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Mooi, helder weer, de frisse geur van pas gekapte bomen, 
een cabine met airconditioning - wat is een betere plek op 
een warme en zonnige zomerdag dan de cabine van uw 
John Deere bosbouwmachine? 

We hebben alles in het programma voor een mooi, helder zicht; van 
ruitensproeiervloeistof en ruitenwisserbladen tot een compleet 
nieuwe ruit. Om uw cabine koel te houden zijn de zonnerollo's en 
aircocompressoren ook in de aanbieding.

BEREID JE VOOR OP EEN WARME ZOMER

RUITEN CABINE

F701817
Voorruit 

F707104
F707102

F707101

F707103

Neem contact met ons op voor alle aanbiedingen.

-20%

-25%

LexClean en LexGuard zijn beide 
speciaal ontwikkeld voor 
bosbouwmachines en 
polycarbonaat ramen.   
Uitstekend vermogen om hars  
en zaagolie-en vet op te lossen.

RUITENSPROEIERVLOEISTOFFEN

ZONNEROLLOSETS
OMSCHRIJVING

ZONNEROLLOSET, GEN II draaicabine

ZONNEROLLESET, Uitrijder vaste cabine

F-NUMMER

F689542 

F689544 

F689867 ZONNEROLLESET, E-serie GEN I cabine

-30%

F065143
LexClean

€ 6,- 

F063097
LexGuard

€ 18,-

BESCHERMINGSSET
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

- Het filtert de warmtestraling
waardoor de cabine minder
gekoeld hoeft te worden.

AIRCOCOMPRESSORS 
EN ONDERDELEN
Verricht nu onderhoud aan 
uw airco-systeem en geniet 
van een koele cabine in de 
zomer.

RUITENWISSERS EN WISSERMOTOREN
DRAAICABINE
AL207461      Rubber, voorruit (GEN I of GEN II cabine)  
F679853     Neopreen, voorruit (GEN I of GEN II cabine)  
AL176272   Rubber, zijruiten (GEN I cabine)
F686474     Neopreen, zijruiten (GEN II cabine

FIXED CABIN
F682278      Rubber, achterruit
F681501     Rubber, voorruit en zijruiten

F708839

€ 2600,-

-30% AL176268
Wissermotor  

€ 170,- 
AL176262

Wissermotor  

€ 475,- 

Voor het beste zicht, 
gebruik de originele, 
oliebestendige 
neopreen bladen

-20%
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Het wiegvormige, symmetrische frame 
van de Vahva klemmen is sterk en 
betrouwbaar. Het bewegende 
mechanisme van de klauwen 
verzekert een symmetrische en 
gelijktijdige werking.

OMSCHRIJVING VOLUME m2

Vahva klem 30L 0,3

Vahva klem C36L 0,36
Vahva klem C36HD L 0,36

Vahva klem C42 0,42

F-CODE 

F718376 

F718377 

F718378 

F718381 

F718689 Vahva klem C46HD 0,46

-20%

 LAGERSET KRAANVOET 
Een complete set met alle benodigde 
lagers en afdichtingen voor het
onderhoud aan de kraanvoet.
De set bevat:
- Lagers en afdichtingen voor kraanvoet
- Afdichtingen voor de zwenkcilinders

 

SETS MET 
GLIJPLATEN
Handige sets met alle 
glijplaten voor de uitschuif. 
Let op; de vulplaten
zijn niet inbegrepen in de 
set.

 SPELING IN DE KRAAN? 
Kraanvoetlager en glijplaten voor
de uitschuif nu in de aanbieding!

VOOR WERK EN VRIJE TIJD

VAHVA HOUTKLEMMEN

-25%

-30%

Ontworpen om gemorste olie of brandstof op te vangen en op te ruimen.

Milieuset 1  is ontworpen om gemorste olie e.d. 
tijdens onderhoudswerkzaamheden op te vangen 
en op te ruimen. De set bevat:

Milieuset 2 is ontworpen om gemorste olie e.d. in te dammen 
en op te ruimen bij werkzaamheden in de buurt van 
watervoorzieningen. De set bevat:

MILIEUSETS

- 10 olieabsorberende doeken, 41 x 51 cm
- 3 vuilniszakken
- 1 paar handschoenen
- 1 absorptiemat

Onderdeelnummer F619006  (voor D-,E- en G-serie)

- 1 olieabsorberende barrière, 5 m
- 1 afvalzak
- 1 paar handschoenen
- 3 absorberende doeken, 41 x 51 cm

Onderdeelnummer F619007  (voor D-,E- en G-serie)

MULTIFUNCIONEEL 
GEREEDSCHAP

ACTIVE T-SHIRT
GRIJS

POLO SHIRT 
JOHN DEERE ZWART

KATOENEN 
WERKBROEK RICH

KORTE WERKBROEK
ZWART

JOHN DEERE 
SWEATSHIRT 
CREW

Alle genoemde prijzen zijn de netto aanbiedingsprijzen

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE




