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SUPERCUT 100S UPGRADE
SuperCut 100S is speciaal ontwikkeld voor John 
Deere WCTL harvesterkoppen.
Belangrijkste nieuwe kenmerken van de SC100S:

• Nieuwe, verbeterde kettingspanner met automatische kettingspanning
• Mechanische vergrendeling van het zaagblad
• Brede zaagmotorkeuze en compatibiliteit met brede zaagbladen
• Gemakkelijker zaagketting wisselen
• Minder kans dat de ketting van het zaagblad schiet

INHOUD VAN DE KIT: NIEUWE ZAAGUNIT 
SC100S als vervanger van de SC100

Neem contact op met ons en update uw huidige 
harvesterkop met de nieuwe SC100S zaagunit.
De update-kit bevat de nieuwe zaagkettingspaneenheid, 
met of zonder nieuwe zaagmotor.
In beide gevallen stellen onze monteurs de nieuwe 
zaagunit in voor optimale prestaties*.

Let op, het is mogelijk dat er andere zaagbladen- en 
kettingen gemonteerd moeten worden.

*De korting is geldig op de gebruikte onderdelen, niet op de
werkuren.

NIEUWE AANDRIJFTANDWIELEN
De nieuwe aandrijftandwielen zijn 
aangepast voor een betere efficiëntie en 
zijn gemaakt van hoogwaardig gelegeerd 
staal voor een grotere duurzaamheid en 
lange levensduur.

F700143 ORC11404XL

F700144 ORC12404XL

F700145 ORC13404XL

F059021 ORC14404XL

F700146 ORC15404XL

F700147 ORC16404XL

F700149 ORC18404XL

NIEUW

- 15 %

Updatekit
 en 

zaagmotor

NIEUW

                                       - Slijtage-indicatoren geven aan wanneer de
aandrijftandwielen versleten zijn en vervangen
moeten worden
- Tandwiel uit één stuk, vervaardigd uit duurzaam
massief staal
- Het ontwerp van de uitwerpopening van het
zaagsel maakt het mogelijk dat het tandwiel aan
beide zijden gebruikt kan worden
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DUURZAME HSP-KLEMMEN

F690167 
HSP 028 

€ 1.900,-

De kwalitief hoogwaardige HSP 
Gripen houtklemmen zijn 
functioneel en productief. De 
standaard houtklem heeft 
dubbele cilinders welke een 
gelijkwaardige asbelasting geven, 
waardoor er minder slijtage 
optreedt.

VETPISTOLEN EN VETPOMPEN

NIEUWE WINTER- 
OVERALLS LEVERBAAR
Een comfortabele overall 
ontworpen voor koude 
omstandigheden.

SMEERSYSTEEM VOOR 
CABINELAGER, HARVESTERS

De kit bevat de 
het verdeelblok 
welke aangesloten
wordt op het 
centrale smeer-
systeem, inclusief
de slangen naar
het cabinelager.

F690168  
HSP 035 

€ 2.100,-

F701023
Handmatige

vetpomp

F701024
Vetpomp op 

perslucht

MC3042134
Handmatige

vetpomp

MC3212131
Handmatige

vetpomp, 1-hand 
bediening

€ 375,-€ 375,- € 710,- € 25,-

€ 29,50

1070G, 1170G |  € 895,-* 

1270G, 1470G |   € 875,-*

-30%

* korting is in de prijs verwerkt

- Capuchon met elastische koordverstelling.
- Elastiek in de taille. Zijzakken met ritsen.
- Stof is 100% Oxford Polyester. Zak voor

gsm, dijbeenzak, duimstok en
gereedschapszak op het been

BEPERKT
LEVERBAAR 

Waterdichte 
winteroverall

MCDW01703J04

€ 60,-




