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Ontdek onze machines

EC1.0 Toren
Twee kanten spuit gerichte
druksysteem

Mistral 2x90
Geschikt voor kleine gewassen
Onderhoudsvriendelijk

Mestverspreiders
Geschikt voor elk soort mest
Elk onderdeel separaat in te stellen

3R2 Nevelspuit
Driftreductie van 99,7%
Gecertificeerd in Nederland en Duitsland

Bladblazer 300 S
Oprapen van fruit
360 graden draaikop

Onkruidspuiten
Twee kanten spuit gerichte
druksysteem

Bekijk al onze machines en specificaties op www.kwhholland.nl

Mistral Dwarsstroom
Driftreductie van 95%
Gecertificeerd in Nederland

Bladblazer 140
Orkaankracht
Oprapen van fruit

STROKENPOETSER
SPUIT COMBINATIE
Twee kanten spuit gerichte
druksysteem

De beste oplossing
voor uw gewas
www.kwhholland.nl

Benieuwd wat wij
voor u kunnen doen?

KWH Holland BV
Remmerden 32
3911 TZ Rhenen
+31(0)344 - 66 12 48
info@kwhholland.nl
www.kwhholland.nl

