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Bekijk de webversie

Nieuw: Seppi M. L9 flex
Speciaal voor het maaien van gras en vegetatie langs rivieroevers, bermen en hellingen
introduceert Seppi M. de L9 flex. Dankzij het nieuwe ontwerp van deze krachtige en
betrouwbare machine is het mogelijk om grote oppervlakken en brede greppels efficiënt en
veilig te maaien. Compleet met o.a. sideshift, FLEX-SAFE veiligheidssysteem en stille HELIXrotor.
Meer informatie

Nieuw: AC Tony 8900 V
Dit jaar start Antonio Carraro met de productie van de
nieuwe Tony 8900 V. Hiermee introduceren ze hun
eerste conventionele tractor. De Tony V is uitgerust
met een stage V turbomotor van 74 pk, beschikt over
een continu variabele transmissie en heeft een
minimale buitenbreedte van slechts 98 cm.
Meer informatie

Nieuw: FSI D60 stobbenfrees
FSI introduceert de nieuwe D60. Deze stobbenfrees
beschikt over een stage V dieselmotor van 60 pk, is
slechts 80 cm breed en heeft een zwenkbereik van
1,70 m. Naast deze versie met vierwielaandrijving is
de D60 ook leverbaar als TRACK uitvoering met
rupsonderstel.
Meer informatie

Uitnodiging: Rigitrac SKE 50
De elektrische Rigitrac komt naar Nederland! Tussen
22 en 26 februari zal de Rigitrac SKE 50 bij ons in
Oeken te bewonderen zijn. Gedurende deze week
zullen wij de trekker presenteren en demonstreren.
Ook heeft u de mogelijkheid om zelf in de SKE 50 te
rijden.
Meer informatie en afspraak maken

Nieuw: TP 270 PTO front
Samen met TP introduceren wij de TP 270 PTO front,
een speciaal ontwikkelde front uitvoering van de al
bestaande TP 270 PTO. Deze handingevoerde
houtversnipperaar beschikt over een schuine
invoertrechter, wat zorgt voor optimale werkomstandigheden in het bos, langs wegen en heggen.
Meer informatie
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