
Geachte rela�e, 

Met deze nieuwsbrief willen wij U op de hoogte brengen van ons vernieuwde Tuin-Park & Fun-Pleasure 

leveringsprogramma. De machines in dit leveringsprogramma  maken uw werk gemakkelijker! 

New Hollandnd 

Graag stellen wij U de compact tractoren voor van New Holland, deze tractoren g j pa d,

zijn in verschillende groo"es leverbaar. De kleinste tractoren beschikken over j g

een motorvermogen van 21 pk, de grootste over een motorvermogen van 

55pk!pk!pk! 

TZ/TC serie: e: meer dan een zitmaaier, meer dan een compact tractoror 

Deze machine bezit over een eenvoudige ge hydrosta�sche aandrijving ing en is stan-

daard voorzien van een 

ge

en en driepuntshef 

gegege

ef ef met 

hyge hyhy

met met a!akas as as achter.er.er  

G6000 serie: e: Groots gebruiksgemak!ak!      

 De G600000–00– – maaiers zijn erg rg gebruiksvriendelijkijk. Door de achter gestuurde wie-jn rgrg ge ijge ij  g

len hee# u een kleine draaicirkel, gecombineerd met de standaard d d 4WDWDWD DD die , g

inschakelt bij 4% slip krijgt u een 

g, g

n n professioneel eel eel maaiwerk. rk. rk  

Boomer 20 20-0-50 serie: ie: Uw werk erk -k  - nu makkelijker!er!                          jk

De nieuwe compacte tractoren Boomer zijn het ul$eme powergereedschap mp

voor kleine tuin

mp

inin–

mp

inin– 

jn po rg apmp

– en landbouwpassingen, huiseigenaars, gol#erreinen, cam-wp ng , ge s, g n,

pings en gemeentes. Reac$ef, efficiënt en comfortabel: gebouwd om u het le-ping  g

ven te 

 g g

te te vergemakkelijken

f,  g

enen. Boomer tractoren zijn verkrijgbaar in zes modellen rg jk ij jg

met een vermogen van 23 tot 47 pk, bieden u de betrouwbaarheid van een og  pk,

grote tractor verpakt in een compact, wendbaar pakket. Deze tractoren zi"en gr rp pa , 

boordevol eigenschappen voor uw 

, pa , 

w w comfort

 p

ortort, terwijl u u u �jdjdjdjj  dd en n nnn geld d d bespaart. U g pp j, jjj g

zult ontdekken dat Boomer tractoren hun geld meer dan waard zijn.

p

jn.jnjn  

Boomer 3000 Easydrive serie: e: Past zich constant aan U aan!                                sy

De Boomer 3000 Easydrive serie is het pareltje uit de New Holland compact yd pa je

serie. Het is namelijk de enige trekker op de markt met een n n CVT, 

mp

T, T, een con$nu jk ig op T,T,

variabele transmissie. Een zeer ruime SuperSuite 4 s$jlen cabine met et et standaard 

airco 

pe $j

o o geven u een op$maal comfort gecombineerd met een zee van ruimte.e.e.  

Rustler serie: e: Voor elke tak, al$jd en overal!al!             

Of u nu de omheiningen herstelt of de gewassen controleert, of indien u een g g ,

opzichter nodig hebt op het bouwterrein, de gol(aan of het park: De New Hol-op g p 

land Rustler 120 koppelt een 

n, go

en en krach�g vermogen 

go

en en aanaanaan 

 p

nn een ultravlo"e rit, zodat u oppe g og

elke taak met vertrouwen kunt uitvoeren, al$jd een overal!ral!ral! 

Voor meer informa$e over New Holland compact tractoren:en: 

h"p://www.myboomer.nl/.nl/ h"p:p:////www.mymyboomer.n.nl/l/

 

    



Polarisris 

Afgelopen jaar zijn wij  trotse dealer geworden van het merk Polaris, Polaris is de grootste fabrikant van ge pe ja ij j  g , gr

ATV’s ter wereld ( All Terrain Vehicles). Door het zeer uitgebreide leveringsprogramma van Polaris is er  ( s)

voor elk werk een geschikte machine! 

s)

e! e!  

Het leveringsprogramma van Polaris is verdeeld in 2 categorieën, namelijk de Ranger serie en de g p g

Sportsman serie. 

g

e. e.  

Ranger serie: ie: Hardest working, Smoothest riding                    

De Ranger serie beschikt over een zeer ruime keus aan mo-ge

dellen, er is keuze uit 7 modellen! Van elektrisch naar benzi-, 

ne tot diesel, alles is mogelijk!jk!jk! 

Het meest bijzondere model uit de Ranger serie is de de Ranger 

EV

jz ng

EVEV, deze machine beschikt over een 

ngng

en en 30 pk k  pk sterke 

ng

ke ke elektro-, 

motor tor tor met een n n hoog koppel

 p

pelpel, het grote accu pakket zorgt 

ervoor dat u een 

og oppepe , og

en en volledige dag 

gr  p rg, 

g g kunt werken. Doordat de ma-ig g g 

chine elektrisch is veroorzaakt de machine ne ne geen geluidsoverlaststst st en stoot hij ij geen uitlaatgassen en uit! Ook 

is hij de enige in zijn klasse met et et 444-44--wiel 

ge  gge

el el aandrijving!

 g

g!g! 

Omdat de Ranger EV geen overlast veroorzaakt versterkt hij het imago van uw bedrijf! f!  

Doordat de Ranger EV Elektrisch is hee� hij naast de grote gebruiksvoordelen ook een groot fiscaal voordeel. ge � j  g  g

De Ranger EV valt namelijk binnen de hoogste categorie van de MIA (Milieuieuieu-

 g  fi

uu-investeringsa�rek). Van het inves-ge jk gs eg (M gsa� k)

teringsbedrag mag 36% extra ten laste worden gebracht van de winst over het kalenderjaar waarin het be-ng g g  g ja

drijfsmiddel is aangescha�. U betaalt hierdoor minder belas!ng! Het voordeel dankzij deze MIAMIAMIA-AA-regeling bij de ijfs ng a�

aanschaf van een standaard Ranger EV kan oplopen tot +/ +/ +/- +/ +/  

ngng

//-// € 2600,00,00 -00,00 -           

Meer informa$e over Polaris:s: 

h#p://www.lmbvermeulen.nl/content.php?var_content=1313 h#h#p:p:////www.lmbvermeulen.nl/l/content.phphp?p?var_r_content=1313

De De Sportsman n serie is leverbaar in modellen van 40000-00-850 cc. SpSp

De quads zijn leverbaar in veel verschillende uitvoeringen.  q

Van 

 q

n n 2 

ij q

2 2 wiel aangedreven naar aar aar 4 

ng

4 4 wiel aangedreven tot zelfs fs fs 666 ge

wiel aangedreven! Alles is mogelijk!k!k! 

 

Voor meer informa$e over ons Tuinin-n-Park & Funun-n-Pleasure assor$ment kunt u contact opnemen met één 

van onze vertegenwoordigers! s! s! s!  

*prijzen zijn excl BTWTW 

Vermeulen b.v. | Mosterdweg 1 | 4501 PP Oostburg | Postbus 52 | 4500 AB Oostburg 

tel. +31 117 45 32 55 | fax. +31 117 45 46 11 | info@lmbvermeulen.nl  h"p://www.lmbvermeulen.nl/ 

Vanaf: naf: € 12.230,0 -0,-!* 


