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X100 SERIES
Met zes modellen en een verscheidenheid aan eigenschappen
en opties om uit te kiezen, is er bij de John Deere X100-serie
voor ieder wat wils. Aangezien deze robuuste gazontractoren
ontworpen zijn voor gazons van 3.000 tot 6.000 m2, zijn ze
gebouwd voor jarenlang en zorgeloos gebruik. De X100 serie
combineert perfecte maaikwaliteit met enorm gebruiksgemak.
Het hydrostatische gaspedaal, uitgevoerd in automotive stijl,
zorgt voor een intuïtieve bediening terwijl de cruise control
een comfortabele rit garandeert.

TOT

X117R

- ‘Side-by-side’ pedalen
- Het oog wil ook wat: modern design en styling
- Van duurzame kwaliteit
- Ontworpen met het oog op bedieningscomfort
- Gemakkelijk schakelen tussen
mulchen, zij-uitworp en opvangbak

JAAR***
GARANTIE

X300 & X500 SERIES

Toegang tot alle terreinen! Aangezien deze series gazontractoren zijn ontworpen voor
grote gazons, zijn ze voorzien van al het vermogen en comfort dat u nodig hebt om
de klus te klaren. De modellen in de X300-serie zijn voorzien van indrukwekkende
eigenschappen en zijn gemakkelijk te bedienen. Voor ultieme prestaties en vermogen
kiest u de X500-serie. Een laag zwaartepunt, lange wielbasis en differentieelvergrendeling maakt dat deze machines perfect zijn voor allround gebruik.

X107

X107
X127

X117R

- Twin Touch™-pedalen
- Cruise control
- Zeer comfortabele stoelen
- Duidelijk en modern display
- Handige draaiknop voor het instellen
van de maaihoogte
- Soepel lopende V-twin
- De Accel Deep™-maaidekken
- De X354 en de X584 met vierwielbesturing

TOT

X300 & X500 SERIES
JAAR***
GARANTIE

TOT

JAAR***

X107
X167
X127

TOT

€ 3.683,-

incl. btw

GARANTIE

JAAR***

TOT

€ 4.426,-

incl. btw

GARANTIE

JAAR***

€ 5.876,-

incl. btw

GARANTIE

X350
X107
X117R

-

Maaidek 42" Edge™ (107 cm) zijuitworp
Snelheid vooruit: 8,9 km/u
CE-nominaal vermogen 11,11 kW (14,9 pk)**
Bediening maaidek: mechanisch
Zitting: standaard
Mulchkit: optioneel

X127
X147R
X117R

-

Maaidek 42" Edge™ (107 cm) zijuitworp
Snelheid vooruit: 8,9 km/u
Cruise control
CE-nominaal vermogen 12,36 kW (16,9 pk)**
Bediening maaidek: mechanisch
Zitting: standaard, hoog
Mulchkit: optioneel

X167
X167R
X117R
X147R

-

Maaidek 48" Edge™ (122 cm) zijuitworp
Snelheid vooruit: 8,9 km/u
Cruise control
CE-nominaal vermogen 15,00 kW (20,1 pk)**
30-seconden olieverversingssysteem
Bediening maaidek: elektrisch
Zitting: standaard, hoog
Mulchkit: optioneel

TOT

€ 4.648,-

incl. btw

JAAR***
GARANTIE

Maaidek 36" (92 cm) achteruitworp
Snelheid vooruit: 8,9 km/u
CE-nominaal vermogen 10,84 kW (14,5 pk)**
Bediening maaidek: mechanisch
Opvangcapaciteit: 300 liter
Zitting: standaard
Mulchkit: optioneel

TOT

incl. btw

Maaidek 36" (92 cm) achteruitworp
Snelheid vooruit: 8,9 km/u
CE-nominaal vermogen 12,36 kW (16,9 pk)**
Bediening maaidek: elektrisch
Opvangcapaciteit: 300 liter
Zitting: standaard, hoog
Mulchkit: optioneel

TOT

incl. btw

GARANTIE

JAAR***

Maaidek 42" Edge™ (107 cm) zijuitworp
Snelheid vooruit: 8,2 km/u
CE-nominaal vermogen 14,1 kW (19,2 pk)**
Zitting: luxe (38 cm)

incl. btw

Maaidek 42" (107 cm) achteruitworp
Snelheid vooruit: 8,5 km/u
CE-nominaal vermogen 14,1 kW (19,2 pk)**
Zitting: luxe (38 cm)

Maaidek 42" Edge™ (107 cm) mulch
€7.083,- incl. btw

TOT

JAAR***

Maaidek 42" (107 cm) achteruitworp
Snelheid vooruit: 8,9 km/u
CE-nominaal vermogen 12,36 kW (16,9 pk)**
Bediening maaidek: elektrisch
Opvangcapaciteit: 300 liter
Zitting: standaard, hoog
Bumper
Mulchkit: optioneel

TOT

€ 8.290,-

incl. btw

JAAR***

X370
X590
X350R
X350
X147R
X167R
X117R

-

Maaidek 42" Accel Deep™ (107 cm) zijuitworp
Snelheid vooruit: 8,6 km/u
CE-nominaal vermogen: 14.1 kW (19.2 pk)**
Twin Touch™-voetbediening

Maaidek 42" Edge™ (107 cm) mulch
€8.440,- incl. btw

TOT

€ 9.346,-

incl. btw

GARANTIE

X380
X350

-

X167R
X127
X167
X107
X167R
X117R
X147R

-

GARANTIE

X350R
X350R
X350
X117R
X147R

-

incl. btw

JAAR***

€ 7.765,-

GARANTIE

X350
X350
X117R

€ 6.327,-

GARANTIE

X147R
X107
X127
X147R
X117R

-

€ 6.933,-

JAAR***

-

JAAR***

TOT

€ 5.606,-

GARANTIE

X117R
X107
X117R

-

TOT

Maaidek 48" Accel Deep™ (122 cm) zijuitworp
Snelheid vooruit: 10 km/u
CE-nominaal vermogen: 15.2 kW (20.7 pk)**
Twin Touch™-voetbediening

Maaidek 54" Accel Deep™ (137 cm) zijuitworp
€9.575,- incl. btw
* Adviesprijs € incl. 21% btw
** De informatie ten aanzien van vermogen en koppel van de motor
worden verstrekt door de fabrikant van de motor en dient alleen te
worden gebruikt voor vergelijkingsdoeleinden. Daadwerkelijke
vermogen en koppel bij gebruik kan lager zijn.

JAAR***

€ 11.909,-

incl. btw

GARANTIE

-

TOT

X584
X350
X350R

Maaidek 48" Accel Deep™ (122 cm) zijuitworp
Snelheid vooruit: 11,6 km/u
CE-nominaal vermogen: 16.1 kW (21.6 pk)**
Hydraulische maailift

Maaidek 54" Accel Deep™ (137 cm) zijuitworp
€12.138,- incl. btw

JAAR***

€ 11.759,-

incl. btw

GARANTIE

X590
X350R
X590
X350

-

Maaidek 48" Accel Deep™ (122 cm) zijuitworp
Snelheid vooruit: 11,6 km/u
Hydraulische stuurbekr. voor twee wielen
CE-nominaal vermogen 16,7 kW (22,7 pk)**
Hefsysteem maaidek: hydraulisch
Zitting: luxe, extra hoog (53 cm)

Maaidek 52" Accel Deep™ (137 cm) zijuitworp
€11.987,- incl. btw

*** Uw garantie bestaat uit een onbeperkt aantal uren gedurende de eerste twee (2) jaar. Daarnaast tot maximaal drie (3) jaar garantie (of 120 uur)
voor de X100-serie; tot maximaal vier (4) jaar garantie (of 300 uur) voor de X300-serie (of 500 uur) voor de X500-modellen - welke ook maar het
eerst komt, wanneer jaarlijks onderhoud door een erkende dealer van John Deere wordt uitgevoerd. Uitsluitend voor privégebruik.
Voor commercieel gebruik is de garantie 12 maanden, met een onbeperkt aantal uren.

ZTRAK™
ZTRAK™ ZERO-TURN MOWERS
ZERO-TURN MOWERS

360°

Dankzij de grote wendbaarheid en snelheden tot maximaal 14,5 km/u helpen onze ZTrak™ zero-turn-maaiers
u om sneller een perfect resultaat te behalen. Er zijn twee series met in totaal zes modellen waar u uit kunt kiezen.

€ 5.838,-

€ 6.627,-

incl. btw

€ 7.984,-

incl. btw

incl. btw

Z335E

Z345R

Z515E

-

-

-

Maaidek 42" Accel Deep™ (107 cm) zijuitworp
Snelheid vooruit: 10,8 km/u
Hoogte rugleuning zitting: 38 cm
Snelheid en richting: Dubbele hendels
CE-nominaal vermogen 13,4 kW (18 pk)
Mulchen: optioneel (MulchControl™)

Maaidek 42" Accel Deep™ (107 cm) zijuitworp
Snelheid vooruit: 10,8 km/u
Hoogte rugleuning zitting: 45,7 cm
Armleuningen
Snelheid en richting: Twin-premium
CE-nominaal vermogen 14,7 kW (19,7 pk)**
Mulchen: optioneel (MulchControl™)

Z335E
Z335E

Z345M

€ 8.926,-

Z345M € 10.337,-

incl. btw

incl. btw

Z530M

Z545R

-

-

Maaidek 48" Accel Deep™ (122 cm) zijuitworp
Snelheid vooruit van de Z530M: 12,9 km/u
Hoogte rugleuning zitting: 50,8 cm
Armleuningen
Snelheid en richting: Dubbele hendels
CE-nominaal vermogen 16,1 kW (21,6 pk)**
Mulchen: optioneel (MulchControl™)

** De informatie ten aanzien van vermogen en koppel van de motor
worden verstrekt door de fabrikant van de motor en dient alleen te worden gebruikt voor vergelijkingsdoeleinden. Daadwerkelijke vermogen en
koppel bij gebruik kan lager zijn.

Z345R

X100, X300 en X500 series
Leverbaar vanaf €63,- incl. btw

Z530M

AANHANGWAGEN
10P, 240 liter, polyester
€530,- incl. btw

Z345R
* Adviesprijs € incl. 21% btw

ONDERHOUDSKIT

Maaidek 48" hoge capaciteit (122 cm) zijuitworp
Snelheid vooruit: 14,5 km/u
Hoogte rugleuning zitting: 57,1 cm
Armleuningen
Snelheid en richting: Twin-premium
CE-nominaal vermogen 15,3 kW (20,5 pk)**

Z515E

Z515E

Maaidek 48" Accel Deep™ (122 cm) zijuitworp
Snelheid vooruit: 12,9 km/u
Hoogte rugleuning zitting: 45,7 cm
Armleuningen
Snelheid en richting: Dubbele hendels
CE-nominaal vermogen 13,4 kW (18,0 pk)**
Mulchen: optioneel (MulchControl™)

Z530M

GETROKKEN
VERTICULEERMACHINE
100 cm (40")
€415,- incl. btw

Z545R
GETROKKEN

KUNSTMESTSTROOIER
Z545R
80 kg

€509,- incl. btw

AANHANGWAGEN
13, 280 liter, staal

€769,- incl. btw
18, 420 liter, staal

€1.065,- incl. btw
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