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Bij aanschaf van €100.of meer aan Stihl
zaagkettingen en
bladen een Stihl muts
gratis !!

Bij besteding uit onze actie in de berm folder > € 1500,- ontvangt u dit jaar een Nespressomachine gratis.**

Maand-actie november: Bij aanschaf van netto €100.- of meer aan Stihl zaagkettingen en/of zaagbladen
een Stihl muts gratis !!
**Actie alleen geldig voor bestelling per webshop en max. 1 Nespresso machine per klant

Boven €1500,- franco levering I prijzen netto excl.btw I geldig 01-02-’18 t/m 31-12-’18 I prijswijzigingen voorbehouden
Wim van Breda bv I Oudenhof 12-14 I 4191NW I Geldermalsen I 0345-585050 I magazijn@wimvanbreda.nl

Veerunster Herder maaikorf.
Uiteraard weet iedere Herder maaikorf gebruiker dat het smeren van de mesaandrijving en meskop
zorgt voor het behoud van de vingers en messen.
Minstens net zo belangrijk is de mesdruk van het mes op de vingers d.m.v. de drukkers. Door
Herder wordt aangegeven dit elke week te controleren. Om dit te controleren is er een veerunster
te koop in de webshop van Wim van Breda. Bij het artikel staat ook beschreven hoe de mesdruk te
meten.
Vanaf heden bij Wim van Breda, een nieuw model veerunster met een nieuwe prijs. Van €26,55 nu
uit voorraad leverbaar voor €14,95.
Zie onze webshop voor meer informatie. webshop.wimvanbreda.nl

CGP® Slijtvaste laag.
Nieuw bij Wim van Breda BV. Originele Herder houtklepel 9572.2004 voorzien van CGP® slijtvaste
laag.
CGP® laag
De CGP® laag van het bedrijf PTE BV is een pantser laag die, door middel van een speciaal proces, op
diverse slijtdelen aangebracht kan worden.
Deze hard oplas bestaat uit wolfraamdeeltjes opgenomen in een taaie matrix.
Voordelen CGP®
Deze CGP® laag zorgt ervoor dat abrasieve slijtage minder sterke grip krijgt op een onderdeel, wat
de standtijd van dit onderdeel verbeterd.
In de CGP® laag wordt wolfraam gebruikt. Wolfraam is een zeer harde metaalsoort.
Door wolfraam op te nemen in de pantser, is deze harder en meer bestand tegen slijtage ten
opzichte van een hardoplas met enkel een harde draad.
Daarnaast biedt een CGP® laag ook bescherming tegen corrosie en slagslijtage.
Uw totale kosten zullen afnemen, terwijl de standtijd verlengd wordt. In veel gevallen tot wel 300%!
Zie onze webshop voor meer informatie. webshop.wimvanbreda.nl

