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Fabrikanten hervatten productie
Vanwege de uitbraak van het coronavirus waren veel fabrikanten genoodzaakt om de productie
tijdelijk stil te leggen. Zo ook veel fabrikanten van de merken die wij leveren. Inmiddels is overal
de productie weer opgestart en komen de machines weer bij ons binnen. Wij doen ons best om
de levertijden zo kort mogelijk te houden. Daarom kunnen wij ook diverse tractoren,
maaimachines, stobbenfrezen, houtgrijpers en houtversnipperaars uit voorraad leveren.

BIGAB actiemodellen
Profiteer nu tijdelijk van scherpe actieprijzen op
geselecteerde BIGAB haakarmsystemen.
U kunt kiezen uit negen uitvoeringen van vier
populaire modellen. Al deze actiemodellen
beschikken over een Europese typegoedkeuring voor
30 of 40 km/u.

Meer informatie

Seppi M. met trekhaak
Op verzoek van fruittelers hebben wij een speciale
trekhaak ontwikkeld voor de Seppi M. SMWA Slim.
Dankzij deze trekhaak kunt u nog een andere
machine achter de klepelmaaier bevestigen. Hierdoor
kunt u in één werkgang twee verschillende
werkzaamheden uitvoeren, terwijl de gehele
combinatie eenvoudig de bocht door blijft gaan.
Meer informatie

Nieuwe Hissink zaagkasten
Ten opzichte van de eerdere modellen hebben wij
onze nieuwe universele zaagkasten voorzien van een
compleet nieuw design. Naast het nieuwe design
blijven de werking en prestaties onverminderd goed.
Ook zijn de zaagkasten uitgerust met een
snelwisselsysteem, waardoor u de zaagkast van de
grijper kunt verwijderen.
Meer informatie

Aan het werk met Ladurner
De Ladurner rijenfrees is ontwikkeld voor de fruitteelt.
Met deze machine kunt u op een mechanische manier
onkruid bestrijden, grond losmaken en compost
inwerken. Eerder deze maand zagen we dat de
Ladurner rijenfrees ook onder zeer droge
omstandigheden en in harde grond zijn werk goed
doet.
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