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BIO-
HAKSELAARSs

02.

Een hakselaar is een fijn hulpmiddel bij het opruimen van tuinafval en takken. Door het 
versnipperen van jouw afval kun je het eenvoudig afvoeren of verwerken tot compost. 
Voor elke klus heeft MDS een geschikte machine: van licht tot zwaar gebruik en zowel 
voor de professional als voor particulieren.

VERSNIPPEREN



03.

€ 2.613,60
Vanaf

incl. btw

VIERWIELIGE TREKKERS

Capaciteit van ø 7 cm tot ø 18 cm
Productie van  2-4 t/m 25-30 m3  per uur        
Gewichtklasse begin al van 95 kg

HANDBEDIEND 

Capaciteit van ø 5 t/m 9 cm
Productie van 2-3 t/m 3-4 m3 per uur
Schijf met messen

€ 1.379,40
Vanaf

incl. btw

KLIK HIER

KLIK HIER

https://www.mdsbv.be/handbediend/versnipperen/bio-hakselaars/
https://www.mdsbv.be/vierwielige-trekkers/versnipperen/bio-hakselaars/


04.

NIEUW

NEW

TREKKER

GAMO     TWEE
WIELIGE



De Dunsch 420MF beschikt over 6 versnellingen: 3 vooruit en 3 achteruit. Daarnaast is hij 
uitgerust met een stevige koppeling en een transmissie in volledig oliebad. Bij het loslaten van 
de stuurhendels worden alle aandrijvingen uitgeschakeld. Dit garandeert een veilig gebruik. 
 Complete machine met wielen en frees 80 cm
 Snelkoppeling voor snelle montage voor alle toebehoren
 Geluidsarm, zuinig, weinig trilling door anti vib duwboom

KLIK HIER

de set

05.

ONZE KRACHTIGE EN VEELZIJDIGE TWEEWIELIGE TREKKER 

Met de Dunsch DU420ML haal je één krachtige machine in huis voor 
uiteenlopende klussen. Deze semiprofessionele tweewieligetrekker is 
uitgerust met een Dunsch benzinemotor met handstart en repeteerstarter. 
En ondanks de krachtige motor ervaar je een uiterst stil, zuinig en 
trillingsvrij gebruik.  

GAMO DUNSCH DU420ML

€ 3.720,75

incl. btw

https://www.mdsbv.be/tweewielige-trekker/dunsch-du420ml/


06.

€ 14.568,40
Vanaf

incl. btw

Versnipperen

HANDBEDIEND 

 Capaciteit tot ø 13 cm
 Productie van 2000 kg per uur
 No Stress

KLIK HIER

https://www.mdsbv.be/handbediend/versnipperen/versnipperaars/


VERSNIP-
PERaars

07.

Hout en ander biologisch afval effectief versnipperen? MDS biedt een 
complete serie chippers voor het verzamelen, versnipperen en frezen 
van boom- en restmaterialen. Variërend van groot tot klein, voor licht 
en zwaar gebruik en voor zowel de professional als particulier. 
Daarmee hebben we voor elke klus de ideale machine.



08.

nieuwe collectie



gereed-
accu

schappen

09.

Bij MDS vind je vanaf nu ook krachtige 
accugereedschappen. Maak kennis met 
onze snoeischaren en kettingzagen uit 
de Blue Bird-serie van Gamo.



€ 556,60

incl. btw

€ 242,00

incl. btw

€ 145,20

incl. btw

€ 726,00

incl. btw

€ 1.004,30

incl. btw

10.

nieuwe collectie  | snoeien

SNOEISCHAAR PS 22-32

 Snijdiameter van 32 mm

 16,8V 2 5AH

 Accuduur van 3-4 uur, zelfs bij intense klussen

 Voorzien van informatieve display 

SNOEISCHAAR PS 22-23

 Snijdiameter van 23 mm

 12,6V 2AH

 Accuduurr van 3-4 uur, zelfs bij intense klussen

 Voorzien van informatieve display

SNOEISCHAAR PS 22-18

 Snijdiameter van 18 mm

 4,2V 2,6AH

 Accuduur van 2-3 uur, zelfs bij intense klussen

 Oplaadtijd van 2,5 - 3 uur

SNOEISCHAAR PS 22-38

 Snijdiameter van 38 mm

 24V 2,5AH

 Accuduur van 2-3 uur, zelfs bij intense klussen

 Oplaadtijd van 2,5 - 4,5 uur

SNOEISCHAAR PS 22-40

 Snijdiameter van 40 mm

 43,2V 4AH

 Accuduur van 4-6 uur, zelfs bij intense klussen

 Oplaadtijd van 2,5-3,5 uur



       snoei-
scharen

11.

Snoeien zonder snoer! Dat gemak 
ervaar je met de professionele accu- 
snoeischaren uit de Blue Bird-serie 
van Gamo. De snoeischaren leveren 
krachtige prestaties en zijn compact 
en licht uitgevoerd. Bovendien heb je 
dankzij het uitgebreide assortiment 
altijd het juiste gereedschap voor 
takken van elke omvang.

VEILIG WERKEN 
Uitgerust met een anti-snijbeveiliging.

  INFORMATIEF DISPLAY 
Display geeft foutcodes, snedetelling en 

acculading weer. 

MESSCHERP 

Zwitserse SK5 stalen messen 

met smeersysteem.

KRACHTIGE ACCU 
Zeer duurzame 16,8V lithium 

accu voor urenlange prestaties. 

2 Accu's worden meegeleverd. 

Lader geschikt voor 2 accu's.

PS 22-32

KLIK HIER

https://www.mdsbv.be/handbediend/snoeien/snoeischaren/


€ 508,20

incl. btw

€ 242,00

incl. btw

12.

nieuwe collectie  | zagen

SNOEIKETTING ZAAG CS 22-04

 Aanpasbare kettingsnelheid

 12,6V - 2,5 Ah

 Bladlengte van 10 cm

 Gewicht van 1000 gram

TELESCOPISCHE SNOEIKETTINGZAAG PCS 22-10

 Lengte van 177 cm en verlengbaar tot 257 cm

 21V - 5 Ah

 Bladlengte van 22 cm

 Gewicht van 3,5 kg

KLIK HIER

https://www.mdsbv.be/handbediend/snoeien/snoeikettingzagen/


CS 22-04

KETTING
     ZAGEN

SNOEI-

13.

BESCHERMKAP
Zodat je veilig elk type

snoeiwerk kan uitvoeren.

ELEKTROMAGNETISCHE 
KETTINGREM 
De ketting stopt direct als je de trekker loslaat.  

ANTI-SLIP HANDGRIP 
Werk met gemak, dankzij de 

ergonomische anti-slip handgreep. 

 

REGELBARE KETTINGSNELHEID 
Regelbare kettingsnelheid uitgerust 

met Carving bar. 

 

Tijd voor een flinke snoeibeurt? 
Het verwijderen en inkorten van dode 
en overbodige takken is kinderspel 
met onze professionele Blue Bird 
accu-aangedreven kettingzaag. 
De zaag is krachtig in gebruik, maar 
werkt stil en trillingsvrij, zodat je geen 
vermoeide arm krijgt. Het is ideaal 
voor elk type snoeiwerk met een 
takken tot een doorsnee van 100 mm.KRACHTIGE ACCU 

Zeer duurzame 16,8V lithium 

accu voor urenlange prestaties.

Extra accu meegeleverd. 



14.

€ 2.153,80
Vanaf

incl. btw

€ 2.988,70
Vanaf

incl. btw

Een perfecte reiniging begint met een duurzame 
en gebruiksvriendelijke borstel. Bij MDS vind je altijd 
het juiste product voor jouw toepassing. Voor lichte 
reiniging, maar ook voor zwaardere klussen. 

Borstels

VIERWIELIGE TREKKERS

 Diameter borstel ~50cm
 Werkbreedte 125, 155, 185 of 235 cm

TWEEWIELIGE TREKKERS

 Werkbreedte van 80, 100 of 120 cmetur
 Met of zonder opvangbak
 Ideaal voor eerste sneeuw

Borstels KLIK HIER

KLIK HIER

https://www.mdsbv.be/tweewielige-trekkers/reinigen-sproeien/borstels/
https://www.mdsbv.be/vierwielige-trekkers/reinigen-sproeien/borstels/


15.

€ 2.662,00
Vanaf

incl. btw

€ 580,80
Vanaf

incl. btw

reinigen

Het reinigen van jouw terrein is misschien niet de 
leukste klus, maar wel een hele belangrijke. Door de 
verschillende koppelstukken voor jouw trekker wordt 
het reinigen een stuk eenvoudiger gemaakt. 

(bull)
bladen

VIERWIELIGE TREKKERS

 Frontaal
 Links -rechts beweging
 Breedte van 1,12 m tot 1,90m

TWEEWIELIGE TREKKERS

 Werkbreedte van 80, 100 of 120 cm
 Ook geschikt voor sneeuw

KLIK HIER

KLIK HIER

https://www.mdsbv.be/tweewielige-trekkers/reinigen-sproeien/bullbladen/
https://www.mdsbv.be/vierwielige-trekkers/reinigen-sproeien/


mdsbv.nl/aanpakkers

Machines de Schutter
Eikenstraat 15
BE 2840 REET (België)
T. +31 (0)488 455 060
info@mdsbv.eu
www.mdsbv.eu

Acties zijn geldig t/m 20 maart 2023 
Technische- en prijswijzigingen, zet- 
en drukfouten voorbehouden.

GEÏNTERESSEERD?

Ben je geïnteresseerd in een van onze machines, maar wil je hen eerst in actie zien?
Plan dan een demo in.

Deze kan plaatsvinden bij de dealer in jouw buurt, maar ook bij jou op locatie. 
Neem contact met ons op voor meer informatie over datums en mogelijkheden.

aanvragenDemo
KLIK HIER

https://www.mdsbv.be/demo-aanvragen/



