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Waterborg folies
Topseal onderfolie van Waterborg zorgt voor de eerste afdekking van 
uw gras- of maiskuil. Het onderfolie heeft een dikte van 0.04mm en 
gemaakt van uitstekende kwaliteit, waardoor het uitstekend vacuüm 
trekt en een goede condens afvoer wordt gecreëerd.  Doordat de 
folie  perfect aansluit  op het te conserveren product is er minder 
warmteontwikkeling, schimmelvorming en zuurstoftoetreding in de 
toplaag van de kuil. Hierdoor verbetert de conservering wat resulteert 
in een smakelijker product en dus een betere voeropname. De rol 
Topseal onderfolie zit in een waterdichte verpakking zodat er geen 
vuil of vochtigheid bij kan komen en u de rol gemakkelijk lang bewaren kan. Ook is het verpakkingsmateriaal, net 
zoals de rol zelf, gemaakt van LDPE en deze kunt u gewoon samen recyclen. De verpakking en de rol hoeven dus 
niet gescheiden te worden en kan beide mee met de plasticinzameling eens per jaar.

Artikelnummer Omschrijving Prijs Aantal staffel Staffelprijs

252108 Onderfolie 0,04 mm. rol 8X50 meter Waterborg € 68,99 Vanaf 6 stuks € 57,62

252112 Onderfolie 0,04 mm. rol 10X50 meter Waterborg € 86,22 Vanaf 6 stuks € 72,01

252116 Onderfolie 0,04 mm. rol 12X50 meter Waterborg € 103,47 Vanaf 6 stuks € 86,42

252120 Onderfolie 0,04 mm. rol 14X50 meter Waterborg € 120,71 Vanaf 6 stuks € 100,81

252124 Onderfolie 0,04 mm. rol 16X50 meter Waterborg € 137,96 Vanaf 6 stuks € 115,22

Met Waterborg wandfolie is uw kuil extra beschermd tegen het indringen 
van vocht. Het wandfolie is een  sterke gebruiksfolie  en kan eenvoudig 
tussen de kuil en de betonwand geplaatst worden. Zo wordt  indringen 
van vocht in de kuil verminderd.  Door de extra dikte van 0.12 mm bent 
u verzekerd van een optimale bescherming. Daarnaast is de folie ook ter 
bescherming van de betonwand. Zuren uit bijvoorbeeld maïs kunnen zo 
niet in de wand trekken en geen schade aanrichten.

Artikelnummer Omschrijving Prijs Aantal staffel Staffelprijs

254504 Wandfolie 50x2mtr | Foliedikte 0.12mm | zwart | 
Waterborg € 39,14 Vanaf 6 stuks € 32,12

254506 Wandfolie 50x3mtr | Foliedikte 0.12mm | zwart | 
Waterborg € 58,71 Vanaf 6 stuks € 48,19

254508 Wandfolie 50x4mtr | Foliedikte 0.12mm | zwart | 
Waterborg € 78,29 Vanaf 6 stuks € 64,26

254510 Wandfolie 50x6mtr | Foliedikte 0.12mm | zwart | 
Waterborg € 117,42 Vanaf 6 stuks € 96,38

Onder- & wandfolie
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Landbouwfolie 0.15mm
Tijdens het inkuilen van uw gras en maïs is het zeer belangrijk 
om inkuilverliezen zo minimaal mogelijk te houden. De sterke 
landbouwplastics geleverd door BTN de Haas worden al sinds 
1960 gemaakt en zijn in de loop der jaren sterk verbeterd 
waardoor er een constante kwaliteit geleverd wordt.

Met Waterborg landbouwplastic Megaleen 150, is uw kuil goed 
beschermd tegen UV-stralen en andere weersinvloeden. De 
rollen hebben een dikte van 0.15 mm. Het plastic heeft een zwarte 
kleur, is soepel en sterk en heeft een hoge trekkracht, waardoor 
het niet gauw scheurt, maar wel makkelijk te verwerken is. Het 
plastic is breed toepasbaar en kan o.a. gebruikt worden bij het 
inkuilen van veevoer (maïs, gras, bijproducten) of afdekken van 
zand. Waterborg landbouwplastic is een 3-laagse folie, waarbij de 
prijs-kwaliteitverhouding erg goed ligt. De buitenste laag is extra 
beschermend tegen de zon, de middelste laag zorgt voor de ‘body’ 
en de binnenste laag zorgt voor een zuurstofbarrière.

De verpakking
De rol landbouwplastic Megaleen 150 zit in een waterdichte verpakking zodat er geen vuil of vochtigheid bij kan 
komen en u de rol gemakkelijk lang bewaren kan. Ook is het verpakkingsmateriaal, net zoals de rol zelf, gemaakt 
van LDPE en deze kunt u gewoon samen recyclen. De verpakking en de rol hoeven dus niet gescheiden te worden 
en kan beide mee met de plasticinzameling eens per jaar. Ook is de verpakking dicht geseald zonder plakbank of 
ijzerdraad. Zo wordt gevaarlijk afval voorkomen met het loshalen van de verpakking in de buurt van de kuil of op de 
bult. Zo heeft u geen gevaarlijk afval in het voer van uw koeien.

Artikelnummer Omschrijving Prijs Aantal staffel Staffelprijs

252048 Landbouwplastic zwart 50x6 mtr | 0,15mm | 
Waterborg € 135,33 Vanaf 1 stuks € 135,33

252050 Landbouwplastic zwart 50x8 mtr | 0,15mm | 
Waterborg € 179,69 Vanaf 1 stuks € 179,69

252052 Landbouwplastic zwart 50x9 mtr | 0,15mm | 
Waterborg € 202,16 Vanaf 1 stuks € 202,16

252054 Landbouwplastic zwart 50x10 mtr | 0,15mm | 
Waterborg € 224,61 Vanaf 1 stuks € 224,61

252056 Landbouwplastic zwart 50x11 mtr | 0,15mm | 
Waterborg € 247,08 Vanaf 1 stuks € 247,08

252060 Landbouwplastic zwart 50x12 mtr | 0,15mm | 
Waterborg € 265,04 Vanaf 1 stuks € 265,04

252064 Landbouwplastic zwart 50x14 mtr | 0,15mm | 
Waterborg € 319,40 Vanaf 1 stuks € 319,40

252068 Landbouwplastic zwart 50x16 mtr | 0,15mm | 
Waterborg € 365,03 Vanaf 1 stuks € 365,03

Landbouwplastic 0,15mm
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Landbouwfolie 0,20mm
De 0.20mm Megaleen 200 dikke landbouwfolie van Waterborg beschermt uw kuil tegen UV-stralen en andere 
weersinvloeden. Het dekt uw kuil zuurstofdicht af, zodat het conserveringsproces goed kan verlopen. De zwarte 
rollen hebben een dikte van 0.20 mm. Ondanks dat Megaleen 200 dikker is dan Megaleen 150, blijft het soepel 
en makkelijk te verwerken. Het is sterk en heeft een hoge trekkracht waardoor het niet snel scheurt. Het is een 
3-laagse folie, waarbij de prijs-kwaliteitverhouding erg goed ligt. 

De buitenste laag is extra beschermend tegen de zon, de middelste laag zorgt voor de ‘body’ en de binnenste laag 
zorgt voor een zuurstofbarrière.

Artikelnummer Omschrijving Prijs Aantal staffel Staffelprijs

252076 Landbouwplastic zwart 50x8 mtr | 0,20mm | 
Waterborg € 226,62 Vanaf 1 stuks € 226,62

252078 Landbouwplastic zwart 50x9 mtr | 0,20mm | 
Waterborg € 254,94 Vanaf 1 stuks € 254,94

252080 Landbouwplastic zwart 50x10 mtr | 0,20mm | 
Waterborg € 283,28 Vanaf 1 stuks € 283,28

252082 Landbouwplastic zwart 50x11 mtr | 0,20mm | 
Waterborg € 311,60 Vanaf 1 stuks € 311,60

252084 Landbouwplastic zwart 50x12 mtr | 0,20mm | 
Waterborg € 339,93 Vanaf 1 stuks € 339,93

252086 Landbouwplastic zwart 50x14 mtr | 0,20mm | 
Waterborg € 401,51 Vanaf 1 stuks € 401,51

252088 Landbouwplastic zwart 50x16 mtr | 0,20mm | 
Waterborg € 458,87 Vanaf 1 stuks € 458,87

Scan de QR code voor een bezoek aan onze BoerENverstand kennisbankpagina over inkuilen.

Landbouwplastic 0,20mm
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Afschermen van uw kuil met een kuilkleed

Kuilkleed groen - TEC 220
De kuilkleden 250 MEGA zwaar TEC220 van Waterborg  
hebben een eigen gewicht van 220 gram per vierkante 
meter, met de eigenschappen van een type 250. De 
kuilkleden zijn gemaakt van sterk, maar licht UV Kly 
weefsel en zijn hierdoor gemakkelijk verwerkbaar. De 

kuilkleden zijn voorzien van ingeweven oranje banen. Zo 
kunt u zien of het kleed recht op de bult ligt. Daarnaast 
hebben de banen om de meter een bevestigingslus voor 
sjorbanden. Hier kunt u een kuilsjorband onderdoor 
doen, zodat deze op zijn plek blijft liggen. Let op! De 
lussen zijn niet bedoeld om gewichten aan te hangen.

Artikelnummer Omschrijving Prijs Aantal staffel Staffelprijs

251960 Kuilkleed 10x12mtr | Groen |250 MEGAzwaar 
|TEC220| Waterborg € 135,00 Vanaf 1 stuks € 135,00

251964 Kuilkleed 12x15mtr | Groen |250 MEGAzwaar 
|TEC220| Waterborg € 202,50 Vanaf 1 stuks € 202,50

Artikelnummer Omschrijving Prijs Aantal staffel Staffelprijs

252004 Kuilkleed 06X10 meter 200 super zwaar UV  
zwart 10 jr. garant € 76,44 Vanaf 1 stuks € 76,44

252008 Kuilkleed 08x10 meter 200 super zwaar UV  
zwart 10 jr. garant € 101,92 Vanaf 1 stuks € 101,92

252012 Kuilkleed 08X15 meter 200 super zwaar UV  
zwart 10 jr. garant € 152,88 Vanaf 1 stuks € 152,88

252016 Kuilkleed 09X10 meter 200 super zwaar UV  
zwart 10 jr. garant € 114,66 Vanaf 1 stuks € 114,66

252020 Kuilkleed 09X15 meter 200 super zwaar UV  
zwart 10 jr. garant € 171,99 Vanaf 1 stuks € 171,99

252024 Kuilkleed 10X12 meter 200 super zwaar UV  
zwart 10 jr. garant € 152,88 Vanaf 1 stuks € 152,88

252028 Kuilkleed 10X15 meter 200 super zwaar UV  
zwart 10 jr. garant € 191,10 Vanaf 1 stuks € 191,10

252030 Kuilkleed 10X20 meter 200 super zwaar UV  
zwart 10 jr. garant € 254,80 Vanaf 1 stuks € 254,80

252032 Kuilkleed 12X15 meter 200 super zwaar UV  
zwart 10 jr. garant € 229,32 Vanaf 1 stuks € 229,32

252034 Kuilkleed 14X16 meter 200 super zwaar UV  
zwart 10 jr. garant € 285,38 Vanaf 1 stuks € 285,38

252036 Kuilkleed 15X18 meter 200 super zwaar UV  
zwart 10 jr. garant € 343,98 Vanaf 1 stuks € 343,98

Kuilkleed zwart - 200
De kuilkleden van het type 200 Super Zwaar UV van 
Waterborg verzekeren u van een goede kwaliteit en 
een lange levensduur. Ze zijn gemaakt van sterk, 
maar licht UV Kly weefsel en zijn hierdoor gemakkelijk 
verwerkbaar.

• Materiaal: HDPE Monofilament
• Gewicht: 200 gram p/m²
• Kleur: Zwart
• UV Stabiliteit: 300 Kly
• Waterbestendig: Ja
• Rekbaar: 1100 N/5cm
• Scheurweerstand: 300N
• Temperatuurbestendigheid: -40/+80 °C
• Garantie: 10 jaar

Kuilbulten en foliepakken zijn kostbare ruwvoer producten. Het plastic en folie van deze bulten en pakken, 
hebben de beste bescherming nodig tegen invloeden van buitenaf zoals vogels, knaagdieren, huisdieren, 
hagelstenen en wind. Deze bescherming kunt u geven door gebruik te maken van kuilkleden.

Daarnaast zorgt het voor extra gewicht op de kuil, zodat deze zuurstofarm ondergedekt kan worden. Bovenop 
het schermzeil kunt u oude auto- of vrachtwagenbanden leggen en/of sjorbanden over de kuil heen spannen. 

Kuilkleden
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Vital Concept Vitasil B Dry | 
inkuilmiddel tot 60% ds | 

100g
Voor een optimale rantsoen 
efficientie, stabiele bewaring en 
vermindering van broei bij kuil of 
koren.

art. nr. 263002061

Voor € 192,86

Vital Concept Vitasil B MF | 
inkuilmiddel mais | 100g

Met dit conserveringsmiddel zorgt u 
voor een optimale maiskuil, stabiele 
bewaring en vermindering van broei.

art. nr. 263002064

Voor € 137,90

Vital Concept Vitasil B 
Speed | inkuilmiddel mais | 

100g
Met Speed MF inkuilmiddel kunt u al 
na 2 weken de kuil openen. Ideaal 
wanneer u snel moet beginnen aan 
de nieuwe kuil.

art. nr. 263002059

Voor € 157,51

BOERDERIJBENODIGDHEDEN BOERDERIJBENODIGDHEDEN

Zandslurf met handgreep + 
sluitkoord 27x120 Zwart 

Waterborg
Zwarte zandslurf met een afmeting 
van 27 x 120 cm. Voorzien van een 
handgreep en sluitkoord.

art. nr. 259200

Voor € 1,65
Koop 200 vanaf € 1,14

Zandslurf 27x60cm | Groen | 
Waterborg

Deze groene zandslurf met hand-
greep heeft een afmeting van 27 x 60 
cm en is daarmee korter dan de 
standaard zandslurf.

art. nr. 259216

Voor € 0,62
Koop 50 vanaf € 0,43

Zandslurf met handgreep | 
25x100cm | Groen | 

Waterborg
Groene zandslurf met een afmeting 
van 25 x 100 cm. Voorzien van een 
handige handgreep.

art. nr. 259218

Voor € 0,92
Koop 250 vanaf € 0,60

Zandslurven & inkuilmiddelen
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Wikkelfolie & perstouw
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Kuil onderdekken in 5 stappen

Stap 2
Vouw de wandfolie naar binnen en rol de onderfolie 
uit over het kuilgras. De onderfolie zal zich 
vastzuigen op het voer, waardoor het nog beter kan 
conserveren. 

Stap 4
Vouw de kuilkleden uit over de kuil. Dit geeft extra 
druk op de bult en biedt tevens bescherming tegen 
vogels of bijvoorbeeld hagel.

Stap 3
Rol de rol landbouwfolie over de onderfolie uit, om 
zo een beschermende laag te creëren.

Stap 5
Leg het folie en de kleden vast met behulp van 
zandslurven. Op deze manier wordt er naar een zo 
lucht dicht mogelijke kuil gestreefd. Bovenop kunt u 
gebruik maken van oude auto/vrachtwagenbanden. 
Dit geeft extra druk op de kuil en zorgt ervoor dat 
de kleden niet wegwaaien. Als laatste adviseren wij 
u sjorbanden over de kuil heen te spannen. 

Stap 1
Plaats wandfolie langs de wanden van uw sleufsilo. Dit beschermt niet alleen uw wanden tegen zuren maar helpt 
ook het voer luchtdicht af te dekken. (is geen afbeelding van, is niet anders.)
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Hanna Thermometer 
elektronisch | balen & kuil | 

1m
Een elektrische voederthermometer 
die u kunt gebruiken om de 
temperatuur van balen en kuil te 
meten.

art. nr. 265029347

Voor € 207,92

Thermometer/hygrometer | 
temperatuur & vochtgehalte

Handige thermometer en hygrometer 
in een, voor het meten van de 
temperatuur en vochtgehalte.

art. nr. 236001010

Voor € 13,78

Koster Drogestofmeter | 
ruwvoer

Een speciale gewastester van het 
merk Koster, waarmee u eenvoudig 
het drogestofgehalte in het voer kunt 
testen.

art. nr. 252100955

Voor € 515,00

Thermometer + hygrometer 
+ barometer | RVS

Dit meetinstrument is een klein, 
handig weerstation en dient als een 
thermometer, hygrometer en 
barometer.

art. nr. 236000017

Voor € 58,23

Herbomètre 
Grashoogtemeter | 30x30cm 

| 1m
De ze meter geeft u een indi catie   
van de hoeve  e lheid kilogram 
drogestof gras op uw percelen.

art. nr. 265029350

Voor € 105,70

Bodemthermometer | 
bodemtemperatuur | groen | 

31,5cm
Heeft een scherpe punt en is geschikt 
voor het meten van de 
bodemtemperatuur. Meetbereik: 
-10°C tot 110°C.

art. nr. 236000018

Voor € 7,42

BOERDERIJBENODIGDHEDEN BOERDERIJBENODIGDHEDEN

Bij zowel beweiding als maaien is het goed om te weten 
hoeveel kilogram droge strof gras er ongeveer staat. Zo 
weet u hoe groot u het perceel moet maken voor de 
koeien of hoelang zij op het betreffende perceel zouden 
moete kunnen weiden. 

Daarnaast geeft het u inzicht in het maaimoment. 
Tijdens uw ronde over uw percelen kunt u niet alleen de 
hoeveelheid aan droge stof bepalen, maar krijgt u ook 
een beeld van de kwaliteit en situatie in uw grasland. 

Weet hoeveel droge stof er staat

Weerstations
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Kerbl Thermometer mini-
maxi | zonder kwik

Deze thermometer is een kwikvrije 
thermometer en heeft een 
meetbereik van -30°C tot +50°C.

art. nr. 236000011

Voor € 10,54

Regenmeter glas | 25mm

Moderne glazen regenmeter met een 
inhoud van 25 mm. Wordt inclusief 
houder en pen geleverd.

art. nr. 122400

Voor € 17,01

Thermometer mini-maxi | 
elektronisch

Elektronische thermometer voor het 
meten van de omgevingstemperatuur. 
Meetbereik: -50°C tot +50°C.

art. nr. 236004210

Voor € 10,02

Regenmeter kunststof | 
groen | 44cm | 35mm

Is groen van kleur, wordt rechtstreeks 
in de grond gestoken en heeft een 
inhoud van 35 mm.

art. nr. 736000015

Voor € 3,80

Penthermometer IP67 | RVS 
pen

Multifunctionele penthermometer, 
eenvoudig te gebruiken om de 
kerntemperatuur te meten.

art. nr. 136000019

Voor € 17,93

Regenmeter professioneel | 
100mm

Hoge precisie regenmeter met een 
zeer nauwkeurige schaalverdeling en 
een beschermrooster.

art. nr. 736000010

Voor € 42,62

BOERDERIJBENODIGDHEDEN BOERDERIJBENODIGDHEDEN

U kent het vast wel; u wilt weten hoeveel 
regen er is gevallen, maar weet niet meer 
wanneer u de regenmeter voor het laatste 
geleegd heeft. Met deze 100mm grote 
regenmeter is regelmatig leeg gooien niet 
meer nodig. 

Plaats de regenmeter op een open plek op 
2x de hoogte van het model. Zorg ervoor 
dat de regenmeter waterpas staat en test 
dit van te voren met water. 

Extra grote regenmeter

Weerstations
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Ketrop Mini Laser set | 
vogelverjager | 1 km

art. nr. 199946

Voor € 270,16

Ketrop Brown Hawk | 
vogelverjagende vlieger

art. nr. 199926

Voor € 37,50

Ketrop LaserOp 3.0 set | 
vogelverjager | > 2 km

art. nr. 199940

Voor € 470,66

Ketrop Black Hawk Kite | 
vogelverjagende vliegerset | 

7mtr

art. nr. 199918

Voor € 110,00

Portek CropGard | 
vogelverschrikker

art. nr. 199930

Voor € 127,20

Portek Terror Hawk | 
vogelverjagende vlieger | 

zwart/geel

art. nr. 199908

Voor € 33,80

Ketrop Brown Hawk Kite | 
vogelverjagende vliegerset | 

7mtr

art. nr. 199924

Voor € 110,00

BOERDERIJBENODIGDHEDEN BOERDERIJBENODIGDHEDEN

Mollenklem verzinkt

art. nr. 122299

Voor € 5,91
Koop 40 vanaf € 4,62

Mollenklem Talpex 22ZB 
verzinkt

art. nr. 122297

Voor € 9,60
Koop 50 vanaf € 8,19

Ongediertebestrijding - mol & vogel
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Portek Twin Terror Kite | 
vogelverjagende vliegerset | 

7mtr<br />
Met de stille vogelverjagende vlieger 
set kunt u zonder geluid de vogels 
verjagen. Helpt o.a. tegen ganzen, 
kraaiachtigen, meeuwen en merels.

art. nr. 199904

Voor € 127,69

Ketrop Angry Fox | 3D | 
verschrikker met 

beweegbare staart <br />
De rubberen Angry Fox lijkt op een 
levensechte vos en is voorzien van 
een beweegbare staart.

art. nr. 199974

Voor € 41,28

Bird Gard Pro 49 | 
vogelverjager met geluid | 

kraai/spreeuw<br />
Laat diverse angstkreten en geluiden 
van vijandige vogels horen. Zeer 
geschikt tegen kraaiachtigen.

art. nr. 199968

Voor € 381,90

Ketrop Flashing Light | 
wild-/vogelverjagende 

flitslamp
Met de vogelverjagende blauw-witte 
flitslamp houdt u nachtelijke 
roofdieren op afstand.

art. nr. 199950

Voor € 37,80

Ketrop Scare Man 
opblaasbare 

vogelverschrikker | 
automatischDe Scare Man is een opblaasbare 

vogelverschrikker welke elektronisch 
en automatisch werkt.

art. nr. 1999591

Voor € 375,00

Bird Gard Pro 75 | 
vogelverjager met geluid | 

spreeuw/ merel
Laat diverse angstkreten en geluiden 
van vijandige vogels horen. Zeer 
geschikt tegen spreeuwen en merels.

art. nr. 199969

Voor € 381,90

Ketrop Garden Guard 380 | 
verjager met licht/

ultrasoongeluid
De birdchaser maakt zowel licht, 
geluid en/of ultrasoon geluid en heeft 
een ingebouwde bewegingssensor.

art. nr. 199964

Voor € 61,90

Portek Scatterbird Mark 4 
knalapparaat | incl. accu

Modern knalapparaat dat vogels en 
dieren verjaagd door luide knallen. 
Bereik: 3-4 hectare.

art. nr. 199931

Voor € 576,75

Externe Luidspreker tbv Bird 
Gard Pro | 30 meter kabel

Verspreid het geluid van de Bird Gard 
Pro over een nog groter gebied met 
deze externe luidspreker.

art. nr. 199970

Voor € 86,50

BOERDERIJBENODIGDHEDEN BOERDERIJBENODIGDHEDEN

Ongediertebestrijding - vogel
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Rattenvangkooi | 1-deurs | 
66x25x23 cm

art. nr. 122310

Voor € 56,05

Multi Rattenvangkooi | 
verzinkt | 450x390x155mm

art. nr. 1223950

Voor € 62,67

Goodnature Automatische 
rattenval/muizenval A24

art. nr. 122350

Voor € 164,46

Rattenvangkooi | 2-deurs | 
65x17x20 cm

art. nr. 122312

Voor € 22,48

Victor Multikill 
elektronische muizenval 

M250S | 100 muizen

art. nr. 1223940

Voor € 38,34

Goodnature Ratten- muizen 
lokstof tbv A24 |chocola| 

200gr

art. nr. 122358

Voor € 8,23

Vangkooi marter | 2-deurs | 
102x17x20cm

art. nr. 122344

Voor € 33,91

Victor Multikill 
elektronische rattenval 

M241 | 50 ratten

art. nr. 1223942

Voor € 61,68

BOERDERIJBENODIGDHEDEN BOERDERIJBENODIGDHEDEN

Victor Muizenklem | hout | 
met kaaskleurig plankje | 2 

stuks
art. nr. 1223930

Voor € 2,45
Koop 8 vanaf € 2,13

Ongediertebestrijding - knaagdieren
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Victor Rattenklem | hout | 
met kaaskleurig plankje

De Victor rattenklem is gemaakt van 
hout en voorzien van een kaaskleurig 
plankje.

art. nr. 1223932

Voor € 4,12
Koop 8 vanaf € 3,58

Trapper T-Rex muizenklem 
|kunststof| tbv Bell 

rattenvoerdoos
De muizenklem is gemaakt van 
kunststof en kunt u gebruiken in 
combinatie met de Bell 
rattenvoerdoos.

art. nr. 1223922

Voor € 2,50
Koop 8 vanaf € 2,18

AF Advance Muizenvoerdoos

Deze muizenvoerdoos beschikt over 
de traditionele afmetingen en is 
voorzien van een afneembare deksel.

art. nr. 1223908

Voor € 1,21

Victor Muizenklem | 
kunststof

De muizenklem is een klassieke 
muizenklem, maar dan van kunststof. 
Voorzien van krachtige beugel.

art. nr. 1223934

Voor € 2,47
Koop 8 vanaf € 2,14

Trapper T-Rex rattenklem 
|kunststof| tbv Bell 

rattenvoerdoos
De rattenklem is gemaakt van 
kunststof en kunt u gebruiken in 
combinatie met de Bell 
rattenvoerdoos.

art. nr. 1223924

Voor € 9,99
Koop 8 vanaf € 8,69

AF Snappa Muizenvoerdoos 
| kunststof

In de voerdoos kunt u blokken, pasta 
of een Snap-E muizenklem plaatsen. 
Voorzien van inspectiegleuf.

art. nr. 1223910

Voor € 2,66

Victor Rattenklem | 
kunststof

De rattenklem is een klassieke 
rattenklem, maar dan van kunststof. 
Voorzien van krachtige beugel.

art. nr. 1223936

Voor € 4,23
Koop 8 vanaf € 3,68

Bell EVO Express 
Rattenvoerdoos | kunststof | 

met gewicht
D eze voerdoos bevat extra gewicht, 
zodat deze niet ge makkelijk kan 
verschuiven. Voorzien van 
vergrendelmechanisme.

art. nr. 1223918

Voor € 26,51
Koop 8 vanaf € 23,05

AF Tunnel Muizenvoerdoos | 
kunststof

Heeft een smalle, rechthoekige vorm. 
In de voerdoos kunt u blokken, pasta 
of muizenvallen plaatsen.

art. nr. 1223912

Voor € 4,14

Ongediertebestrijding - knaagdieren
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Forza Kruiwagen groen | 
2-wielen | HDPE | 160L

art. nr. 7021812

Voor € 138,34

Fort Kalverkruiwagen / 
kalvertaxi | met lier

art. nr. 702193

Voor € 251,58

Fort Kruiwagen TK-100 
groen | PP | 100L

art. nr. 702188

Voor € 79,10

Fort Kruiwagen PE-160 groen 
| HDPE | 160L

art. nr. 702190

Voor € 237,99

Forza Kruiwagen groen | 
HDPE | 160L

art. nr. 7021811

Voor € 112,51

Fort Kruiwagen TK-100 
groen | PP | anti-lek |100L

art. nr. 7021801

Voor € 82,19

Fort Kruiwagen PE160 groen 
| HDPE | anti-lek | 160L

art. nr. 7021802

Voor € 238,28

BOERDERIJBENODIGDHEDEN BOERDERIJBENODIGDHEDEN

AF Atom Rattenvoerdoos | 
kunststof

art. nr. 1223914

Voor € 6,57

AF Multis Rattenvoerdoos | 
tbv GoodNature rattenval

art. nr. 1223916

Voor € 23,62

Ongediertebestrijding - knaagdieren
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Fort Kruiwagen PE-160/2 
groen | 2-wielen | HDPE | 

160L
Deze kruiwagen is voorzien van twee 
wielen en heeft een kunststof bak met 
een inhoud van 160 liter.

art. nr. 702192

Voor € 263,17

Fort Binnenband tbv 
kruiwagenwiel | 400x100mm

Heeft een doorsnede van 400 mm en 
een breedte van 100 mm. Geschikt 
voor alle Fort kruiwagens.

art. nr. 7201402

Voor € 10,20

Fort Kruiwagenwiel Flex Pro 
| anti-lek | 400x100mm | as 

13cm
Anti-lek band met as van 14 cm en 
asgat van 20 mm. Met kunststof velg 
en een vetgesmeerde rollager.

art. nr. 7201303

Voor € 48,79

Fort Kruiwagen SMB-100 
geel | HDPE | 100L

Een onmisbaar model voor 
stratenmakers en hoveniers! Heeft 
een sterke kunststof bak van 100 liter.

art. nr. 702189

Voor € 206,92

Kruiwagenwiel met as 13cm 
| 400x100mm | kunststof 

velg
Los kruiwagen wiel met een as van 13 
cm en een asgat van 20 mm. Met 
kunststoffen velg.

art. nr. 720133

Voor € 29,24

Fort Kruiwagenwiel Flex Pro 
| anti-lek | 400x100mm | as 

20cm
Universele anti-lek band met een as 
van 20 cm. Met kunststof velg en een 
vetgesmeerde rollager.

art. nr. 7201302

Voor € 50,47

Fort Kiepkruiwagen F&S 
300/2 | 2-wielen | anti-lek | 

300L
Voorzien van twee anti-lek banden en 
een kunststoffen bak van 300 liter. 
Heeft een handige kiepfunctie, wat 
zorgt voor extra stabiliteit.

art. nr. 7021816

Voor € 463,13

Kruiwagenwiel met as 20cm 
| 400x100mm | kunststof 

velg
Los kruiwagenwiel met extra lange as 
van 20 cm en een asgat van 20 mm. 
Met kunststoffen velg.

art. nr. 720135

Voor € 35,00

Fort Steekwagen KXL-250 
groen | 250kg

Voorzien van een vast laadvlak en 
groter uitklapbaar laadvlak. Kan maar 
liefst 250 kg aan!

art. nr. 702204

Voor € 60,74

BOERDERIJBENODIGDHEDEN BOERDERIJBENODIGDHEDEN

Kruiwagens
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Fort Steekwagen K-300 | 
anti-lek | 300kg

art. nr. 702205

Voor € 90,14

Fort Wiel Flex iCore 2 Pro | 
anti-lek | 400x100mm | as 

13cm

art. nr. 7201301

Voor € 32,59

Emmer | zwart | zware 
kwaliteit | 16 liter

art. nr. 542000028

Voor € 3,84

Fort Steekwagenwiel 
260x85mm | asgat 20mm

art. nr. 7201411

Voor € 15,66

Emmer | kunststof | zwart | 
15 liter

art. nr. 552804001

Voor € 2,83

Fort Steekwagenwiel Flex 
Lite 260x85mm |anti-lek| 

asgat 20mm

art. nr. 7201412

Voor € 17,62

BOERDERIJBENODIGDHEDEN BOERDERIJBENODIGDHEDEN

Emmer 12 liter zwart

art. nr. 512402

Voor € 1,29
Koop 10 vanaf € 1,20

Emmer 12 liter grijs zware 
kwaliteit

art. nr. 512404

Voor € 4,23
Koop 10 vanaf € 3,71

Emmer 20 liter grijs zwaar 
met schenktuit

art. nr. 512410

Voor € 6,11
Koop 5 vanaf € 5,36

Emmers
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Kerbl Inzetbakje / 
voederschaal 6 liter | 

kunststof | Grijs
Geschikt als voer- of drinkbak voor uw 
kalveren. Gemaakt van sterk 
kunststof. Inhoud: 6 liter.

art. nr. 512400

Voor € 4,42
Koop 10 vanaf € 4,07

Speciekuip kunststof 90l

Is voorzien van een handige 
meetschaal en ergonomische 
handgrepen. Inhoud: 90 liter.

art. nr. 512432

Voor € 7,60
Koop 5 vanaf € 6,67

Kerbl Hooiruif dubbel | 62,5 
x 51 x 48cm | 40mm

Ideaal wanneer u twee verschillende 
hokken met dieren tegelijk van hooi 
of kuil wilt voorzien!

art. nr. 140174

Voor € 58,67

Talen Tools Flexibele Emmer 
| 40 liter | zwart | 847142

Gemaakt van sterk kunststof en is 
voorzien van twee handige 
handvaten. Inhoud: 40 liter.

art. nr. 708358

Voor € 8,45
Koop 5 vanaf € 6,61

Kerbl Koeborstel / 
Veeborstel halfrond | 

22x50x9cm
De halfronde veeborstel heeft sterke 
polyamide haren van 5 cm lang en is 
gemakkelijk te bevestigen.

art. nr. 124106

Voor € 57,16
Koop 5 vanaf € 53,45

Hooiruif groot t.b.v. landhek

Verzinkte hooiruif, uitstekend geschikt 
om aan een landhek te bevestigen.

art. nr. 140171

Voor € 73,92

Voerbak / waterbak 
rechthoek 90 liter

De voerbak is voorzien van 
ergonomische handgrepen en een 
handige meetschaal. Inhoud: 90 liter.

art. nr. 512428

Voor € 8,07
Koop 5 vanaf € 7,09

Kerbl Hooiruif groot | 
75.3x47.5x46.5cm | 

gegalvaniseerd
Grote gegalvaniseerde hooiruif voor 
aan de wand, zeer geschikt voor 
gebruik bij paarden.

art. nr. 140175

Voor € 61,75

Suevia paardenvoerbak 
gegalvaniseerd | klein

Deze gegalvaniseerde voerbak heeft 
een afmeting van 40x25x23 cm en is 
eenvoudig te bevestigen.

art. nr. 140124

Voor € 52,88

Voerbakken & hooiruiven
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Voertrog / Voerbak | 
gegalvaniseerd | 150x30cm

art. nr. 140163

Voor € 124,10

Steel Mestschraper | 175cm | 
aluminium | schroefdraad

art. nr. 707929

Voor € 19,89

Kerbl Voerschep | aluminium 
| 1600 gram

art. nr. 142000026

Voor € 11,88

Kerbl Mestschuif halfrond | 
50cm | gecoat staal

art. nr. 742000071

Voor € 16,26

Mestschraper | 35cm | 
kunststof | blauw | 

schroefdraad

art. nr. 707928

Voor € 3,38

Kerbl Mestschuif halfrond | 
66cm | gecoat staal

art. nr. 742000072

Voor € 18,34

BOERDERIJBENODIGDHEDEN BOERDERIJBENODIGDHEDEN

Talen Tools Bats 000 | steel 
110cm | gehard | opstapje 

|58M
art. nr. 708115

Voor € 32,77
Koop 5 vanaf € 25,64

Talen Tools 
Gemeentebezem|45cm|steel 

160cm|natuurvezel BB45C
art. nr. 705918

Voor € 15,88
Koop 5 vanaf € 12,43

Talen Tools Gemeentebezem 
|45cm|steel 160cm|kunststof 

BB45KC
art. nr. 705919

Voor € 24,60
Koop 5 vanaf € 19,25

Mestschuiven
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Talen Tools Draineerspade | 
steel 76cm | T-greep | 1005

Door het lange en smalle blad spit u 
eenvoudig smalle greppels. De steel 
met T-greep is 76 cm lang.

art. nr. 708108

Voor € 54,66
Koop 5 vanaf € 42,78

Talen Tools Betonschop | 
steel 110cm | grijs |T-greep 

|Z24ME
De sterke betonschop heeft een blad 
van 350x220 mm. De steel is 110 cm 
lang en heeft een T-greep.

art. nr. 708151

Voor € 14,47
Koop 5 vanaf € 11,32

Streuding Bats 000 | steel 
120cm | T-greep | 10107

Deze schep heeft een klein stalen 
blad met een afmeting van 255x210 
mm. De steel is 120 cm lang.

art. nr. 708120

Voor € 17,17
Koop 5 vanaf € 13,44

Karlstad Aluminium 
Graanschop | steel 85cm | 

D-greep | T17
Het blad van deze aluminium schep is 
voorzien een slijtstrip. De steel met 
D-greep is 85 cm lang.

art. nr. 708090

Voor € 64,26
Koop 5 vanaf € 50,29

Talen Tools Sneeuwschep | 
steel 130cm | kunststof | F3

Lichte en kunststoffen sneeuwschep 
met een steel van 130 cm. De 
afmeting van het blad is 40x50 cm.

art. nr. 708160

Voor € 20,25
Koop 5 vanaf € 15,85

Streuding Straatbezem XXL | 
100cm | steel 170cm 

|ergonomisch
Door de kromme steel gaan het vegen 
makkelijker en sneller. De bezem 
heeft na  m elijk meer contact met de 
grond  .

art. nr. 705924

Voor € 58,49
Koop 5 vanaf € 45,78

Talen Tools Aluminium 
Graanschop | steel 85cm 

|D-greep |TP17
Deze schep heeft een groot, gebogen 
aluminium blad met slijtstrip. De steel 
met D-greep is 85 cm lang.

art. nr. 708094

Voor € 40,63
Koop 5 vanaf € 31,80

Talen Tools Vloertrekker | 
75cm | metaal | zwaar | 

BB1531
De vloertrekker is 75 cm breed en 
voorzien van sterk frame van 
gegalvaniseerd metaal met 
waterrand.

art. nr. 707952

Voor € 10,05
Koop 5 vanaf € 7,86

Streuding Mestvork 4-tands 
| steel 135cm | 80102

De mestvork heeft 4 sterke stalen 
tanden en is uitgerust met een extra 
lange steel van 135 cm.

art. nr. 708032

Voor € 32,55
Koop 5 vanaf € 25,47

Gesteeld gereedschap
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Streuding Straatbezem | 
40cm |steel 170cm 

|ergonomisch 80233
art. nr. 705920

Voor € 28,92
Koop 5 vanaf € 22,64

Streuding Betonschop | steel 
100cm | rood | 12022

art. nr. 708150

Voor € 19,45
Koop 5 vanaf € 15,22

Streuding Mestvork 4-tands | 
steel 85cm | 80101

art. nr. 708030

Voor € 32,35
Koop 5 vanaf € 25,32

Streuding Hooivork 2-tands | 
steel 135cm | 80108

art. nr. 708034

Voor € 32,37
Koop 5 vanaf € 25,33

Streuding Bats 00 | steel 
100cm | T-greep | 10122

art. nr. 708118

Voor € 16,14
Koop 5 vanaf € 12,63

Streuding Stalschop D-4 | 
steel 130cm | zwart | 12281

art. nr. 708152

Voor € 19,38
Koop 5 vanaf € 15,16

Streuding Hooivork 3-tands | 
steel 135cm | 80110

art. nr. 708038

Voor € 35,46
Koop 5 vanaf € 27,75

Vital Concept Schep | blauw | 
66cm breed

art. nr. 734003506

Voor € 18,92

Intertec Armatuur | tbv LED 
buizen | IP65 | 120cm

art. nr. 512203042

Voor € 25,00

Gesteeld gereedschap
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Intertec LED buis | 18 W | 
3000 K | 120cm | 6 stuks

De kleurtemperatuur is 3000K en het 
vermogen is 18W van deze 120 cm 
lange, flikkervrije TL buis.

art. nr. 512203052

Voor € 90,16

Kerbl LED TL-Lamp | stof-/
waterdicht | 5000lm | 

1192mm
TL buis met homogene verlichting, 
een vermogen van 55W en een 
lichtstroom van 5000lm. Lengte: 1192 
mm.

art. nr. 1107200

Voor € 89,97

Ecotube Plus LED TL buis T8 | 
18W / 3000lm | 6500K | 

120cm
De flikkervrije TL buis is 120 cm lang, 
met een vermogen van 18W en een 
kleurtemperatuur van 6500K.

art. nr. 1107101

Voor € 13,35

Intertec LED buis | 18 W | 
5000 K | 120cm | 6 stuks

Flikkervrije, 120 cm lange TL buis met 
een vermogen van 18W en een 
kleurtemperatuur van 5000K.

art. nr. 512203054

Voor € 89,51

Kerbl LED TL-Lamp | stof-/
waterdicht | 6500lm | 

1492mm
1492 mm lange TL buis heeft 
homogene verlichting,  een vermogen 
van 55W en een lichtstroom van 
6500lm.

art. nr. 1107201

Voor € 106,03

Ecotube Plus LED TL buis T8 | 
24W / 4000lm | 4000K | 

150cm
Flikkervrije, 150 cm lange TL buis met 
een vermogen van 24W en een 
kleurtemperatuur van 4000K.

art. nr. 1107102

Voor € 16,29

Ecotube Plus LED TL buis T8 | 
24W / 4000lm | 6500K | 

150cm
150 cm lange, flikkervrije TL buis met 
een vermogen van 24W en een 
kleurtemperatuur van 6500K.

art. nr. 1107100

Voor € 16,29

Ecotube Plus LED TL buis T8 | 
18W / 3000lm | 4000K | 

120cm
120 cm lange, flikkervrije TL buis met 
een vermogen van 18W en een 
kleurtemperatuur van 4000K.

art. nr. 1107103

Voor € 13,35

BOERDERIJBENODIGDHEDEN BOERDERIJBENODIGDHEDEN

Wandcontactdoos enkel 
220v

Waterdichte, enkelvoudige 
wandcontactdoos met klapdeksel. De 
opbouw is geschikt voor bevestiging 
met behulp van schroeven.

art. nr. 507310

Voor € 11,52

Stalverlichting
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Armatuur tbv LED TL buis T8 
120cm | NH3-/stof-/

waterdicht

art. nr. 1107121

Voor € 23,26

Kerbl LED Stallamp |NH3/
waterdicht| 19800lm | 

320mm |dimbaar

art. nr. 1107211

Voor € 389,16

Kerbl MultiLED Stallamp | 
NH3/waterdicht | 19500lm | 

dimbaar

art. nr. 1107214

Voor € 316,64

Armatuur tbv LED TL buis T8 
150cm | NH3-/stof-/

waterdicht

art. nr. 1107120

Voor € 34,12

Kerbl LED Stallamp | NH3/
waterdicht | 19800lm | 

320mm

art. nr. 1107212

Voor € 233,49

Vital LED plafondlamp | IP65 
| aluminium/gehard glas | 

100W

art. nr. 512202607

Voor € 156,64

Kerbl LED Stallamp | NH3/
waterdicht | 13200lm | 

280mm

art. nr. 1107210

Voor € 189,27

Kerbl LED Stallamp | NH3/
waterdicht | 26400lm | 

365mm

art. nr. 1107213

Voor € 274,18

Vital LED plafondlamp | IP65 
| aluminium/gehard glas | 

200W

art. nr. 512202608

Voor € 221,02

BOERDERIJBENODIGDHEDEN BOERDERIJBENODIGDHEDEN

Stalverlichting
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Brennenstuhl LuxPremium 
Hoofdlamp KL 100 LED | 2x 

AA | 10u
Handige hoofdlamp om      u w   
handen vrij te houden! De lamp heeft 
een lichtwijdte van 40 meter en een 
lichtstroom van 100 lm.

art. nr. 535310

Voor € 14,42

Brennenstuhl LuxPremium 
zaklamp TL 300 AF LED | accu 

| 26u
Compacte oplaadbare zaklamp LED! 
Door de LED lampen, 350 lm, heeft u 
maar liefst een bereik van 180 meter. 
U doet met een volle accu 26 uur.

art. nr. 535307

Voor € 18,49

Brennenstuhl LED 
bouwlamp +sensor JARO 

50watt | IP54 |4400lm
De JARO 5050P van Brennenstuhl is 
een LED straler bouwlamp met sensor 
en heeft een vermogen van 50 Watt. 
De LED straler heeft een lichtstroom 
van 4400 lumen.

art. nr. 5352512

Voor € 51,04

Brennenstuhl LuxPremium 
Hoofdlamp KL 200F LED | 3x 

AA | 4u
Deze krachtige hoofdlamp heeft een 
lichtwijdte van 100 meter en een 
lichtstroom van 200 lm. Handig als u 
uw handen wilt vrijhouden!

art. nr. 535312

Voor € 23,68

Brennenstuhl mobiele LED 
Werklamp 30w accu | IP65 | 

3000lm
Deze werklamp heeft een capaciteit 
van 30W, een lichtstroom van max. 
3000 lm en is zeer flexibel inzetbaar. 
Zowel geschikt voor binnen en buiten.

art. nr. 5352851

Voor € 71,29

Brennenstuhl LED 
bouwlamp JARO 80watt | 

IP65 | 7100lm
De JARO 7050 van Brennenstuhl is 
een LED straler bouwlamp met een 
vermogen van 80 Watt. De LED straler 
heeft een lichtstroom van 7100 
lumen.

art. nr. 5352513

Voor € 56,68

Brennenstuhl Looplamp HL 
200 A LED | accu | 6u

Handige en sterke looplamp, voorzien 
van 4 SMD-LED lampen, die helder 
licht geven tot wel 6 uur lang met een 
vol opgeladen accu.

art. nr. 535295

Voor € 20,26

Brennenstuhl LED 
bouwlamp JARO 50watt | 

IP65 | 4400lm
De JARO 50 W is een LED straler met 
een vermogen van 50 Watt. Deze 
muur bouwlamp heeft een 
lichtstroom van 4400 lm.

art. nr. 5352511

Voor € 39,88

Brennenstuhl LED 
bouwlamp JARO 99,2watt | 

IP65 | 8840lm
Deze Brennenstuhl muurbouwlamp is 
een LED straler, type JARO 9050. De 
bouwlamp heeft een vermogen van 
99,2 Watt en 8840 lumen.

art. nr. 5352514

Voor € 78,18

BOERDERIJBENODIGDHEDEN BOERDERIJBENODIGDHEDEN
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Brennenstuhl LED 
bouwlamp JARO 150watt | 

IP65 | 13500lm

art. nr. 5352515

Voor € 106,92

Brennenstuhl 
Krachtstroomkabel 5-polig 

IP44 | 5x2,5mmq 10mtr

art. nr. 535318

Voor € 63,49

Brennenstuhl kabelhaspel 
Garant IP44 | 3x1,5mmq | 50 

meter

art. nr. 535210

Voor € 97,73

Brennenstuhl Mobiele LED 
bouwlamp 20 watt |accu| 

IP54 2200lm

art. nr. 5352518

Voor € 62,58

Brennenstuhl Bremaxx 
Verlengsnoer 10mtr | IP44 | 

3x1,5mmq

art. nr. 535220

Voor € 23,94

Mavel Wandkabelhaspel 
230v Master Plus | 

3x1,5mmq | 15meter

art. nr. 5351924

Voor € 118,15

Brennenstuhl Mobiele LED 
bouwlamp 30 watt |accu| 

IP54 3200lm

art. nr. 5352519

Voor € 88,82

Brennenstuhl kabelhaspel 
Garant IP44 | 3x2,5mmq | 40 

meter

art. nr. 535203

Voor € 128,17

Brennenstuhl 
stroomverdeelkast 32A IP44 

| 2x16A 1x32A 4x230v

art. nr. 535315

Voor € 198,92

BOERDERIJBENODIGDHEDEN BOERDERIJBENODIGDHEDEN
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Accu Optima 850S RedTop

Deze startaccu, van Optima RedTop is 
een 12V, 50Ah accu. De Redtop is een 
ideale startaccu voor de zwaardere 
voertuigen en landbouwmachines.

art. nr. 550110

Voor € 159,19
Koop 2 vanaf € 147,31

Accu 60038 12v, 100Ah 
Onderhoudsvrij VMF

Deze accu van VMF Green System is 
een 12V, 100Ah accu, geschikt voor 
12V motoren. De accu is   geschikt 
voor bijvoorbeeld een auto en 
trekker.
art. nr. 550032

Voor € 126,82
Koop 2 vanaf € 118,58

Accu Optima Yellowtop, 
55ah, YT4,2s, semitractie

Deze accu is een 12V, 55Ah 
semitractie accu. Geschikt voor 
afrastering, mestrobot, 
voerschuifrobot, maar ook voor 
caravans en 4x4 voertuigen.
art. nr. 550080

Voor € 207,03
Koop 2 vanaf € 191,58

Accu 52805 12v,28Ah 
Onderhoudsvrij VMF, tbv 

zitmaaier MTD
Deze accu van VMF Green System is 
een 12V, 28Ah accu, geschikt voor 12V 
motoren. De accu is zeer geschikt 
voor een MTD zitmaaier/gazonmaaier.

art. nr. 550020

Voor € 53,36
Koop 2 vanaf € 49,90

Accu 62034 12v, 120Ah VMF 
lxbxh 514x189x220

12V, 120Ah accu geschikt voor 12V 
motoren. Zeer geschikt voor o.a. 
trucks/vrachtwagens en 
landbouwvoertuigen.

art. nr. 550034

Voor € 144,84
Koop 2 vanaf € 135,43

Accu 52815 12v,28Ah 
Onderhoudsvrij VMF, tbv 

zitmaaier Husq.
28Ah accu geschikt voor 12V motoren. 
De accu is onderhoudsvrij en u kunt 
de accu voor o.a. een Husqvarna 
zitmaaier gebruiken.

art. nr. 550018

Voor € 53,36
Koop 2 vanaf € 49,90

Accu 57113 12v,72Ah 
Onderhoudsvrij VMF

De VMF Green System Batterij, is een 
12V, 72Ah accu geschikt voor 12V 
motoren. U kunt de accu voor o.a. 
een benzine auto gebruiken.

art. nr. 550026

Voor € 92,17
Koop 2 vanaf € 86,18

Accu 57503 12v, 75Ah 
Semitractie

Deze accu is een 12V, 75Ah 
semitractie accu. Geschikt voor 
accu- en batterij apparaten van 
schrikdraadapparatuur en 
zonnepanelen.
art. nr. 550082

Voor € 85,93
Koop 2 vanaf € 74,77

Telwin Startbooster Pro 
Start 2824 | draagbaar | 

12/24V
Deze startbooster is geschikt voor een 
12 volt en 24 volt accu. De stabiele 
startbooster heeft een beveiligde 
piekstroom van 2500 Ampere.

art. nr. 5510110

Voor € 383,20

Accu’s
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Telwin Acculader Alpine 20 
Boost | 20Ah | 12/24V

art. nr. 5510102

Voor € 111,30

Telwin Acculader Doctor 
Start 630 | 90Ah | 12/24V

art. nr. 5510108

Voor € 660,00

Helvi acculader starthulp 
12/24V | 55Ah | 480Ah Rapid 

480

art. nr. 551026

Voor € 391,78

Telwin Acculader Leader 400 
Start | 45Ah | 12/24V

art. nr. 5510104

Voor € 284,05

Helvi acculader 12/24V | 
13Ah | Progress 17

art. nr. 551022

Voor € 112,73

Helvi acculader starthulp 
12/24V | 75Ah | 700Ah 

Autostar 701

art. nr. 551028

Voor € 618,16

Telwin Acculader Dynamic 
620 Start | 90Ah | 12/24V

art. nr. 5510106

Voor € 431,25

Helvi acculader 12/24V | 
16Ah | Progress 20

art. nr. 551024

Voor € 145,99

Startkabels 35mmq | 3,5 
meter

art. nr. 550318

Voor € 42,04

BOERDERIJBENODIGDHEDEN
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