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Ben je geïnteresseerd in een van onze 
Negri-machines, maar wil je hem 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.

----------------------------------------------------

NEGRI-ONDERDELEN 
BESCHIKBAAR BIJ MDS

Voor Negri zijn tal van onderdelen en 
accessoires verkrijgbaar bij MDS.  
Met onze uitgebreide onderdelenlijn  
zorgen we ervoor dat alle onderdelen tot 
ver in de toekomst beschikbaar blijven 
voor je. Zo gaat je machine tot in lengte 
van jaren mee.

----------------------------------------------------

Dealers
bij jou in

de buurt

wil je negri 
in actie zien?

Plan een demo in!

VERSNIPPERAARS

BLADZUIGERS

VERTICUTEERMACHINES

BIO-HAKSELAARS

aanvragenDemo
KLIK HIER

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


03

Topprestaties
In elk

seizoen

VERSNIPPERAARS

VERTICUTEERMACHINES

BLADZUIGERS

BIO-HAKSELAARS
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Negri is ontstaan uit een passie voor alles wat groeit en 
bloeit. Uit de drive om ieder terrein in topconditie te brengen. 
Met ons brede assortiment Negri-producten zorg jij er als 
hovenier voor dat alle gewassen het ritme van de natuur 
volgen. Tijdens elk seizoen. 

in de buurt

Zoek de dealer
bij jou 

Alle Negri-machines uit deze brochure 
worden verkocht via het uitgebreide 
dealernetwerk van MDS met zo’n 250 
dealers in Nederland en België. 

Daardoor zit er altijd een leverancier in jouw 
regio die je verder kan helpen. Deze dealers 
leveren allemaal snelle service bij schade 
of pech en gedegen technisch advies voor 
jouw specifieke vraag. Wil je weten welke 
MDS-dealer het dichtst bij jou in de buurt 
zit? Kijk op mdsbv.nl/mds-dealers

NEDERLAND

BELGIË



Let’s

Met MDS en Negri
Grow

Let’s

Met MDS en Negri
Grow
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Alle machines van Negri zijn up-to-date en voldoen  
aan de laatste Europese veiligheidsnormen.  
Dit maakt Negri tot een verantwoorde en veilige keus.

De machines van Negri hebben stuk voor 
stuk een hoog rendement. Dit betekent dat 
je grote volumes kunt verwerken in korte 
doorlooptijden. Waardevolle tijdwinst!

Er gaat niets boven kwaliteit 
van Europese makelij,  
vinden we bij MDS. Negri is 
hier een uitstekend voorbeeld 
van. Het is gemaakt in Italië  
en ontwikkeld volgens de  
hoogste kwaliteitsnormen.De kwaliteit van Negri is niet 

weg te denken uit het veld. 
Deze status dankt het groene 
merk aan topproducten, 
waarbij de hoogste kwaliteit 
en betaalbaarheid hand in 
hand gaan.

BETAALBARE TOPKWALITEIT 

MDS is Negri-distributeur van het eerste uur. Om precies te zijn: vanaf 1991 toen 
Marco Negri in een schuur zijn bedrijf oprichtte. Inmiddels vindt de productie plaats in 
de eigen vooruitstrevende fabriek, voorzien van de laatste technologieën. Vanuit deze 
locatie heeft Negri diverse patenten op zijn naam gezet.

JOUW WERK GAAT ALTIJD DOOR 
Negri is één van de vertrouwde merken van MDS. Als gespecialiseerd distributeur 
werken we alleen met topproducten en erkende merken die een belangrijke rol spelen 
voor het werk van jou als vakman. Je kunt rekenen op het beste advies, producten 
van topkwaliteit en service, zodat jouw werk altijd doorgaat.

Geïnteresseerd naar het overige assortiment van MDS? 
Kijk op www.mdsbv.nl

LAATSTE EUROPESE VEILIGHEIDSNORMEN

HOOG RENDEMENT

MADE IN ITALY
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HakselaarsHakselaars
bio-

SCHIJF 
MET MESSEN

PRODUCTIE VAN 
2-3 T/M 3-4 M3 PER UUR

CAPACITEIT 
VAN Ø 5 T/M 7 CM

€ 1.140,00
Vanaf

excl. btw

KLIK HIER

07

HANDBEDIEND

EUROPESE TOPKWALITEIT 
VOOR PARTICULIEREN EN PROFESSIONALS

De bio-en houthakselaars van Negri zijn ideaal bij het opruimen 
van tuinafval en takken, en voor het versnipperen van afval  
en de verwerking tot compost.

Voor elke lichte en zware klus hebben we elektrische en 
3-punt-machines die voldoen aan de laatste Europese  
veiligheidsnormen. Zowel particulieren als professionals.
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https://www.mdsbv.nl/handbediend/versnipperen/bio-hakselaars/


Hakselaars
bio-

€ 2.160,00
Vanaf

excl. btw

KLIK HIER
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VOOR ELKE LICHTE TOT ZWARE KLUS

De bio-en houthakselaars van Negri zijn ideaal 
bij het opruimen van tuinafval en takken, en voor 
het versnipperen van afval en de verwerking  
tot compost.

Voor elke lichte en zware klus hebben we  
elektrische en 3-punt-machines die voldoen  
aan de laatste Europese veiligheidsnormen. 
Zowel particulieren als professionals.

VIERWIELIGE TREKKERS

CAPACITEIT 
VAN Ø 5 T/M 7 CM

PRODUCTIE VAN 
2-3 T/M 3-4 M3 PER UUR

GEWICHTSKLASSE 
MINDER DAN 750 KG

 Mag vervoerd
            worden met een 
 regulier rijbewijs

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


VersnipperaarsVersnipperaars
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Versnipperaars

€ 12.040,00
Vanaf

excl. btw

KLIK HIER

EEN KRACHTIGE MACHINE VOOR  
ALLE BOOM- EN RESTMATERIALEN 

Razendsnel je hout en ander biologisch afval versnipperen of frezen? 
Met de chippers van Negri haal je een krachtige oplossing in huis. Ze staan 
hun mannetje voor het verwerken van alle boom- en restmaterialen. 
Van groot tot klein en voor licht tot zwaar gebruik.

EFFECTIEF JE AFVAL VERSNIPPEREN? 

Zonder twijfel 
kies je voor Negri
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2 MESSEN, 
1 TEGENMES 

PRODUCTIE 
2000 T/M 5200 KG P/U

NO STRESS-FUNCTIE

CAPACITEIT 
VAN Ø 13 T/M 21 CM 

VIERWIELIGE TREKKERS

2 MESSEN, 
1 TEGENMES 

PRODUCTIE 
2000 T/M 5200 KG P/U

NO STRESS-FUNCTIE

CAPACITEIT 
VAN Ø 13 T/M 21 CM 

“

https://www.mdsbv.nl/vierwielige-trekkers/versnipperen/versnipperaars/


“

13

€ 2.190,00
Vanaf

excl. btw

VERWIJDER EENVOUDIG VILT  
VAN ELK GAZON

Met de handbediende verticuteermachine 
van Negri verwijder je eenvoudig en zonder 
veel inspanning de viltlaag van elk gazon. 
Zo geef je het gras weer lucht, water en 
voedingsstoffen, zodat het optimaal groeit.

verticuteer
Machines N
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SOEPEL IN GEBRUIK, 

topprestaties 
verzekerd

LOSSE MESSEN 
TOT 5 MM IN DE GROND

VASTE MESSEN 
TOT 20 MM IN DE GROND

WERKBREEDTE 
VAN 45 TOT 60 CM

OPVANGBAK MET 
INHOUD TOT 100 LITER

MOTOREN 
VAN 5,5 TOT 6,5 PK 

OPTIONELE MESSEN

HANDBEDIEND

KLIK HIER

https://www.mdsbv.nl/handbediend/gazon-bewerken/verticuteermachines/


€ 4.610,00
Vanaf

excl. btw

“

zuigers

KLIK HIER
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EEN TORNADO IS

onmisbaar om snel 
grote oppervlaktes 
te reinigen

IDEAAL VOOR  
ELK FORMAAT TERREIN

De Negri Bladzuiger Tornado is elk terrein 
moeiteloos de baas, hoe omvangrijk ook.  
Of je nu kiest voor een geïnstalleerde  
bladzuiger op een aanhanger, een verrijdbare 
kar of voor een bladzuiger die wordt 
aangedreven door een cardanas. 

BREDE AANZUIGPIJP 
VAN 39 CM DOORSNEE

VOLLEDIG INSTELBARE 
UITLAATPIJP

BLADZUIGERTURBINE 
MET VERVANGBARE 

BINNENMANTEL

PRODUCTIE: 
80 T/M 170 M3 

PER UUR

VIERWIELIGE TREKKERS

https://www.mdsbv.nl/vierwielige-trekkers/reinigen-sproeien/bladzuigers/


Machines
de schutter:

voor en door
specialisten

In de afgelopen jaren heeft ons team van technisch specialisten 
diverse noviteiten en innovaties op de markt gebracht in nauwe 
samenwerking met ons professionele dealernetwerk. Denk aan 
productencombinaties waarvoor grote marktbehoefte is, 
maar waar nog geen oplossing voor bestond. Van de rotorkopeg 
met zaaier en het dubbellucht-systeem tot de spitfrees voor 
tweewielige trekkers en het tegengewicht-systeem met antivib. 
Unieke combinaties die niet meer weg te denken zijn in de markt. 
En waar zowel onze dealers als eindgebruikers dagelijks volop 
van profiteren.

Loop jij tegen een specifiek probleem aan, spar dan gerust  
eens met onze specialisten. Misschien ligt de oplossing wel in 
onze magazijnen.  

Neem vrijblijvend telefonisch contact op via: +32 476 88 87 62  
of stuur een e-mail met je vraag naar info@mdsbv.eu 

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