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ZOMER
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SPROEIEN

mdsbv.nl/aanpakkers

MET DE SPEEDY RAIN

VAN VLAK TOT RUIG TERREIN

TIP VAN BART VOORKOM UITDROGING 

https://www.mdsbv.nl/aanpakkers/
https://www.mdsbv.nl/


€ 2.662,00
incl. btw

Vanaf

ZOMER
AANPAKKERS

BEKIJK DE SPEEDY RAIN

  Slanglengte 90, 130 of 160 meter 
  Diameter slang 32, 40 of 50 mm 
  Automatisch oprolsysteem

GAMO

SPEEDY RAIN

Eindelijk! Het is volop zomer. En dat maakt je werk een stuk 
aangenamer. Zeker met goed gereedschap, zoals 
hoogwaardige maaiers en sproeiers. In deze Zomer 
Aanpakkers vind je voor elke situatie een krachtige 
oplossing. Dus ook voor jou! 

MDS wenst je een heerlijk zonnige zomer. Met de handen 
uit de korte mouwen!

WEES ER 
SNEL BIJ!

https://www.mdsbv.nl/handbediend/reinigen-sproeien/beregenen/speedy-rain


TIP VAN BART

Hittegolven, stortbuien, lange droogte- 
perioden… Elke zomer is anders, en dat heeft 
direct invloed op je maai- en sproeiactivitei-
ten. Om te zorgen dat je land er de hele 
zomer gezond bij ligt, geef ik je enkele tips. 

 In droge periodes is het aan te raden om 
minder vaak te maaien, hooguit één tot 
tweemaal per week. Maai in deze periodes 
niet te kort, om uitdroging van het gazon  
te voorkomen. 

Als er regen in aantocht is, strooi dan  
vlak van tevoren kunstmest op het gazon.  
Dit zorgt voor een mooier en gezonder 
grastapijt. 

Bij aanhoudende warmte en droogte is  
het natuurlijk raadzaam om de tuin te 
besproeien. Houd er rekening mee dat je het 
gazon niet te nat besproeit. Vrees niet voor 
geel gras, want dat wordt echt wel weer 
groen. Gras herstelt zichzelf heel snel. 

SPROEIEN 
EN MAAIEN

HEB JE NOG VRAGEN? MAIL MIJ!
Bart Picard | bart@mdsbv.eu

mailto:bart%40mdsbv.eu?subject=Ik%20heb%20een%20vraag%20over%20sproeien%20en%20maaien


€ 22.971,85 
Vanaf

incl. btw

Met een cirkelmaaier kies je voor een efficiënte 
oplossing voor jouw terrein. Hoe vlak, ruig of zwaar 
het ook is. En of je nu werkt met de hand, of met een 
twee- of vierwielige trekker. Onze cirkelmaaiers worden 
veelal ingezet voor het onderhouden van weilanden 
en grote grasvelden.

MAAIEN

BEKIJK DE CIRKELMAAIER

CARONI

CIRKELMAAIER MULTICUT
  Front- of achteraanbouw in driepunt 
  Achterwaartse uitworp 
  Werkbreedte 430 cm 
  3 maaideks van 150 cm

https://www.mdsbv.nl/vierwielige-trekkers/maaien/cirkelmaaiers/cirkelmaaiers-multicut


€ 2.274,80 
Vanaf

incl. btw

CARONI B09-91

CIRKELMAAIER QUAD
  Geschikt voor quads
  Achterwaartse uitworp
   Werkbreedte 150 cm 

CARONI

CARONI CIRKELMAAIER TC 
  Achter aanbouw in driepunt 
  Zijwaartse of achterwaartse uitworp 
  Werkbreedte 120, 150, 180 of 235 cm 
  12, 15, 20 of 28 pk

BEKIJK DE CIRKELMAAIER BEKIJK DE CIRKELMAAIER

CARONI

CIRKELMAAIER LD EN RD
  Frontaanbouw 
  Zijwaartse of achterwaartse uitworp 
  Werkbreedte 120, 150, 180 of 235 cm 
  12, 15, 20 of 28 pk

BEKIJK DE CIRKELMAAIER

€ 2.359,50 
Vanaf

incl. btw

€ 4.029,30 
Vanaf

incl. btw

https://www.mdsbv.nl/vierwielige-trekkers/maaien/cirkelmaaiers/cirkelmaaiers-quad/
https://www.mdsbv.nl/vierwielige-trekkers/maaien/cirkelmaaiers/cirkelmaaiers-ld-en-rd/
https://www.mdsbv.nl/vierwielige-trekkers/maaien/cirkelmaaiers/cirkelmaaiers-tc/


Onze klepelmaaiers zijn echte alleskunners en voelen zich 
thuis op elk terrein. Ze maaien probleemloos vlakke en ruige 
terreinen en weten raad met elk materiaal. Van hoog gras, 
onkruid en twijgen tot lage begroeiing en zelfs dikke takken. 
Met ons aanbod klepelmaaiers hebben we altijd de juiste 
oplossing voor jouw twee- of vierwielige trekkers.

MAAIEN

CARONI

KLEPELMAAIER
TL EN TM 

  Voor trekkers tussen 20 en 60 pk 
  Werkbreedte tussen 93 en 185 cm 
  14 t/m 28 hamermessen / 28 t/m 56 klepels

BEKIJK DE KLEPELMAAIER

€ 2.801,15 
Vanaf

incl. btw

https://www.mdsbv.nl/vierwielige-trekkers/maaien/klepelmaaiers/klepelmaaier-tl-en-tm/


BEKIJK PRODUCT

BEKIJK PRODUCT

GAMO

KLEPELMAAIER 
RTC 
Op zoek naar een rasechte klepelmaaier 
RTC ter vervanging van een frontcirkel-
maaier? Dan ben je bij MDS aan het juiste 
adres. Deze klepelmaaier is te gebruiken 
bij maaiers van Grillo, BCS, Kubota, John 
Deere, Iseki, Shibaura of Grashopper. 

  Voor trekkers van 25 tot 30 pk
  Werkbreedte 120, 140 of 160 cm 
   22, 26 of 30 hamermessen / 44, 52 

of 60 messen

BEKIJK PRODUCT

€ 1.942,05 
Vanaf

incl. btw

GAMO

KLEPELMAAIER MTP 
  Werkbreedte 50, 60, 70, 80 of 100 cm
  Van 8 pk tot 19 pk 
  Exclusief basismachine

GAMO

KLEPELMAAIER TTB 
  Voor trekkers vanaf 35 pk 
  Werkbreedte 140, 160 of 180 cm 
   18, 22 of 26 hamermessen / 36, 44  

of 52 messen

€ 4.059,55 
Vanaf

incl. btw € 3.557,40 
Vanaf

incl. btw

https://www.mdsbv.nl/vierwielige-trekkers/maaien/klepelmaaiers/klepelmaaier-ttb/
https://www.mdsbv.nl/vierwielige-trekkers/maaien/klepelmaaiers/klepelmaaier-rtc/
https://www.mdsbv.nl/tweewielige-trekkers/maaien/klepelmaaiers/klepelmaaier-mtp/


NIEUW: 
ACCESSOIRES

mdsbv.nl/aanpakkers

Meer info: +31 (0)488 455 060  |  info@mdsbv.eu

Acties zijn geldig t/m 22 september 2021

Wist je dat MDS ook veel functionele 
accessoires heeft voor je landbouwmachines, 
van uitbreidings- tot vervangingsonderdelen? 
Deze producten staan overzichtelijk  
weergegeven op onze website onder  
het kopje ‘accessoires’. 

BEKIJK DE ACCESSOIRES

https://www.mdsbv.nl/
mailto:info%40mdsbv.eu?subject=
https://www.mdsbv.nl/accessoires/
https://www.mdsbv.nl/aanpakkers/

