NIEUW:
Alle messen
met slijtageindicator.

Het perfecte maaibeeld met

Vleugelmessen

- Vleugelmessen

Made in Germany

- Vleugelmessen

Voldoen aan alle Europese normen (EN836, prEN 31806)

- Vleugelmessen

Perfecte grasopname (ook bij vochtig weer)

- Vleugelmessen

Alles voor een faire prijs - het hele jaar door

Messenlijst op de achterzijde

www.keijsers.com

info@keijsers.com
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Tel. +31 (0)478 502 300

Toebehoor voor tuinmachines

Vleugelmessen voor
gazonmaaiers en
zitmaaiers

Gazonmaaiermessen:
Verbeterde gras- / bladopname, ook bij nat gras,
gehard staal voor een lange standtijd.

HONDA - Gazonmaaier		
HR 1950 / 194
HR 2150 / 2160 / 214 / 216
HRD/HRB/HRH 535/536
HRB 475
HRX 476

7060
7063
7061
7065
7064

HRX 537 versamow (setprijs)

7068

IZY 41
IZY 46

7066
7067

HONDA

– Zitmaaiers (Castelgarden zitmaaiers)

HF 1211H 72cm (setprijs)
HF 2315 92 cm (setprijs)
HF 2417 102 cm (setprijs)
HF 2620 122 cm (setprijs)

7080
7081
7082
7083

Verticuteermessen met dubbele veer-set:
De ‘voordelige’ beluchting voor het gazon. Mos, blad- en grasresten worden
eenvoudig uit het gazon gekamd. Het maaimes wordt verwijderd en het
verticuteermes met dezelfde schroeven gemonteerd.

UNIVERSEEL

Aanwijzing voor de gebruiker: de maaier op een vlakke ondergrond plaatsen en de
maaihoogte zo instellen dat de dubbele veren minstens 10 mm boven de grond staan. Bij het
starten van de maaier de stuurboom licht naar beneden drukken zodat de voorkant van de
maaier iets omhoog komt en het mes bij het starten vrij kan draaien. Daarna voorzichtig de
maaier laten zakken en in een langzame versnelling verticuteren. Met een beetje oefening
maakt u van uw maaier een multifunctionele machine.

Universeel mes met 8 mm. sleufgaten en 32 mm gat,
reduceerbaar met bijgeleverde schijven,

nr. 7043

of passend voor:
HRX 426 / 476

Andere modellen in voorbereiding / op aanvraag
Wijzigingen voorbehouden.
Stand: 03-2011

www.keijsers.com

HONDA HRB 475 EN 476
HONDA HRX 426 en 476
HONDA IZY 41 / 46 / 53 cm

nr. 7040

HONDA HRX 537
HONDA HRD 536 en HRH 536

nr. 7041

(andere modellen op aanvraag)

info@keijsers.com

Tel. +31 (0)478 502 300

