NOTHING RUNS LIKE A DEERE

VOORJAARSSELECTIE 2018

ALLEEN BIJ JOHN DEERE

TURBOSTAR SYSTEEM
Dit beproefde systeem resulteert in een
fraai maaibeeld en perfecte grasopvang. De
luchtstroom van het mes zet het gras rechtop voor het maaien, verwijderd blad van het
gras en blaast het gemaaide gras direct in
de grasopvang. Een vulindicator geeft aan
wanneer de grasvangzak bijna vol is.

HOUD UW TUINMACHINE
IN TOPCONDITIE

15 JAAR GARANTIE*

Als het seizoen weer ten einde loopt en
de tuinmachine zijn werk heeft gedaan,
wordt het tijd uw tuinmachine te laten
onderhouden. Boek nu uw Expert check
bij uw John Deere dealer en vraag naar de
voorwaarden.

Onze maaidekken zijn gemaakt van gegoten
aluminium, dus zullen ze nooit roesten. Ze
zijn verassend licht maar tegelijkertijd oerdegelijk en voorzien van 15 jaar garantie.

€945.01

€779

€799

INCL. BTW

INCL. BTW

R43S

Geadviseerd maaioppervlak: tot 1.000m2 - 43 cm werkbreedte - Vaste snelheid: 3,6 km/u - ReadyStart met automatische choke - Optionele mulchkit

*Deze garantie is van toepassing bij particulier, persoonlijk
gebruik. Voorwaarden van toepassing. Vraag uw John Deere
dealer naar de voorwaarden.

MAAK UW GAZON
KLAAR VOOR HET SEIZOEN

€984.94

Mulchmaaier - Geadviseerd maaioppervlak: tot 2.000m2 - 53 cm werkbreedte
- Variabele snelheid: 2,5 tot 5,2 km/u

€1157.97

€1391.50

€849

€999

INCL. BTW

INCL. BTW

R54S

R47S

MET ONZE VOORJAARSSELECTIE

JS63V

Geadviseerd maaioppervlak: tot 1.400 m2 - 47 cm werkbreedte - Vaste snelheid: 3,6 km/u - ReadyStart met automatische choke

Geadviseerd maaioppervlak: tot 2.500m2 - 54 cm werkbreedte - Vaste snelheid: 3,6 km/u - ReadyStart met automatische choke - Optionele mulchkit

€751.41

VOOR

VOOR

€1875.50

€599

€299

€2430

€1299

INCL. BTW

INCL. BTW

INCL. BTW

INCL. BTW

OP=OP

R40B

Geadviseerd maaioppervlak: tot 280m2 - 40 cm werkbreedte - 40 volt, 4ah

D31RE

Geadviseerd oppervlak: tot 500m2 - 31 cm werkbreedte - Electromotor:
1.4kw/1,9pk - 13 robuuste stalen verticuteermessen - Traploze instelling van de
werkdiepte - Maaidek materiaal: ABS
Actieprijzen geldig t/m 31 juli 2018

TANGO E5 SERIES II
ROBOTMAAIER

Geadviseerd maaioppervlak: tot 2.200m2 - Maaihoogte 19 tot 102 mm - li-ion
accu - Automatisch opladen - Tot 36% klimcapaciteit*
*Afhankelijk van de bodemcondities en layout van de tuin.

R54RKB

Geadviseerd maaioppervlak: tot 2.500m2 - 54 cm werkbreedte - Variabele
snelheid: 3,3 tot 5,0 km/u - Mesremkoppeling
Actieprijzen geldig t/m 31 juli 2018

X126

Geadviseerd maaioppervlak: tot 5.000m2 Snelheid vooruit: 8,9 km/u - Optionele mulchkit, opvangsysteem en bumper - Vernieuwde
bediening en sterkere accu

X166R

Geadviseerd maaioppervlak: tot 3.000m2
- Snelheid vooruit: 8,9 km/u - Achteropvang Optionele mulchkit - Vernieuwde bediening en
sterkere accu

AANHANGWAGEN, POLY
X100-, X300-, X500- serie - 7P - 160 Liter
X100-, X300-, X500- serie - 10P - 240 Liter
Stalen versies ook beschikbaar, vraag uw
dealer naar de verschillende opties.

€3455.76

€2999

X155R

Geadviseerd maaioppervlak: tot 6.000m2 Snelheid vooruit: 8,9 km/u - Achteropvang
- Optionele mulchkit

€5183.64

€4249

INCL. BTW

INCL. BTW

NIEUW

OP=OP

€5183.64

€4449

Z525E

Geadviseerd maaioppervlak: tot 8.000m2
- Snelheid vooruit: 13,7 km/i - Optioneel
opvangsysteem en mulchkit

€6541.26

€4999

INCL. BTW

INCL. BTW

NIEUW

OP=OP

VANAF

€399
INCL. BTW

KUNSTMESTSTROOIER

X100-, X300-, X500- serie - Getrokken strooier, 80kg. Deze poly strooier heeft een inhoud
van 100 liter of 80kg. De strooier heeft een
lange stalen handgreep voor snel, gemakkelijk
openen/sluiten, en roestvrijstaal bevestigingsmateriaal om inwendige corrosie te voorkomen.

VANAF

€429
INCL. BTW

Actieprijzen geldig t/m 31 juli 2018

