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SABO 54-PRO K Vario AVS
Van profi’s voor profi’s, deze dijk van een maaier. Beschikt over de krachtige 6,5 pk
Kawasaki FJ180V-kopklepper, 54 cm breed, achterlossend aluminium maaichassis
met extra stalen pantser en botsbescherming, aluminium en stalen velgen, v ariabele
aandrijving, verzwaarde duwboom met standaard anti-vibratiesysteem, stalen
bedieningselementen en mulchoptie. De grasvanger heeft een inhoud van 75 liter
en maaien bij extreem hoog gras is ook zonder grasvanger mogelijk door de
geïntegreerde deflector.
Onze prijs:

€ 2134,- incl. BTW.

Solo bladblazer
Model 467

Caravaggi
BIO 190 H13

Professionele bladblazer met een 67cc motor en
een luchtverplaatsing van 1400 m3 per uur, met
een dBa van 94 speciaal ontwikkeld voor werkzaamheden binnen de bebouwde kom en in
de nabijheid van werk woon omgeving, de motor hangt in anti-vibratieveren aan een stalen
subframe comfortabele draagriem met rugkussen.
Tevens is er een ombouw kit leverbaar tot een
vernevelaar.

Honda 13 pk, Cap. 9 cm.
Standaard op vierwielig
onderstel
Onze prijs:

€ 5819,- incl. BTW.
met 80 km onderstel
€ 6176,- incl. BTW.

Dolmar bladblazer
pb7600.4
Een bijzonder krachtige 4-takt ruggedragen bladblazer
voor professioneel gebruik 75,6 cc, verplaatst 1296 m3
lucht per uur met een geluidsniveau van 98,5 dBa erg
stil, uiterst zuinig met een verbruik van 1,9 ltr in 90 min.
Onze prijs:

€ 629,-

Onze prijs:

€ 665,-

incl. BTW.
Wij slijpen en repare
ren
alle merken machin
es!
www.tonnywillemsen.nl
incl. BTW.

Dolmar ps 500k-45

Dolmar ps 45 45cc

voorzien van 45 cm zaagblad kettingzaag voor middel
zwaar snoeiwerk, hoog koppel over een grootbereik
voor het vellen van middel grote bomen, zijdelings
ketting spanning voor het eenvoudig
spannen van de ketting.

voorzien van een 35 cm zaagblad
een compacte en lichte kettingzaag voor snoei en licht vel
werk,voorzien van zijdelings
ketting spanning.
Van

Onze prijs:

€ 615,-

Voor

incl. BTW.

Solo Model 656

€ 499,-

€ 346,- incl. BTW.

Wij betalen de beste
prijzen voor uw oude
machine bij aanscha
f van een nieuwe!

Zaag met voortreffelijk specifiek vermogen van
1,65 kg per kW dankzij de 56cc-motor met 3,2kW
(4,4pk) op 5,3kg. Duurzaam bestand tegen hoge
toerentallen door de 3-voudig gesmede krukas in
combinatie met magnesium carter met kwaliteitslagering. Deco-ventiel en zaaggarnituur 45 cm
met 3/8”-ketting standaard.

Dolmar 36V
Accukettingzaag
•
•
•
•

Twee 36V 2,6 Ah Lithium-ion accu’s
laattijd 22 minuten
zwaardlengte 250 mm
4,7 kg

Onze prijs:

€ 656,-

Onze prijs:

incl. BTW.

Nu met Boxer Veiligheidsbroek
€ 699,-*
Boxer twv € 82,-

€ 785,* Zolang de voorraad strekt

Lumag veegmachine

incl. BTW.

Walker MB 18

6.5 pk loncin motorborstelbreedte 60 cm
borstel doorsnee 35 cm 2 versnellingen
(1 vooruit 1 achteruit) 3 jaar garantie.
Onze prijs:

€ 795,-

incl. BTW.
Met opvangbak en
sneeuw schuif € 905,-

S.e.p 1700sph
tuinbouwfrees
9 pk Honda motor werkbreedte 75 cm
4 versnellingen en 1 achteruit diverse
aanbouw werktuigen mogelijk
Onze prijs:

€ 3909,- incl. BTW.

Compleet met
107 cm mulch maaier
De MB 18 is een compacte “Zero
Turn” maaier met een frontmaaidek.
Uitgevoerd met een 2 cil. 18 pk OHV
B&S Vanquard motor. Wordt door
2 hydrostaten aangedreven waardoor
een optimale manoeuvreerbaarheid en
een perfecte ergonomische bediening
ontstaat. Aftakasaandrijving naar het
maaidek. Diverse maaidekken leverbaar.
Onze prijs:

€ 9496,- incl. BTW.

Openingstijden: Ma gesloten | Di t/m Do 8.00 - 18.00 uur | Vrij 8.00 - 20.00 uur | Za 9.00 - 16.00 uur

