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De nieuwe werklampen* op de cabine 
bieden een uitstekende verlichting met 
een hoge lichtopbrengst.  
De nieuwe LED-werklampen

• hebben een lange levensduur en een hoge
bedrijfszekerheid met een minimum aan
onderhoud

• zijn geschikt voor zware omstandigheden
en voor een breed scala van toepassingen

• zijn uitstekend bestand tegen trillingen en
schokken

• zijn speciaal ontwikkeld voor koude
omstandigheden.

NIEUWE CABINELAMPEN

MEETWIELFRAME SETS
Selectie van complete 
meetwielframes* en meetwielen:

F699761  
Meetwielframe set 
voor H414

€ 1625,-

F718734  
Meetwielframe set 
voor H413, H415

€ 2025,-

F718733
Meetwielframe set, 
lange slag voor H415

€ 2035,-

F707698  
Meetwielframe set 
voor H412

€ 1645,-

OMSCHRIJVING ORIGINELE PEN 
JOHN DEERE 

EXPANDER PEN

Pen tilt F703273 F691100

Pen walsarm F647922 F691153

Pen cilinder bovenmes F703259 F690438

Pen ondermes F703748 F690429

Pen cilinder ondermes F703259 F691196

Vraag ons naar de overige mogelijkheden m.b.t. expanderpennen.

HARVESTERKOP EXPANDERPENNEN
Na verloop van tijd kunnen er door slijtage 
gaatjes ontstaan en kan de oorspronkelijke 
pen te los worden. In dergelijke gevallen      
bieden expanderpennen een snelle         
en duurzame oplossing. 

VOORBEELD H414:

F694156    Schuifmaat DPII 500mm  € 2950,-
F694157    Schuifmaat DPII 600mm  € 2975,-
F701021    Schuifmaat DPII 800mm  € 3225,-

HAGLÖF SCHUIFMATEN
De DP II schuifmaat voor een snelle 
en nauwkeurige kalibratie van het 
meetsysteem van de harvester.

OMSCHRIJVING OUTPUT

Werklamp Led (12-24V) 3200 lm, 35W
F-CODE 

F723516

F723517 Werklamp Led (12-24V) 4200 lm, 50W

F723518 Werklamp 'Grootlicht' Led (12-24V) 3200 lm, 35W

NIEUW

-25%

* In sommige gevallen is voor de montage een extra beugeltje nodig

*Deze sets zijn exclusief meetwielen.

-15%



AANBIEDINGENJANUARI 
FEBRUARI

De beschermingsset is ontworpen voor de draai- en nivellerende 
cabines van de G-serie zonder het cabinebeschermingsrooster.

• beschermt de voorruit van de cabine tegen stof en
vuil tijdens het transport van de machine

• minimaliseert het bevriezen van de voorruit tijdens
nachten en langere periodes van stilstand zoals
weekenden

• helder zicht vanuit de cabine
• in warme omstandigheden filtert de afdekking de
warmtestraling waardoor de cabine minder gekoeld
hoeft te worden

-10%

F708839 
BESCHERMINGSSET VOORRUIT

OMSCHRIJVING

Blauw 3L plastic zak

Blauw 10L vat

Rood 3L plastic zak

F-CODE 

F720004

F720005

F720006

F720008 Rood 10L vat

MARKERINGSVERF

3Mark PG markeringsverf is 
100% biologisch afbreekbaar 
en heeft uitstekende 
markeercapaciteiten. 

-15%
DUURZAME HSP HOUTKLEMMEN

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.

F690168  
HSP 035 

€ 2.500,- -15%

€ 2900,-

NIE
UW

NIEUWE MERCHANDISE 
LEVERBAAR

Neem contact met ons op 
voor meer informatie

Alle genoemde prijzen zijn netto aanbiedingsprijzen




