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•
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In deze prijs inbegrepen:
•
(2029) Wielen Russ 650/75R32 172 A8 DT 43 (Ø 1.785 x 645 mm, 6.300 kg per wiel bij 40 km/u)
•
(1345) Waterdichte hydraulische doseerschuif (DE)
•
(1526) LED zijlichten
•
(WPTO25346) JOSKIN Ø 50 mm vastgebout vlak trekoog
•
(3282) Ferti-CONTROL 300 bedieningskastje (elektrische bediening van de bodemketting-aandrijving met debietregelaar, aan/uit
schakelaar van de bodemketting en omkeerinrichting van de draairichting van de bodemketting)

Joskin Tornado3 5011/11V
Stalmeststrooier met geveerde dissel

28.599 € Excl. BTW
Collé Agriculture
Professionele mechanisatie sinds 1968...

