
AANBIEDINGEN

RUITEN DRAAICABINE

OKTOBER  
NOVEMBER

JOHN DEERE FORESTRY 4|2020

Nieuwe polycarbonaatramen van de hoogste kwaliteit 
beschikbaar voor de E- en G-serie harvesters en 
forwarders die zijn uitgerust met een GEN II-cabine.

• De nieuwe ruiten zijn dikker dan de oude en
hebben een superharde coating:
- Betere warmte- en geluidsisolatie
- Betere optische kwaliteit
- Hogere weerstand voor mechanische slijtage
- Nieuwe ramen verdragen chemicaliën goed

-25 %

NIEUW
NIEUWE CABINERUITEN

Om het beste zicht 
te ervaren, gebruik 
altijd de originele 

John Deere 
ruitenwissers.

AL176268
Ruitenwisser-

motor

€ 175,-

RUITEN VASTE CABINE

F701817
Voorruit

F707104
F707102

F707101

F707103

F701819

F707116

F707123

F707119

F707118

F707115
Voorruit

-25 %

RUITENWISSERMOTOREN

AL176262
  Ruitenwisser-

motor

€ 465,- 

AL207461 Rubber, voorruit
(GEN I of GEN II cabine) . . . 

  
.€ 50,-

F679853 Neopreen, voorruit
(GEN I of GEN II cabine) . . . .

  € 85,-
AL176272 Rubber, zijruiten
(GEN I cabine) . . . . . . . . . .  .

  € 17,-
F686474  Neopreen, zijruiten

(GEN II cabine) . . . . . . . . . . 
 € 19,- zijruiten achter . . . . . . . . . . . .€ 60,-

RUITENWISSERS VOOR DE G- EN E-SERIE 

DRAAIENDE CABINE: 

VASTE CABINE:

F682278  Rubber, achterruit... € 77,-
F681501 Rubber, voorruit en

Vraag ons naar de andere mogelijkheden en de prijzen 



AANBIEDINGENOKTOBER  
NOVEMBER

WERKLAMPEN

Verlicht het bos met John Deere 
werklampen

LED-werklampen hebben een betere 
lichtopbrengst en helpen tegelijkertijd de belasting 
van de ogen te verminderen.
Het energieverbruik van de LED-lamp is maar liefst 
75% lager dan die van een halogeenlamp, met als 
gevolg minder belasting voor uw dynamo en accu. 
Led's bieden meer dan 44 keer de verwachte 
levensduur t.o.v. halogeen.

John Deere  
STRONGBOX ACCU'S

OMSCHRIJVING

154 Ah, 12 V, 1150A € 195,-
140 Ah, 12 V, 850A € 165,-
115 Ah, 12 V, 870A € 145,-

F-NUMMER

F688089

F058325

F074889 

F074914 110 Ah, 12 V, 750A € 165,-

F711302
Werklamp LED
Symmetrisch

MCXFA1654  
Accu 

onderhoudslader

€ 57,-
De winter komt eraan. Is uw accu nog in 
goede conditie? De originele John Deere 
StrongBox-accu laat u niet in de steek

• Verbeterde weerstand tegen
trillingen

• Verbeterde hogere capaciteit
• Superieur startvermogen en

prestaties, zelfs onder extreme
omstandigheden

• Speciaal ontwikkeld voor John
Deere bosbouwmachines

• Intensief getest volgens de
veeleisende specificaties van
John Deere

-20%

F711302
Werklamp LED
Asymmetrisch

€ 115,- € 115,-

-25%

EXTRA KORTING OP 
ZAAGBLADEN- EN 
KETTINGEN T/M 
EIND OKTOBER

ACTIEDeze actie loopt nog t/m 
eind oktober. Profiteer 
dus deze maand nog van 
de extra korting bovenop 
de scherpe setprijzen.*

*Zie de meegestuurde lijst
met de actuele prijzen




