ACTIEFOLDER 2020
Tuin- en parkmachines
voor professionals
én particulieren

BEST
IN
CLASS

S INCE 1961

MORE

POWER
TO YOU

van €359,95

LM1 AP42

€289,95
van €529,-

- Benzine duwmaaier
- 42 cm maaibreedte
- Centrale maaihoogte-instelling

LM1 AR46

€399,95

- Benzine duwmaaier
- 46 cm maaibreedte
- Centrale maaihoogte-instelling

van €599,-

LM2 DR46S

€479,95

- Rijsnelheid wordt aangepast op uw loopsnelheid
- Achteruitworp, opvangen en mulchen
- Centrale maaihoogte-instelling

van €699,-

LM2 DR46ES

€499,95

- Krachtige achterwiel aangedreven maaier
- Elektrisch gestart
- Rijsnelheid wordt aangepast op uw loopsnelheid
- Centrale maaihoogte-instelling

van €649,-

LM2 DR53S

€549,-

- Krachtige achterwiel aangedreven maaier
- 53 cm maaibreedte
- Rijsnelheid wordt aangepast op uw loopsnelheid
- Centrale maaihoogte-instelling

van €829,-

LM3 CR46S

€599,-

- Rijsnelheid wordt aangepast op uw loopsnelheid
- Hoge achterwielen, beter wendbaar
- Briggs & Stratton ReadyStart® motor
- 4 in 1 (zijuitworp, achteruitworp, opvangen
en mulchen)

Overtuigd van de kwaliteit en duurzaamheid
van materialen, biedt Cub Cadet 3 jaar
garantie op alle machines.

de €899,-

LM3 CR53S

€699,-

- Krachtige achterwiel aangedreven maaier B&S
- Hoge achterwielen voor grotere wendbaarheid
- Rijsnelheid wordt aangepast op uw loopsnelheid
- Achteropvang-mulchen-zij en achteruitworp 4 in 1

van €769,-

LM3 DR53ES

€599,-

- Rijsnelheid wordt aangepast op uw loopsnelheid
- Elektrisch gestart
- 4 in 1 (zijuitworp, achteruitworp, opvangen
en mulchen)

van €899,-

XM1 DR46

€699,-

- Zelfrijdende gazonmaaier, één snelheid
- Aluminium chassis
- Geweldige vang- en mulch-eigenschappen

van €1049,-

XM2 DR46

€849,-

- Zelfrijdende gazonmaaier, variabele snelheid
- Aluminium chassis
- Geweldige vang- en mulcheigenschappen
- Krachtige Honda GCV motor

van €1599,-

XM3 ER53

€1399,-

- Krachtige prof. achterwiel aangedreven maaier
- Sterke Kawasaki motor
- Mesrem Koppeling
- Variabele aandrijving

van €1349,-

XM2 ER53E

- Achterwiel aangedreven maaier
- Variospeed 6 versnellingen
- Elektrische start
- Aluminium maaidek

€1099,-

van €2499,-

LR2 NR76

€1999,-

- 76 cm maaibreedte
- Hydrostatische aandrijving
- REVTEK technologie, maakt achterwaarts
maaien mogelijk

van €2449,-

LT1 NR92

€1899,-

- 92 cm achteropvang
- Handgeschakeld (transmatic)
- 240 liter opvangbak

van €1849,-

LT1 NS96

€1499,-

- 96 cm zijuitworp
- Handgeschakeld (transmatic)
- Zitting met hoge rugleuning

van €2549,-

LT2 NR92

€1999,-

- 92 cm achteropvang
- Voetbediend (hydrostatisch)
- 240 liter opvangbak

van €2299,-

LT2 NS96

€1899,-

- 96 cm zijlosser
- Handbediende hydrostaat
- Comfort stoel

van €3999,-

LT3 PR105

- 105 cm achteropvang
- Voetbediende hydrostaat
- Comfort stoel
- 240 liter opvangbak

Overtuigd van de kwaliteit en duurzaamheid
van materialen, biedt Cub Cadet 3 jaar
garantie op alle machines.

€2999,-

van €3899,-

XT1 OR95

€2999,-

- 95 cm achteropvang
- Voetbediend (hydrostatisch)
- Vele opties mogelijk

van €3449,-

XT1 OS96

€2599,-

- 96 cm zijlosser
- Hydrostaat
- Maaihoogte instelling 12 standen

van €3849,-

XT1 OS107

€2999,-

- 107 cm zijuitworp
- Voetbediend (hydrostatisch)
- Vele opties mogelijk

van €5199,-

XT2 QR106

€3999,-

- 106 cm achteropvang
- 2 cylinder Kawasaki motor
- 320 liter opvangbak

van €5599,-

XT2 PR106ie

€4495,-

- 106 cm achteropvang
- 320 liter elektrische zaklift
- Cub Cadet 2 Cilinder EFI motor (zuinig in gebruik)

van €5199,-

XT2 PS117i

€3999,-

117 cm zijlosser
- Cub Cadet V-Twin EFI motor (zuinig in gebruik)
- Extreem korte draaicirkel

van €6199,-

XT3 QS127

€4999,-

- 127 cm zijlosser
- Kawasaki V-Twin 2-cilinder 726 cc
- All-Ground tractie systeem
- Voor het zwaardere werk
van €5199,-

XZ2 107i

€3999,-

- 107 cm zijlosser
- Cub Cadet V-Twin 2-cilinder EFI motor
- Zero Turn met stuur
van €6699,-

€5399,XT3 QS137

- 137 cm zijlosser
- Kawasaki V-Twin 2-cilinder 726 cc
- All-Ground tractie systeem
- Voor het zwaardere werk
van €7999,-

XZ3 122

€6399,-

- 106 cm achteropvang
- 2 cylinder Kawasaki motor
- 320 liter opvangbak
van €6699,-

XT3 QR106e

- 106 cm achteropvang
- Kawasaki V-Twin 2-Cilinder
- Elektrische zaklift
- 360 liter opvangzak
- Extreem korte draaicirkel

Overtuigd van de kwaliteit en duurzaamheid
van materialen, biedt Cub Cadet 3 jaar
garantie op alle machines.

€5999,-

van €5799,-

XZ5 L127

€4999,-

- 127 cm zijlosser
- Kawasaki V-Twin 2-cilinder 726cc
- Zero Turn
- Brede banden voor meer grip
- Comfortabele stoel
- LED koplampen

van €19999,-

Z7 183

€16999,-

- 183 cm zijlosser
- Kawasaki V-Twin 2-cilinder 999c
- Zeer sterk maaidek
- De ultieme krachtpatser

van €9999,-

Z1 122

€7999,-

- Professionele zero-turn maaier
- 122 cm zijuitworp (inclusief mulching)
- Besturing met sticks
- Kohler V-twin injectiemotor

van €11999,-

Z1 137

€9999,-

- Professionele zero-turn maaier
- 137 cm zijuitworp (inclusief mulching)
- Besturing met stuur
- Kohler V-twin injectiemotor

van €999,-

XR1 500

€849,-

- Voor gazons tot 500 m²
- Inclusief RoboConnect
- Inclusief RoboHome overkapping

van €1499,-

XR2 1500

€1249,-

- Voor gazons tot 1500 m²
- De randen worden ook gemaaid
- Inclusief RoboConnect

van €2199,-

XR3 3000

€1849,-

- Voor gazons tot 3000 m²
- Twee grote, stevige messen
- Inclusief RoboConnect
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