
AANBIEDINGEN
John Deere verf
ORIGINELE JOHN DEERE VERF 

• Perfecte afstemming op machinekleur
• Uitstekende corrosiebescherming en een hoge
mechanische, chemische en
weersbestendigheid

• Zonder zware metalen en ontwikkeld om te
voldoen aan de strengste milieuwetgeving.

• Zeer gebruiksvriendelijk: eenvoudig aan te
brengen, sneldrogend, hoog
dekkingsvermogen en uitstekende opbrengst.

JANUARI 

FEBRUARI

JOHN DEERE FORESTRY 1|2020

John Deere 
SPECIFICATIES

MESSEN
Blijf scherp met originele
John Deere messen, speciaal 
ontworpen voor uw 
harvesterkop. Deze messen 
leveren verbeterde  
prestaties voor elke  
toepassing. Vraag ons naar 
de verschillende opties en 
types messen. Nu met 
speciale korting. -15%

Gebruik voor het slijpen van 
uw messen tool F681744.
Dit gereedschap
wordt aanbevolen om 
ervoor te zorgen dat de 
hoek van de rand correct is.

     vraag ons naar de speciale prijzen!

-15%

ACCU VETSPUIT LINCOLN 20V / 4Ah

- 20V 4Ah Li-Ion accu (2x meegeleverd)
- Piekdruk tot 689 Bar
- Snellader, 45-60 min, 230V
- Geschikt voor 400gr. vetpatronen

Adapter voor Lube-shuttle en
een 12/24V-lader zijn optioneel
bij te bestellen.

€ 395,-



AANBIEDINGENJANUARI 
FEBRUARI

Originele brandstof- en 
hydrauliekvulpompkits om 
uw machine te upgraden om 
uw dagelijkse werk 
effectiever en comfortabeler 
te maken.

F683735  
Brandstofvulpompkit voor 
alle E-serie harvesters

€ 1015,-

VULPOMP ADBLUE®

  F704705
met 24v pomp

voor bus
  

€ 196,-

F683726  
Hydrauliekvulpompkit voor 
1110E IT4, 1210E IT4, 
1510E IT4

€ 837,-
F683728  
Hydrauliekvulpompkit voor 
alle E-serie harvesters

€ 819,-

De MenSe V-TEC walsen zijn zeer 
populair door de uitstekende 
zelfreinigende eigenschappen.

• CF1, CF5,
CF7, CF7S
en CF8

Vergemakkelijk het 
gesorteerd laden met
LOAD SPACE SORTERS

NIEUWE WINTER OVERALLS 
LEVERBAAR
Een comfortabele overall ontworpen 
voor een koude omgeving.
• Capuchon met elastische
koordregelaar.

• Elastiek in de taille. Zijzakken met
ritsen.

• Stof is 100% Oxford-polyester.
• Diverse zakken voor o.a. mobiele
telefoon, gereedschap, etc.

F704702
handmatig

voor vat/bus 

€ 110,-

HYDRAULIEKVULPOMPKITS Vraag ons naar 
andere opties en 
mogelijkheden 

AdBlue® is a registered trademark of German Association of the Automobile Industry (VDA).

     Leverbaar voor D,                          
E en G-series 

-30%

SMEERVETTEN
Hencon Forestry levert ook alle benodigde vetten 
voor uw machine.
- Smeervet voor machine en harvesterkop

Premium en Premium Plus
- Zaagvet voor het smeren van de zaagketting

Leverbaar in 18kg emmers

Nu ook leverbaar: Grease-Gard Arctic,
speciaal voor koude condities

MOIPU HEFCILINDER-
PROTECTIE

Beschermt de slangen, 
cilinder en IBC-sensor

H480C/H415

€ 795,-

-30%

Nu extra scherp geprijsd!

€ 115,-




