De Fendt Maaier.
Haak 'm aan. Probeer 'm uit. Koop 'm in.
Of u nu kiest voor de Fendt Cutter trommelmaaier of de Fendt Slicer schijvenmaaier,
u krijgt altijd optimale maairesultaten. Dat kunnen wij natuurlijk wel zeggen,
maar overtuig vooral uzelf! Bij elke officiële Fendt-dealer staan daarom nu Fendt
voederwinningsmachines voor u klaar om aan te haken en uit te proberen. En als u tot
aanschaf overgaat, betaalt u in drie jaarlijkse termijnen, zonder extra kosten. Dit aanbod
geldt tot 1 augustus 2019 voor alle voederwinningsmachines van Fendt uit voorraad.
Kijk voor de Fendt-dealer bij u in de buurt op fendtnl.nl/fendt-dealers
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De Fendt Opraapwagen.
Haak 'm aan. Probeer 'm uit. Koop 'm in.
Als u kiest voor een Fendt Opraapwagen, zoals de Tigo XR - of de Tigo PR combiwagen,
kiest u voor de hoogste voerkwaliteit, optimale benutting van het laadvermogen en snel
lossen. Dat kunnen wij natuurlijk wel zeggen, maar overtuig vooral uzelf! Bij elke officiële
Fendt-dealer staan daarom nu Fendt Opraapwagens voor u klaar om aan te haken en uit te
proberen. En als u tot aanschaf overgaat, betaalt u in drie jaarlijkse termijnen, zonder extra
kosten. Dit aanbod geldt tot 1 augustus 2019 voor alle voederwinningsmachines
van Fendt uit voorraad.
Kijk voor de Fendt-dealer bij u in de buurt op fendtnl.nl/fendt-dealers
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De Fendt Rondebalenpers.
Haak 'm aan. Probeer 'm uit. Koop 'm in.
Als u kiest voor de Fendt Rondebalenpers, kiest u voor optimale snijresultaten en perfecte
balen. Dat kunnen wij natuurlijk wel zeggen, maar overtuig vooral uzelf! Bij elke officiële
Fendt-dealer staan daarom nu Fendt Rondebalenpersen voor u klaar om aan te haken en
uit te proberen. En als u tot aanschaf overgaat, betaalt u in drie jaarlijkse termijnen, zonder
extra kosten. Dit aanbod geldt tot 1 augustus 2019 voor alle voederwinningsmachines
van Fendt uit voorraad.
Kijk voor de Fendt-dealer bij u in de buurt op fendtnl.nl/fendt-dealers
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De Fendt Hark.
Haak 'm aan. Probeer 'm uit. Koop 'm in.
Als u kiest voor de Fendt Former hark, kiest u voor innovatieve techniek die schoon en
nauwkeurig werken mogelijk maakt. Dat kunnen wij natuurlijk wel zeggen, maar overtuig
vooral uzelf! Bij elke officiële Fendt-dealer staan daarom nu Fendt Harken voor u klaar
om aan te haken en uit te proberen. En als u tot aanschaf overgaat, betaalt u in drie
jaarlijkse termijnen, zonder extra kosten. Dit aanbod geldt tot 1 augustus 2019 voor alle
voederwinningsmachines van Fendt uit voorraad.
Kijk voor de Fendt-dealer bij u in de buurt op fendtnl.nl/fendt-dealers
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De Fendt Schudder.
Haak 'm aan. Probeer 'm uit. Koop 'm in.
Als u kiest voor de Fendt Twister hooischudder, kiest u voor optimale bodemaanpassing,
een prettig bedieningscomfort en zeer hoge rendabiliteit. Dat kunnen wij natuurlijk wel
zeggen, maar overtuig vooral uzelf! Bij elke officiële Fendt-dealer staan daarom nu Fendt
Schudders voor u klaar om aan te haken en uit te proberen. En als u tot aanschaf overgaat,
betaalt u in drie jaarlijkse termijnen, zonder extra kosten. Dit aanbod geldt tot 1 augustus
2019 voor alle voederwinningsmachines van Fendt uit voorraad.
Kijk voor de Fendt-dealer bij u in de buurt op fendtnl.nl/fendt-dealers
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