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EEN COMPLEET ASSORTIMENT PROFESSIONELE EN 
MULTIFUNCTIONELE MOTORMAAIERS WAARMEE U 
IN ELK SEIZOEN VAN HET JAAR KUNT VOLDOEN AAN ALLE 
BEHOEFTEN VAN:
 MAAIEN OP STEILEN HELLINGEN 
 ONDERHOUD VAN GROEN 
 IN DE RIJ MAAIEN BIJ WIJNGAARDEN EN BOOMGAARDEN 
 RUWTERREIN BEWERKEN
 SNEEUWRUIMEN

DANKZIJ HUN RIJGEDRAG EN GEBRUIKSGEMAK PRESTEREN DE 
BCS MOTORMAAIERS POWERSAFE® GOED OP ALLE TYPE 
GEBRUIK EN KAN WORDEN GEBRUIKT DOOR EEN BREED SCALA 
AAN GEBRUIKERS: VAN HOBBYISTEN TOT PROFESSIONALS EN VAN 
PARTICULIEREN TOT DE GROENVERZORGER. 

DE POWERSAFE® HYDRAULIEK KOPPELING GARANDEERT 
MAXIMALE BETROUWBAARHEID, COMFORT EN TOTALE 
VEILIGHEID VOOR DE GEBRUIKER.

MOTORMAAIERS

3



UNIEK

TRANSMISSIE
met tandwielen in oliebad 

om een lange levensduur en 
betrouwbaarheid te garanderen

SNELKOPPELINGEN
optioneel voor snelle vervanging 

van werktuigen zonder het gebruik 
van sleutels

HYDRAULISCHE KOPPELING
multi disk PowerSafe® 

in oliebad in oliebad

ER ZIJN VEEL PLUSPUNTEN DIE DE BCS MOTORMAAIRS UNIEK MAKEN

DIVERSE HENDELS 
om nauwkerig te sturen,
zelfs op steile hellingen

OMKEERSCHAKELING
voor snelle verandering 

van rijrichting

M A D E  I N  I T A L Y

MOTORMAAIERS

4



VERSTELBAAR STUUR 
in hoogte en breedte verstelbaar, 
voorzien van trillingsdempers

POWER TAKE-OFF 
met onderhoudsvrije koppeling in oliebad

HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE
met EasyGrip hendel 
of EasyRider draaiend handvat

DIFFERENTIEEL MET 
VERGRENDELING 
voor meer tractie en wendbaarheid

PROFESSIONELE MOTOREN
uitgerust met een hoog koppel voor 
het beste resultaat
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Ingebouwde rem die de machine en het werktuig onmiddellijk 
stopt in geval van het loslaten van de dodemandshendel.

Een dubbele actie is vereist voor de hervatting van het werk: het 
systeem bestaat uit het aantrekken van de koppelingashendel 
voordat de dodemanshendel kan worden geactiveerd.

VEILIGHEID

   

Eenvoudig in onderhoud.

Lange levensduur, zelfs als het systeem zwaar wordt 
belast met diverse werktuigen. 

BETROUWBAARHEID

Geen oververhitting zelfs niet bij langdurig gebruik.

Geen prestatieverlies, bij elke gebruikstemperatuur.

PRESTATIE

Ergonomische koppelingshendel, zacht in bediening op 
een hydraulische verdeler en niet op een veer zoals bij 
een traditionele koppeling.

Eenvoudig starten van de motor.

GEMAK

Verlengd tot 5 jaar op de gehele PowerSafe® koppelingsunit.

GARANTIE

MOTORMAAIERS

POWERSAFE
DE POWERSAFE-KOPPELING® MET MEERDERE OLIEBADSCHIJVEN, HYDRAULISCH 
BEDIEND, GEPATENTEERD EN EXCLUSIEF VOOR DE BCS GROUP, GARANDEERT NIET 
ALLEEN MAXIMALE BETROUWBAARHEID, MAAR OOK MEER BEDIENINGSCOMFORT, 
VEILIGHEID EN HOGE PRESTATIES IN ELKE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN.
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680HY
STARGATE

MOTORMAAIERS

MODELLEN

8

ER ZIJN 9 MODELLEN VERKRIJGBAAR MET MECHANISCHE OF CONTINU VARIABELE TRANSMISSIE EN MET 
VERSCHILLENDE TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN: BENZINE- OF DIESELMOTOREN, ELK ONTWORPEN EN 
GEBOUWD OM TE VOLDOEN AAN DE PRECIEZE EISEN VAN ONZE KLANTEN, HET HELE JAAR DOOR. 

635HY

660HY WS
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630WS

630WS

615

614

618



614

Motor Brandstof Starter Vermogen kW/pk

HONDA GP160 Benzine Hand gestart 3,6 / 4,8

snelheidsgrafiek in km/h met wielen 4.00-8

I REV

1,05
I FWD

2,68

MOTORMAAIER MET MACHANISCHE TRANSMISSIE EN POWERSAFE® HYDRAULISCHE 
KOPPELING.

614 PowerSafe® is is een lichte handzame motormaaier, gemakkelijk te vervoeren en ideaal 
voor het eenvoudig en veilig maaien van kleine percelen of krappe ruimtes.

Door het in hoogte en zijwaarts verstelbare stuur kan de motormaaier ook op hellend terrein 
worden gemanoeuvreerd.

VERSNELLINGEN
1 + 1

MAX. VERMOGEN
4,8 pk

DIFFERENTIEEL
Nee

MAX. MAAIBALK
100 cm

MOTORMAAIERS
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615

snelheidsgrafiek in km/h met wielen 4.00-8

Motor Brandstof Starter Vermogen kW/pk

HONDA GP160 Benzine Hand gestart 3,6 / 4,8

HONDA GX200 Benzine Hand gestart 4,1 / 5,5

HONDA GX270 Benzine Hand gestart 6,3 / 8,6

HONDA GX270 ALPS * Benzine Hand gestart 6,3 / 8,6
I REV

1,10
II REV

2,56
III REV

3,77
III FWD

3,58
II FWD

2,43
I FWD

1,05

MOTORMAAIER MET MECHANISCHE TRANSMISSIE EN POWERSAFE® HYDRAULISCHE 
KOPPELING.

615 PowerSafe® is een krachtige maar toch lichte en compacte motormaaier.

Eenvoudig in gebruik, ontworpen voor particulieren gebruikers die het gras op kleine percelen 
of in krappe ruimtes moeten maaien.

Door het in hoogte en zijwaarts verstelbare stuur kan de motormaaier ook op hellend terrein 
worden gemanoeuvreerd.

VERMOGEN
3 + 3

MAX. VERMOGEN
8,6 pk

DIFFERENTIEEL
Nee

MAX. MAAIBALK
115 cm

MOTORMAAIERS

* Aanbevolen voor gebruik op hellingen
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I REV

1,06
II REV

2,94
III REV

3,61
III FWD

3,43
II FWD

2,33
I FWD

1,01

MOTORMAAIER MET MECHANISCHE TRANSMISSIE EN POWERSAFE® HYDRAULISCHE 
KOPPELING.

618 PowerSafe® is een semi-professionele motormaaier met verminderd gewicht en 
afmetingen, bedoeld voor veel eisende personen. Hij is ideaal voor het maaien van gras en 
voer op kleine en middelgrote percelen.

Het differentieel zorgt voor een grotere wendbaarheid van de motormaaier en door de 
vergrendeling in te brengen met behulp van de hendel op het stuur, zorgt u voor een betere 
grip op de grond en een gemakkelijke rechtuit beweging.

VERSNELLINGEN
3 + 3

MAX. VERMOGEN
8,6 pk

DIFFERENTIEEL
Ja

MAX. MAAIBALK 
135 cm

* Aanbevolen voor gebruik op hellingen
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Motor Brandstof Starter Vermogen kW/pk

HONDA GP160 Benzine Hand gestart 3,6 / 4,8

HONDA GX270 Benzine Hand gestart 6,3 / 8,6

HONDA GX270 ALPS * Benzine Hand gestart 6,3 / 8,6

618

snelheidsgrafiek in km/h met wielen 16x6.50-8

MOTORMAAIERS



MOTORMAAIER MET MECHANISCHE TRANSMISSIE EN POWERSAFE® HYDRAULISCHE 
KOPPELING.

630 PowerSafe® is een professionele motormaaier ontworpen voor intensief gebruik.

Dankzij zijn multifunctionaliteit is het mogelijk om aan alle eisen te voldoen bij het maaien 
van gras en veevoer op middelgrote en grote oppervlakten, bij het bewerken van ruw terrein, 
onderhouden van onbebouwde grond en bij het verwijderen van sneeuw.

De aanwezigheid van het differentieel verhoogt de wendbaarheid, in combinatie met de 
onafhankelijke remmen op de twee wielen, maakt de motormaaier zeer wendbaar, zelfs op 
hellingen.

VERSNELLING
3 + 3

MAX. VERMOGEN
8,6 pk

DIFFERENTIEEL
Ja

MAX. MAAIBALK 
210 cm

*  Aanbevolen voor gebruik op hellingen
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Motor Brandstof Starter Vermogen kW/pk

HONDA GX270 Benzine Hand gestart 6,3 / 8,6

HONDA GX270 ALPS * Benzine Hand gestart 6,3 / 8,6

KOHLER KD350 Diesel Hand gestart 5,5 / 7,5
I REV

1,33
II REV

3,08
III REV

4,53
III FWD

4,30
II FWD

2,92
I FWD

1,26

630

snelheidsgrafiek in km/h met wielen 5.0-10

MOTORMAAIERS



* Aanbevolen voor gebruik op hellingen
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I REV

1,38
II REV

3,21
III REV

4,72
III FWD

4,48
II FWD

3,05
I FWD

1,31

MOTORMAAIERS MET MECHANISCHE TRANSMISSIE EN POWERSAFE® HYDRAULISCHE 
KOPPELING.

630 WS PowerSafe® is een professionele motormaaier ontworpen voor intensief gebruiken, 
vooral in de bergen, op taluds en dijken voor het maaien van gras en hooien.

De eindaandrijving van de versnelling en de stuurkoppelingen die onafhankelijk 
van elkaar op de twee wielen werken, maken de HB30 S PowerSafe® uiterst gemakkelijk te 
hanteren, zelfs op ruw en hellend terrein.

VERSNELLING
3 + 3

MAX. VERMOGEN
10,7 pk

DIFFERENTIEEL
Met sperinrichting

MAX. MAAIBALK
210 cm

Motor Brandstof Starter Vermogen kW/pk

HONDA GX340 ALPS * Benzine Hand gestart 8 / 10,7

KOHLER KD350 Diesel Hand gestart 5,5 / 7,5

YANMAR L100V Diesel Hand gestart 6,8 / 9,1

630WS

snelheidsgrafiek in km/h met wielen 5.0-10

MOTORMAAIERS



* Aanbevolen voor gebruik op hellingen

MOTORMAAIERS
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MOTORMAAIER MET MECHANISCHE TRANSMISSIE, HYDROMECHANISCHE QUICK 
REVERSER EN POWERSAFE® HYDRAULISCHE KOPPELING.

630 WS EasyDrive PowerSafe® is een professionele motormaaier bedoeld voor hoveniers en 
agrariërs, voor intensief gebruik op grote oppervlakten en op hellingen.

De EasyDrive® hydromechanische snel omkeerinrichting, de eindaandrijving met
tandwielen in oliebad en de stuurkoppelingen met gecombineerde rembediening 
vergemakkelijken de manoeuvreerbaarheid en verhogen de tractie, zelfs in de steilste 
omstandigheden.

VERSNELLINGEN
3 + 3

MAX. VERMOGEN
10,7 pk

DIFFERENTEEL
Met Sperinrichting

MAX. MAAIBALK
210 cm

Motor Brandstof Starter Vermogen kW/pk

HONDA GX340 ALPS * Benzine Hand gestart 8 / 10,7

KOHLER KD350 Diesel Hand gestart 5,5 / 7,5

YANMAR L100V Diesel Hand gestart 6,8 / 9,1
I REV

1,38
II REV

3,21
III REV

4,72
III FWD

4,48
II FWD

3,05
I FWD

1,31

630WS

snelheidsgrafiek in km/h met wielen 5.0-10



De hydrostatische transmissie maakt het mogelijk om de 
rijrichting om te keren en de rijsnelheid continu aan te passen, 
zonder de koppelingshendel te gebruiken.

Door simpelweg te bedienen, met de EasyRider-draaiknop of 
EasyGrip-hendel, kunnen de richting en de snelheid worden 
aangepast, afhankelijk van de terreinomstandigheden en de uit 
te voeren manoeuvre.

Dit zonder het stuur los te laten voor meer comfort in totale 
veiligheid.

Bovendien draaien de motor en de aftakas bij de hydrostatische 
transmissie met een constant toerental, ongeacht de rijsnelheid 
van de machine.

CONTINU 
VARIABELE 
TRANSMISSIE

E
A
SY

GR
IP

E
A
SY

RI
DE

R
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MOTORMAAIER MET HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE (CVT) EN POWERSAFE® 
HYDRAULISCHE KOPPELING.

635 HY PowerSafe® is een professionele hydrostatische motormaaier ontworpen voor 
intensief gebruik op middelgrote en grote percelen.

De continu variabele transmissie, met 2 snelheden, zorgt voor veel bedieningscomfort bij het 
maaien van gras en bij werkzaamheden met frequente omkeringen: onderhoud van groen, 
opruimen van onbebouwde gebieden, sneeuwruimen en onderhoud van openbaar groen.

De aanwezigheid van het differentieel verhoogt de wendbaarheid, in combinatie met de 
onafhankelijke remmen op de twee wielen, maakt het de motormaaier extreem wendbaar, 
zelfs bij het sturen.

VERNELLINGEN
2-snelheden

MAX. VERMOGEN
10,7 pk

DIFFERENTIEEL
Ja

MAX. MAAIBALK
210 cm

Slow
range

Slow
range

Fast
range

Fast
range

from 0
to  6,4

from 0
to  4,3

from 0
to 3,9

from 0
to 5,7

snelheidsgrafiek in km/h met wielen 5.0-10

* anbevolen voor gebruik op hellingen

MOTORMAAIERS
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Motor Brandstof Starter Vermogen kW/pk

HONDA GX340 ALPS * Benzine Hand gestart 8 / 10,7

KOHLER KD350 Diesel Hand gestart 5,5 / 7,5

YANMAR L100V Diesel Hand gestart 6,8 / 9,1

635HY



Motor Brandstof Starter Vermogen kW/pk

HONDA GX390 ALPS * Benzine Hand gestart 8,7 / 11,7

BRIGGS&STRATTON
16HP VANGUARD Benzine Hand gestart 11,9 / 16

YANMAR L100V Diesel Hand gestart 6,8 / 9,1

MOTORMAAIER MET HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE (CVT) EN POWERSAFE® 
HYDRAULISCHE KOPPELING.

660 HY WS PowerSafe® is een professionele hydrostatische motormaaier bedoeld voor 
agrariërs en hoveniers voor intensief gebruik op steile hellingen en grote oppervlakten.

Ontworpen voor het hooien op hellingen en het maaien van gras, voor het onderhouden van 
onbebouwde gebieden, voor groenonderhoud en voor alle gemeentegerelateerde activiteiten.

De eindaandrijving en de stuurkoppelingen met gecombineerde rembediening 
vergemakkelijken de manoeuvreerbaarheid en verhogen de tractie, zelfs in de steilste 
omstandigheden.

660HY WS

VERSNELLINGEN
2-snelheden

MAX. VERMOGEN
16 pk

DIFFERENTIEEL
Wielontkoppeling

MAX. MAAIBALK
210 cm

Slow
range

Slow
range

Fast
range

Fast
range

from 0
to 7

from 0
to 4,7

from 0
to 4,3

from0
to 6,3

snelheidsgrafiek in km/h met wielen 5.0-10 

da 0 
a 4,2   

da 0 
a 4,8   

*Aanbevolen voor gebruik op hellingen

MOTORMAAIERS
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STARGATE

Motor Brandstof Starter Vermogen kW/pk

HONDA GX270 ALPS * Benzine Hand gestart 6,3 / 8,6

HONDA GX340 ALPS * Benzine Hand gestart 8 / 10,7

KOHLER KD350 Diesel Hand gestart 5,5 / 7,5

YANMAR L100V Diesel Hand gestart 6,8 / 9,1

MOTORMAAIER MET NIEUWE HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE (CVT) EN POWERSAFE® 
HYDRAULISCHE KOPPELING.

Met de 680 HY StarGate is het nieuwe tijdperk voor BCS multifuncionele motormaaiers 
begonnen. 

De nieuwe transmissie, volledig opnieuw ontworpen, maakt dat de machine met een continu 
variabele versnellingsbak voor een nog grotere groep gebruikers geschikt is, zowel voor 
amateurgebruik als voor professioneel landbouwgebruik.

Bovendien maakt de nieuwe rijpositie het gebruik van de professionele motormaaiers voor het 
maaien van gras en greens nog eenvoudiger, intuïtiever en comfortabeler.

De gebruiker van de 680 HY StarGate motormaaier profiteert van een voordeel door de 
hydrostatische transmissie (CVT), op onregelmatig, glooiend terrein, bij het manoeuvreren 
rond obstakels en in het algemeen in gevallen waar de snelheid en richting van de machine 
vaak worden veranderd.

680HY

VERSNELLINGEN
1 snelheid

MAX. VERMOGEN
10,7 pk

DIFFERENTIEEL
Ja

MAX. MAAIBALK
210 cm

snelheidsgrafiek in km/h met wielen 5.0-10

from 0 
to 4,7   

from 0 
to 4,0   

*  Aanbevolen voor gebruik op hellingen

MOTORMAAIERS
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MOTORMAAIERS

DE PLUSPUNTEN VAN STARGATE

Moderne en boeiende lijnen volgens de traditie of BCS products.

Op het hoogste niveau met:

 Onafhankelijk werkende remmen op twee wielen. 
 
 Parkeerrem werkt op beide wielen.

Dankzij het oliekoelsysteem en de PowerSafe koppeling® met 
meerdere stalen oliebadschijven om niet alleen lage weerstand, 
maar ook comfort, veiligheid en hoge prestaties bij elke 
temperatuur en gebruiksomstandigheden te garanderen.

Dankzij het verminderde aantal zorgvuldig 
ontworpen en vervaardigde componenten is 
het geluids niveau laag.

Verbeterd door volledig opnieuw ontworpen stuur uitgerust met:

 Hendels in materiaal dat afgeleid is van motorfietsen, nog 
comfortabeler te bedienen.

 Knoppen op de greep voor betere grip essentieel voor 
werkzaamheden op moeilijk terrein, gemaakt van zacht en 
uiterst comfortabel materiaal.

 EasyGrip hendelbediening met centrale stoppositie.

De aftakas is mechanisch aaangesloten op de motor en zorgt voor:

 Minder energie verlies.

 Aandrijfkoppel altijd beschikbaar om het werk weer voort te 
zetten.  

De wieltractie daarentegen heeft de voordelen van een 
hydrostatische transmissie:

 Onafhankelijk van de aftakas.

 Zorgt voor continue variatie van snelheid in beide rijrichtingen, 
zonder gebruik van de koppeling.

BEDIENINGSCOMFORTE 

PRESTATIE 

ONTWERP

VEILIGHEID 

BETROUWBAARHEID

GELUIDSNIVEAU 
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DE PLUSPUNTEN VAN STARGATE
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BCS  MOTORMAAIERS KUNNEN WORDEN GEBRUIKT VOOR VERSCHILLENDE WERKZAAMHEDEN.

DE SOLIDE, COMPACTE EN MAAR LICHTGEWICHT STRUCTUUR MAAKT EEN GEMAKKELIJKE 
MANOEUVERING OP ELK TYPE TERREIN, ZELFS OP STILLE HELLINGEN.

HET BREDE ASSORTIMENT VAN ORIGINELE ACCESSOIRES MAAKT PASQUALI MOTORMAAIERS 
ONMISBARE GEREEDSCHAP VOOR ALLE SEIZOENEN.

MOTORMAAIERS

WERKTUIGEN
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WERKTUIGEN

23



MAAIBALK MET 
MIDDELVINGERS

LASER® BAR
EUROPEESE
MAAIBALK

SPECIFICATIES

Glijders voor maaihoogteverstelling (circa 20 tot 80 mm).

Zeer sterke getemperde stalen tunnelgegoten tand.

Cilindrische spijkers met stripblad voor verbeterde betrouwbaarheid 
en snijkwaliteit.

Schroeven met volledige dikte in de bladbasis van gelegeerd en 
gehard staal.

Mesbevestiging met versterkte gehard stalen brug.

Afgeronde dwarsbalk om schade bij schokken te voorkomen.

SPECIFICATIES

Scherpe vingers met bovenste clip.

Glijders voor maaihoogteverstelling (circa 20 tot 50 mm).

Tunnelgegoten tand met inzet van gehard staal.

Cilindrische spijkers met stripblad voor verbeterde betrouwbaarheid 
en snijkwaliteit.

Schroeven met volledige dikte in de bladbasis van gelegeerd en 
gehard staal.

Mesbevestiging met versterkte gehard stalen brug.

GEBRUIK

Werktuig voor het maaien van gras eventuaal ook om voer te 
oogsten. Bij taai en fijn gras is de Anti-verstoppingsstaaf aanbevolen. 
Geschikt voor bergweiden of verzorgde gazons. Verdeelt het gras 
mooi over het terrein. 

GEBRUIK

Werktuig voor het maaien van gras eventuaal ook om voer te 
oogsten. Aanbevolen voor consistente gras- en hooibouw met 
daaropvolgende rugvorming door twee transportbanden. Het 
maakt gebruik van traditionele scherpe vingers met een bovenste 
lip om de te snijden staaf te ondersteunen.

BESCHIKBARE VERSIES

Maaibreedte: 80 - 100 - 115 - 135 - 155 cm.

Transmissie in oliebad nodig.

BESCHIKBARE VERSIES

Maaibreedte: 115 - 145 cm.

Transmissie in oliebad nodig.

MOTORMAAIERS
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DUPLEX
MAAIBALK

LASER® BAR 
DUAL MAAIBALK

SPECIFICATIES

Zelfinstellende meshouders met constante druk en zonder  
handmatige instelling door de operator.

Scherpe vingers met bovenste clip.

Glijders voor maaihoogteverstelling (circa 20 tot 50 mm).

Tunnelgegoten tand met inzet van gehard staal.

Cilindrische spijkers met stripblad voor verbeterde betrouwbaarheid 
en snijkwaliteit.

Schroeven met volledige dikte in de bladbasis van gelegeerd en 
gehard staal.

Mesbevestiging met versterkte gehard stalen brug.

SPECIFICATIES

Vaste meshouder.

Glijders voor maaihoogteverstelling (circa 20 tot 80 mm).

Zeer sterke getemperde stalen tunnelgegoten tand.

Cilindrische spijkers met stripblad voor verbeterde betrouwbaarheid 
en snijkwaliteit.

Schroeven met volledige dikte in de bladbasis van gelegeerd en 
gehard staal.

Mesbevestiging met versterkte gehard stalen brug.

Afgeronde dwarsbalk om schade bij schokken te voorkomen.

GEBRUIK

Werktuig voor het maaien van gras eventuaal ook om voer te 
oogsten. De maaibalk met dubbele afwisselende bewegende 
balken. Messen en tandenreeks worden afwisselend bewogen, 
waardoor trillingen aanzienlijk worden verminderd. Het is efficiënt
in elke werkomstandigheid en kan ook op hoge snelheid worden 
gebruikt, waardoor de snijkwaliteit constant blijft.

GEBRUIK

Werktuig voor het maaien van gras eventuaal ook om voer 
te oogsten. Maaibalk met dubbele afwisselende beweging 
gekenmerkt door volledig bedieningscomfort: mes en tandenreeks 
worden afwisselend bewogen, waardoor trillingen worden 
geëlimineerd. Efficiënt op alle soorten ondergrond. Kan met hoge 
snelheid worden gebruikt.

BESCHIKBARE VERSIES

Maaibreedte: 120 - 150 - 180 cm.  

Transmissie in oliebad nodig.

BESCHIKBARE VERSIES

Maaibreedte: 130 - 170 cm.  

Transmissie in oliebad nodig.
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LASER® BAR 
ELASTO 
MAAIBALK

SPECIFICATIES

Zelfinstellende meshouders uitgerust met deflectors om de 
uitstroom van het gemaaid gras verder te verbeteren.

Glijders voor maaihoogteverstelling (circa 20 tot 80 mm).

Zeer sterke getemperde stalen tunnelgegoten tand.

Cilindrische spijkers met stripblad voor verbeterde betrouwbaarheid 
en snijkwaliteit.

Schroeven met volledige dikte in de bladbasis van gelegeerd en 
gehard staal.

Mesbevestiging met versterkte gehard stalen brug.

Afgeronde dwarsbalk om schade bij schokken te voorkomen.

GEBRUIK

Werktuig voor het maaien van gras eventuaal ook om voer te 
oogsten Professionele maaibalk met dubbele afwisselende 
beweging, gekenmerkt door volledig bedieningscomfort: mes en 
tandenreeks worden afwisselend verplaatst, waardoor trillingen 
worden geëlimineerd. Uitgerust met zelfinstellende meshouders, is 
hij efficiënt op alle soorten grond en kan hij op hoge snelheid 
worden gebruikt.

BESCHIKBARE VERSIES

Maaibreedte: 130 - 170 - 210 cm.  

Transmissie in oliebad nodig.

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

SPECIFICATIES

Maaibreedte: 56 cm.

Minimaal vereist vermogen*: 3,6 kW.

Tandwieloverbrenging in oliebad.

Voorwielen voor maximale wendbaarheid.

Maaihoogte verstelbaar via een hendel.

Automatische bladrem volgens EN 12733.

Opvangbak: capaciteit 60 lt.

GEBRUIK

Werktuig voor het maaien van gras, om voer te oogsten en voor 
onderhoud van groene gebieden en kleine tuinen.

CIRKELMAAIER
ENKEL MES

MOTORMAAIERS
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* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

SPECIFICATIES

Maaibreedte: 100 cm.

Minimaal vereist vermogen*: 7,5 kW.

Tandwieloverbrenging in oliebad.

Automatische maaibladrem volgens EN 12733.

Draaibare mes-tips.

Verstelbare voorwielen voor horizontale afstelling van de 
maaiapparatuur.

Maaihoogte verstelbaar met hendel.

Opvangbak: capaciteit 160 lt.

GEBRUIK

Werktuig voor het maaien van gras, om voer te oogsten en voor 
professioneel onderhoud van parken, sportvelden en tuinen.

CIRKELMAAIER
DUBBEL MES

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

SPECIFICATIES

Maaibreedte: 80 cm.

Minimaal vereist vermogen*: 7 kW.

Tandwieloverbrenging in oliebad.

Automatische maaibladrem volgens EN 12733.

Bodem volgend d.m.v. kantelhoek.

Draaibare en verstelbare voorwielen voor vlakstelling 
van het werktuig.

Maaihoogte is verstelbaar d.m.v. afstandsbussen.

GEBRUIK

Werktuig voor het maaien van gras. Het scherpe mes snijdt en hakt 
gras, hout en kreupelhout.

HEAVY DUTY 
CIRKELMAAIER
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* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

SPECIFICATIES

Grasmaaier met één rotor en Y-vormige klepel messen.

Minimaal vereist vermogen*: 5 kW (60 cm) - 6 kW (75 cm) 
- 7,5 kW (90 cm) - 8,5 kW (110 cm).

Automatische maaibladrem volgens EN 12733.

Hoofdtandwieloverbrenging in oliebad en zijriemaandrijving.

Flexibele vooropening met doek en beschermstang.

Draaibare voorwielen. Blokkeerbaar voor werkzaamheden op 
hellingen (alleen op de modellen van 90 en 110 cm).

Maaihoogte is traploos instelbaar.

Optioneel: looprol achter.

GEBRUIK

Werktuig om ruwterein te bewerken, voor onderhoud van struiken, 
kreupelhout versnipperen en onderhoud van groen. 
Vernietiging van snoeiresten en onkruidbestrijding bij verwerking 
tussen rijen.

BLADERUNNER
KLEPELMAAIER

BESCHIKBARE VERSIES

Werkbreedte: 60 - 75 - 90 - 110 cm. 

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

SPECIFICATIES

Grasmaaier met één rotor en Y-vormige klepels.

Minimaal vereist vermogen*: 6 kW (75 cm) - 7,5 kW (90 cm).

Automatische maaibladrem volgens EN 12733.

Hoofdtandwieloverbrenging in oliebad en zijriemaandrijving.

Opening aan de voorzijde beschermd door beweegbare 
stalen plaatjes.

Looprol achter standaard.

Maaihoogte is traploos instelbaar.

GEBRUIK

Werktuig voor het verwijderen van snoeiresten en voor het 
bestrijden van onkruid tussen rijen, voor het zware onderhoud 
en het verwijderen van bramen, struiken en kreupelhout van 
onontgonnen land, zelfs in hellende gebieden.

ROLLERBLADE
KLEPELMAAIER

BESCHIKBARE VERSIES

Werkbreedte: 75 - 90 cm. 

MOTORMAAIERS
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SNEEUWSCHUIF
PROFESIONEEL

SPECIFICATIES

Werkbreedte: 100 cm.

Staalconstructie.

Gebogen vorm om het rollen van sneeuw te vergemakkelijken.

Zijdelings in hoek verstelbaar.

Instelbare geleide voet voor bodemvrij werken.

Optioneel: 9 kg balansgewicht.

GEBRUIK

Werktuig om professioneel sneeuw op te ruimen op elke 
ondergrond, ook geschikt voor het schuiven van grind en zand.

SPECIFICATIES

Werkbreedte: 92 cm.

Staalconstructie.

Zijdelings in hoek verstelbaar.

Kan zowel worden gebruikt om te duwen als om te nivelleren.

GEBRUIK

Werktuig om grind, zand, aarde, modder en slik op te ruimen 
van de meest grove oppervlakte. Ook geschikt om de grond te 
egaliseren en te sneeuwruimen op grove oppervlakken.

SCHUIF
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BEZEMSNEEUWBLAZER

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden * indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

SPECIFICATIES

Minimaal vereist vermogen*: 6,3 kW.

Tandwieloverbrenging in oliebad en gietijzeren box.

Roestvrijstalen blaaspijp 180° verstelbaar.

Verstelbare geleiders om de hoogte vanaf de grond aan te passen.

Veiligheidsklemmen om de schoepen te beschermen in geval van 
schokken.

Optioneel: balancerings ballast.

SPECIFICATIES

Minimaal vereist vermogen*: 6,3 kW.

Tandwieloverbrenging in oliebad en gietijzeren box.

Materiaal: Nylon verkrijgbaar in 80-100-120cm.

Materiaal: Nylon met staal in 100 - 120 cm.

Voorzien van achterwielen voor meer wendbaarheid.

Zijdelings in hoek verstelbaar.

Druk op de grond is instelbaar d.m.v. wielen.

GEBRUIK

Snel en moeiteloos vrijmaken van paden, trottoirs en parkeerplaatsen 
door sneeuw weg te blazen / frezen.

GEBRUIK

Werktuig voor reiniging van paden, trottoirs, parkeerplaatsen of 
stallen en om oppervlakte sneeuwvrij te maken.

BESCHIKBARE VERSIES

Werkbreedte: 60 - 70 cm. 

BESCHIKBARE VERSIES

Werkbreedte: 80 - 100 - 120 cm. 

MOTORMAAIERS
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BANDEN

SPECIFICATIES

Tractorprofiel: agrarisch gebruik. Het klauwprofiel zorgt altijd voor 
een goede grip op zowel harde als zachte bodems.

Lug Tyre: agrarisch gebruik. Het klauwprofiel zorgt voor een goede 
hechting, maar gaat verdichting van de ondergrond tegen.

Terra Tyre: groenonderhoud gebruik. Het vergrote profiel zorgt voor 
een groter draagvermogen en minimale verdichting van de grond.

Gazon: gebruik van groenonderhoud op fijne ondergronden. Het 
lage verdichtingsprofiel beschermt de grasmat.

GEBRUIK

Rubberen wielen met verschillende afmetingen en profielen voor de 
verschillende soorten toepassing in de landbouw, bij het onderhoud 
van groen of in losse grond.

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

SPECIFICATIES

Breedte tussen de rijen: 90 cm (standaard) - 130 cm 
(met aanpassing).

Minimaal vereist vermogen*: 5,5 kW.

Tandwieloverbrenging in oliebad.

Werkdiepte instelbaar via het voorwiel.

Werkbreedte instelbaar via de verstelbare boven kappen.

Optioneel: verbreder set, 30 kg gewicht.

GEBRUIK

Werktuig voor het aanaarden van gewassen en het verwijderen van 
onkruid tussen de rijen. Ook om de doorlaatbaarheid van de bodem 
te bevorderen.

DUBBELE
AANAARDER 
RIDGE 2

31



KLAUW WIELEN

SPECIFICATIES

3x300: 8 rijen / 3 klauwen. Diameter 500 mm, breedte 290 mm.

4x400: 7 rijen / 4 klauwen. Diameter 525 mm, breedte 370 mm.

GEBRUIK

IJzeren wielen die de rubberen wielen vervangen voor diverse 
toepassingen.

GEBRUIK

Stalen wielen geschikt voor maaien onder extreme omstandigheden 
en op zeer steile hellingen. De profielnokken dringen door in 
de bodem, waardoor zowel de tractie als de zijstabiliteit van de 
motormaaier aanzienlijk wordt verhoogd.

METALEN 
KOOIWIELEN

BESCHIKBARE VERSIES

3x300 - 4x400 

SPECIFICATIES

Super bite: metalen wielen speciaal geschikt voor het maaien op 
glooiend terrein. Gecombineerd met 4.00- of 5.0-10 luchtbanden 
verbeteren ze zowel de tractie als de zijstabiliteit van de machine.

MOTORMAAIERS
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POWERLUBE
SMEERMIDDELEN

ALPS MOTORKLAUW WIELEN

SPECIFICATIES

Hoogwaardige grondstoffen op synthetische bases.

Speciaal samengesteld voor Pasquali twee-wieltractoren.

SPECIFICATIES

Een in de cilinderkop ingebouwde eenrichtingsklep verbetert de 
oliestroom en zorgt zo voor een uitstekende motorsmering, zelfs bij 
gebruik op een helling.

De brandstofpomp is zo geplaatst dat deze niet kan worden 
beschadigd; dit zorgt voor een goede brandstofstroom.

GEBRUIK

De originele PowerLube smeermiddelen zijn de enige die zorgen 
voor de juiste werking van zowel de hydraulische als mechanische 
componenten van de Pasquali tweewieltractoren, waardoor de 
machine in optimale conditie blijft.

GEBRUIK

ALPS benzinemotoren, ontwikkeld in samenwerking met Honda, 
hebben innovatieve technische eigenschappen om met de grootste 
regelmaat te werken op hellingen tot 60%.

BESCHIKBARE VERSIES

Smeermiddel voor mechanische transmissies en motoren.
Smeermiddel voor hydrostatische transmissies en motoren.
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Motor Brandstof Starter Vermogen kW/pk Transmissie versnellingen
voor / achter

Omkeer
schakeling Koppeling Differentieel

Aftakas snelheid 
in tpm

Rem
Reductie
eenheden

Stuurbom Veiligheidsnorm Werktuigen

HONDA GP160 Benzine Hand gestart 3,6 / 4,8

Mechanisch met 
tandwielen en wormwiel 

in oliebad
3 + 3 Ja

PowerSafe®, 
hydrauliek met

handmatige 
bediening

Nee 990 tpm Nee Nee
Verstelbaar in hoogte 
en hoek. Gemonteerd 

op silent-block

In overeenstemming 
met de norm
EN 12733

Zie prijslijst 
HONDA GX200 Benzine Hand gestart 4,1 / 5,5

HONDA GX270 Benzine Hand gestart 6,3 / 8,6

HONDA GX270 ALPS Benzine Hand gestart 6,3 / 8,6

HONDA GX270 ALPS Benzine Hand gestart 6,3 / 8,6
Hydrostatische 

StarGate,                   
met tandwielen en 

wormwiel in oliebad

1 snelheid 
vooruit en achteruit

Ja, door 
hydrostatische unit 

met EasyGrip

PowerSafe®, 
hydrauliek met

handmatige 
bediening

Ja, met blokkade 990 tpm
Parkeerrem en 

onafhankelijk op twee 
wielen

Nee
Verstelbaar in hoogte 
en hoek. Gemonteerd 

op silent-block

In overeenstemming 
met de norm
EN 12733

Zie prijslijst 
HONDA GX340 ALPS Benzine Hand gestart 8 / 10,7

KOHLER KD350 Diesel Hand gestart 5,5 / 7,5

YANMAR L100V Diesel Hand gestart 6,8 / 9,1

HONDA GX270 Benzine Hand gestart 6,3 / 8,6
Mechanisch met 

tandwielen en wormwiel 
in oliebad

3 + 3 Ja

PowerSafe®, 
hydrauliek met

handmatige 
bediening

Ja, met blokkade 990 tpm
Parkeerrem en 

onafhankelijk op twee 
wielen

Nee
Verstelbaar in hoogte 
en hoek. Gemonteerd 

op silent-block

In overeenstemming 
met de norm
EN 12733

Zie prijslijst HONDA GX270 ALPS Benzine Hand gestart 6,3 / 8,6

KOHLER KD350 Diesel Hand gestart 5,5 / 7,5

HONDA GX340 ALPS Benzine Hand gestart 8 / 10,7 Mechanisch met 
tandwielen en 

wordmschroef in 
oliebad. Gietijzeren 

versterkte 
versnellingsbak

3 + 3 Ja

PowerSafe®, 
hydrauliek met

handmatige 
bediening

Voorzien van wiel 
ontkoppeling 990 tpm

Ja, onafhankelijk 
per wiel met 

wielontkoppeling en 
parkeerrem

Eindaandrijving met 
tandwielen 

in oliebad op de twee 
wielen

Verstelbaar in hoogte 
en hoek. Gemonteerd 

op silent-block

In overeenstemming 
met de norm
EN 12733

Zie prijslijst 
KOHLER KD350 Diesel Hand gestart 5,5 / 7,5

YANMAR L100V Diesel Hand gestart 6,8 / 9,1

HONDA GX340 ALPS Benzine Hand gestart 8 / 10,7
Hydrostatische met 

tandwielen en wormwiel 
in oliebad

2-groepen met vrijloop
Ja, door 

hydrostatische unit 
met EasyRider 

PowerSafe®, 
hydrauliek met

handmatige 
bediening

Ja, met blokkade 990 tpm
Parkeerrem en 

onafhankelijk op twee 
wielen

Nee
Verstelbaar in hoogte 
en hoek. Gemonteerd 

op silent-block

In overeenstemming 
met de norm
EN 12733

Zie prijslijst KOHLER KD350 Diesel Hand gestart 5,5 / 7,5

YANMAR L100V Diesel Hand gestart 6,8 / 9,1

HONDA GX390 ALPS Benzine Hand gestart 8,7 / 11,7

Hydrostatische met 
tandwielen en wormwiel 

in oliebad
2-groepen met vrijloop 

Ja, door 
hydrostatische unit 

met EasyRider 

PowerSafe®, 
hydrauliek met

handmatige 
bediening

Nee, voorzien van 
wielontkoppeling 990 tpm

Ja, onafhankelijk 
per wiel met 

wielontkoppeling en 
parkeerrem

Eindaandrijving met 
tandwielen 

in oliebad op de twee 
wielen

Verstelbaar in hoogte 
en hoek. Gemonteerd 

op silent-block

In overeenstemming 
met de norm
EN 12733

Zie prijslijst BRIGGS&STRATTON 
16 HP VANGUARD Benzine Hand gestart 11,9 / 16

YANMAR L100V Diesel Hand gestart 6,8 / 9,1

HONDA GX340 ALPS Benzine Hand gestart 8 / 10,7 Mechanisch met 
tandwielen en 

wordmschroef in 
oliebad. Gietijzeren 

versterkte 
versnellingsbak

3 + 3 Ja, met 
EasyDrive®

PowerSafe®, 
hydrauliek met

handmatige 
bediening

Voorzien van wiel 
ontkoppeling 990 tpm

Ja, onafhankelijk 
per wiel met 

wielontkoppeling en 
parkeerrem

Eindaandrijving met 
tandwielen 

in oliebad op de twee 
wielen

Verstelbaar in hoogte 
en hoek. Gemonteerd 

op silent-block

In overeenstemming 
met de norm
EN 12733

Zie prijslijst 
KOHLER KD350 Diesel Hand gestart 5,5 / 7,5

YANMAR L100V Diesel Hand gestart 6,8 / 9,1

HONDA GP160 Benzine Hand gestart 3,6 / 4,8
Mechanisch met 

tandwielen en wormwiel 
in oliebad

3 + 3 Ja

PowerSafe®, 
hydrauliek met

handmatige 
bediening

Ja, met blokkade 990 tpm Nee Nee
Verstelbaar in hoogte 
en hoek. Gemonteerd 

op silent-block

In overeenstemming 
met de norm
EN 12733

Zie prijslijst HONDA GX270 Benzine Hand gestart 6,3 / 8,6

HONDA GX270 ALPS Benzine Hand gestart 6,3 / 8,6

HONDA GP160 Benzine Hand gestart 3,6 / 4,8
Mechanisch met 

tandwielen en wormwiel 
in oliebad

1 + 1 Ja

PowerSafe®, 
hydrauliek met

handmatige 
bediening

Nee 990 tpm Nee Nee
Verstelbaar in hoogte 
en hoek. Gemonteerd 

op silent-block

In overeenstemming 
met de norm
EN 12733

Zie prijslijst 614

615

618

630

630WS

635HY

660HY WS

630WS

680HY

TECHNISCHE SPECIFICATIES

STARGATE

MOTORMAAIERS
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Motor Brandstof Starter Vermogen kW/pk Transmissie versnellingen
voor / achter

Omkeer
schakeling Koppeling Differentieel

Aftakas snelheid 
in tpm

Rem
Reductie
eenheden

Stuurbom Veiligheidsnorm Werktuigen

HONDA GP160 Benzine Hand gestart 3,6 / 4,8

Mechanisch met 
tandwielen en wormwiel 

in oliebad
3 + 3 Ja

PowerSafe®, 
hydrauliek met

handmatige 
bediening

Nee 990 tpm Nee Nee
Verstelbaar in hoogte 
en hoek. Gemonteerd 

op silent-block

In overeenstemming 
met de norm
EN 12733

Zie prijslijst 
HONDA GX200 Benzine Hand gestart 4,1 / 5,5

HONDA GX270 Benzine Hand gestart 6,3 / 8,6

HONDA GX270 ALPS Benzine Hand gestart 6,3 / 8,6

HONDA GX270 ALPS Benzine Hand gestart 6,3 / 8,6
Hydrostatische 

StarGate,                   
met tandwielen en 

wormwiel in oliebad

1 snelheid 
vooruit en achteruit

Ja, door 
hydrostatische unit 

met EasyGrip

PowerSafe®, 
hydrauliek met

handmatige 
bediening

Ja, met blokkade 990 tpm
Parkeerrem en 

onafhankelijk op twee 
wielen

Nee
Verstelbaar in hoogte 
en hoek. Gemonteerd 

op silent-block

In overeenstemming 
met de norm
EN 12733

Zie prijslijst 
HONDA GX340 ALPS Benzine Hand gestart 8 / 10,7

KOHLER KD350 Diesel Hand gestart 5,5 / 7,5

YANMAR L100V Diesel Hand gestart 6,8 / 9,1

HONDA GX270 Benzine Hand gestart 6,3 / 8,6
Mechanisch met 

tandwielen en wormwiel 
in oliebad

3 + 3 Ja

PowerSafe®, 
hydrauliek met

handmatige 
bediening

Ja, met blokkade 990 tpm
Parkeerrem en 

onafhankelijk op twee 
wielen

Nee
Verstelbaar in hoogte 
en hoek. Gemonteerd 

op silent-block

In overeenstemming 
met de norm
EN 12733

Zie prijslijst HONDA GX270 ALPS Benzine Hand gestart 6,3 / 8,6

KOHLER KD350 Diesel Hand gestart 5,5 / 7,5

HONDA GX340 ALPS Benzine Hand gestart 8 / 10,7 Mechanisch met 
tandwielen en 

wordmschroef in 
oliebad. Gietijzeren 

versterkte 
versnellingsbak

3 + 3 Ja

PowerSafe®, 
hydrauliek met

handmatige 
bediening

Voorzien van wiel 
ontkoppeling 990 tpm

Ja, onafhankelijk 
per wiel met 

wielontkoppeling en 
parkeerrem

Eindaandrijving met 
tandwielen 

in oliebad op de twee 
wielen

Verstelbaar in hoogte 
en hoek. Gemonteerd 

op silent-block

In overeenstemming 
met de norm
EN 12733

Zie prijslijst 
KOHLER KD350 Diesel Hand gestart 5,5 / 7,5

YANMAR L100V Diesel Hand gestart 6,8 / 9,1

HONDA GX340 ALPS Benzine Hand gestart 8 / 10,7
Hydrostatische met 

tandwielen en wormwiel 
in oliebad

2-groepen met vrijloop
Ja, door 

hydrostatische unit 
met EasyRider 

PowerSafe®, 
hydrauliek met

handmatige 
bediening

Ja, met blokkade 990 tpm
Parkeerrem en 

onafhankelijk op twee 
wielen

Nee
Verstelbaar in hoogte 
en hoek. Gemonteerd 

op silent-block

In overeenstemming 
met de norm
EN 12733

Zie prijslijst KOHLER KD350 Diesel Hand gestart 5,5 / 7,5

YANMAR L100V Diesel Hand gestart 6,8 / 9,1

HONDA GX390 ALPS Benzine Hand gestart 8,7 / 11,7

Hydrostatische met 
tandwielen en wormwiel 

in oliebad
2-groepen met vrijloop 

Ja, door 
hydrostatische unit 

met EasyRider 

PowerSafe®, 
hydrauliek met

handmatige 
bediening

Nee, voorzien van 
wielontkoppeling 990 tpm

Ja, onafhankelijk 
per wiel met 

wielontkoppeling en 
parkeerrem

Eindaandrijving met 
tandwielen 

in oliebad op de twee 
wielen

Verstelbaar in hoogte 
en hoek. Gemonteerd 

op silent-block

In overeenstemming 
met de norm
EN 12733

Zie prijslijst BRIGGS&STRATTON 
16 HP VANGUARD Benzine Hand gestart 11,9 / 16

YANMAR L100V Diesel Hand gestart 6,8 / 9,1

HONDA GX340 ALPS Benzine Hand gestart 8 / 10,7 Mechanisch met 
tandwielen en 

wordmschroef in 
oliebad. Gietijzeren 

versterkte 
versnellingsbak

3 + 3 Ja, met 
EasyDrive®

PowerSafe®, 
hydrauliek met

handmatige 
bediening

Voorzien van wiel 
ontkoppeling 990 tpm

Ja, onafhankelijk 
per wiel met 

wielontkoppeling en 
parkeerrem

Eindaandrijving met 
tandwielen 

in oliebad op de twee 
wielen

Verstelbaar in hoogte 
en hoek. Gemonteerd 

op silent-block

In overeenstemming 
met de norm
EN 12733

Zie prijslijst 
KOHLER KD350 Diesel Hand gestart 5,5 / 7,5

YANMAR L100V Diesel Hand gestart 6,8 / 9,1

HONDA GP160 Benzine Hand gestart 3,6 / 4,8
Mechanisch met 

tandwielen en wormwiel 
in oliebad

3 + 3 Ja

PowerSafe®, 
hydrauliek met

handmatige 
bediening

Ja, met blokkade 990 tpm Nee Nee
Verstelbaar in hoogte 
en hoek. Gemonteerd 

op silent-block

In overeenstemming 
met de norm
EN 12733

Zie prijslijst HONDA GX270 Benzine Hand gestart 6,3 / 8,6

HONDA GX270 ALPS Benzine Hand gestart 6,3 / 8,6

HONDA GP160 Benzine Hand gestart 3,6 / 4,8
Mechanisch met 

tandwielen en wormwiel 
in oliebad

1 + 1 Ja

PowerSafe®, 
hydrauliek met

handmatige 
bediening

Nee 990 tpm Nee Nee
Verstelbaar in hoogte 
en hoek. Gemonteerd 

op silent-block

In overeenstemming 
met de norm
EN 12733

Zie prijslijst 
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ZHE Trading bv 
Potenblokseweg 4, 474RM, Heijningen (Gem.Moerdijk) NL
Tel: +31 (0) 168 467 467, verkoop@ZHE.nl, www.bcstractoren.nl

Een compleet assortiment originele reserveonderdelen.

RESERVEONDERDELEN

een team van getrainde monteurs,
staan voor u klaar.

Het gebruik van originele PowerLube smeermiddelen wordt 
aanbevolen.

SMEERMIDDELEN

DE DIENSTEN

SERVICE


