75 jaar Dewulf...
Vier jij met ons mee?
Contacteer uw lokale Dewulf-dealer voor alle acties en meer informatie!
Alle acties geldig van 1/11/’20 tem 31/01/’21.

SC frees + CP pootmachine
tot

€ 2500

KORTING

Koppelverkoop: Bestel nu een SC frees en
CP bekerpootmachine en ontvang tot € 2500 korting
(afhankelijk van uitvoering)! Actie geldig op alle types
SC frees in combinatie met alle types CP pootmachines
(met uitzondering van Xtreme types).
Met deze combinatie wordt naast een perfecte
verkruimeling van de benodigde hoeveelheid grond,
ook een perfecte afleg van het pootgoed gegarandeerd.

GPS Structural + CP pootmachine

€ 2050

GRATIS
UPGRADE

Bestel nu uw GPS Planting Comfort op een Structural of
CP pootmachine en krijg een gratis upgrade naar
GPS Planting Control twv € 2050!
Met GPS Planting-Control kunt u plaatsspecifiek
planten, variabel granulaat strooien en bemesten aan de
hand van een taakkaart, dit alles geheel onafhankelijk
van elkaar.

ML Premium vulfunctie

€ 1700

GRATIS
UPGRADE

Bestel nu uw ML 80 met Dynamic vulfunctie en krijg een
gratis upgrade naar de Premium vulfunctie twv € 1700.
De Premium-vulfunctie is geschikt voor het volledig
zorgeloos, automatisch en zelfstandig vullen van uw
schuur in terrassen, van onderste terras tot afvulterras.
De vulfunctie legt hierbij automatisch een nieuw terras
aan tijdens het vullen.

“Pimp” uw R3060

€ 1000

KORTING

Maak uw R3060 uniek en verwen uzelf met ons
VIP-pakket: “Wulfie’s Finest”.
Bestel nu en krijg € 1000 korting op deze optie.
“Wulfie’s Finest” omvat onder andere*:
- Zwarte velgen
- Gepersonaliseerde bestickering
- VIP ontvangstpakket
*Informeer naar de volledige uitvoering bij uw lokale dealer.

Rotary Cleaner Control
tot

€ 3000

KORTING

Bestel nu een getrokken of zelfrijdende klembandrooier
met de Rotary Cleaner Control en ontvang tot € 3000
korting op deze optie (afhankelijk van uitvoering)!
Met de Rotary Cleaner Control kan u de
reinigingsintensiteit van de roterende poetsers
eenvoudig wijzigen. Alle roterende poetsers van elke rij
kunnen samen in een andere hoek worden ingesteld
vanuit de cabine.

MB 111 (Xtreme) weegset

€ 2000

KORTING

Bestel nu uw MB 111 (Xtreme) en ontvang € 2000
korting bij het nemen van de weegset.
Met de MB 111 bent u in staat om tot meer dan 100 ton
per uur te vullen met een minimum aan vorkheftruck
bewegingen. Met de weegset weet u perfect hoeveel
kg er in uw kist zit of vult u de kist tot het gewenste
gewicht.

Dewulf behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Meest actuele condities en algemene voorwaarden beschikbaar bij uw lokale dealer.

