien

Volledig gegalvaniseerd / Afgeronde wielkassen
Gemakkelijke instap, verwisselbare dissel
Led verlichting Banden 400/50x15
Voor veewagen 6 koeien

€ 7.750,00
€
500,00

Tandem as, Volledig gegalvaniseerd, afgeronde wielkassen
Gemakkelijke instap, verwisselbare dissel
Led verlichting / Banden 400/50x15
Voor veewagen 10 koeien

€ 10.750,00
€
975,00

Optie, Tussen hek, verstelbaar
Set hekhaken bestaande uit 3 haken, te bevestigen aan de zijkant, met borgpennen, om grote hekken aan op te hangen

€
€

350,00
120,00

Stratenmakers artikelen
Product
Baanvlak / straatvlak
Baanvlak / straatvlak

€
€

Prijs
400,00
500,00

Werkbreedte
Verstelbaar van 65 cm / 85 cm
Verstelbaar van 120 cm / 210 cm

Roest vrij staal
Roest vrij staal

Stuurblokkeringen (hierdoor is sturen, of recht uit rijden niet mogelijk)
Uit eigen voorraad direct leverbaar
Stuur blokkeringen, zeer degelijke betrouwbare stuursloten / blokkeringen.
Door deze sloten, op een stuurcilinder of knikcilinder te plaatsen, is sturen of recht uit rijden niet meer mogelijk.
Deze sloten zijn zeer eenvoudig aan te brengen.
Bij elk slot zijn 3 sleutels aanwezig, zeer unieke sleutels met meer dan 100.000 verschillende sleutelnummers
Deze sleutels, zijn niet in een bouwmarkt, etc, na te maken.

Product
S-serie

Specificaties

Diameter 22, lengte 80, 100, 120, 140, 160, 180 mm

Prijs
€

240,00

€

240,00

€
€
€
€

270,00
270,00
270,00
270,00

€
€
€

300,00
300,00
300,00

€
€

330,00
330,00

Diameter 25, lengte 120, 140, 160, 180, 200 mm

M-serie
Diameter 32 lengte 140, 160, 180, 200, 230 mm
Diameter 36 lengte 160, 180, 200 mm
Diameter 38 lengte 160, 180, 200, 220 mm
Diameter 50 lengte 80, 110 mm
L-serie
Diameter 40, lengte 160, 200, 220 mm
Diameter 42, lengte 200, 230 mm
Diameter 45, lengte 160 mm
XL-serie
Diameter 45, lengte 200, 230 mm
Diameter 50, lengte 190, 200 mm

