
LEMKEN acties

Profiteer nu van extra vroegkoopkortingen van 
alle LEMKEN machines!

• 5 % extra voor orders vanaf 01 tot en met    
31 oktober 2022 

• 4 % extra voor orders vanaf 01 tot en met          
30 november 2022

• 3 % extra voor orders vanaf 01 tot en met           
31 december 2022 

       

Begin goed voorbereid aan het seizoen en vervang 

tijdig uw slijtdelen! 

Vraag ons magazijn ook naar de korting bij het 
tijdig bestellen van de LEMKEN slijtdelen!

Ketelaarsweg 16
NL 6035 AC Ospel
Telefoon: +31 (0)495 688 111
E-mail: info@optroot.com
Website: www.optroot.com

Bekijk ons ruime aanbod occasions op onze website!

 www.optroot.com   Klik op occasions!

Occasions
LEMKEN acties

Profiteer nu van extra vroegkoopkortingen van 
alle LEMKEN machines!

• 5 % extra voor orders vanaf 01 tot en met    
31 oktober 2022 

• 4 % extra voor orders vanaf 01 tot en met          
30 november 2022

• 3 % extra voor orders vanaf 01 tot en met           
31 december 2022 

       

Begin goed voorbereid aan het seizoen en vervang 

tijdig uw slijtdelen! 

Vraag ons magazijn ook naar de korting bij het 
tijdig bestellen van de LEMKEN slijtdelen!

Ketelaarsweg 16
NL 6035 AC Ospel
Telefoon: +31 (0)495 688 111
E-mail: info@optroot.com
Website: www.optroot.com

Bekijk ons ruime aanbod occasions op onze website!

 www.optroot.com   Klik op occasions!

Occasions
LEMKEN acties

Profiteer nu van extra vroegkoopkortingen van 
alle LEMKEN machines!

• 5 % extra voor orders vanaf 01 tot en met    
31 oktober 2022 

• 4 % extra voor orders vanaf 01 tot en met          
30 november 2022

• 3 % extra voor orders vanaf 01 tot en met           
31 december 2022 

       

Begin goed voorbereid aan het seizoen en vervang 

tijdig uw slijtdelen! 

Vraag ons magazijn ook naar de korting bij het 
tijdig bestellen van de LEMKEN slijtdelen!

Ketelaarsweg 16
NL 6035 AC Ospel
Telefoon: +31 (0)495 688 111
E-mail: info@optroot.com
Website: www.optroot.com

Bekijk ons ruime aanbod occasions op onze website!

 www.optroot.com   Klik op occasions!

OccasionsLEMKEN acties

Profiteer nu van extra vroegkoopkortingen van 
alle LEMKEN machines!

• 5 % extra voor orders vanaf 01 tot en met    
31 oktober 2022 

• 4 % extra voor orders vanaf 01 tot en met          
30 november 2022

• 3 % extra voor orders vanaf 01 tot en met           
31 december 2022 

       

Begin goed voorbereid aan het seizoen en vervang 

tijdig uw slijtdelen! 

Vraag ons magazijn ook naar de korting bij het 
tijdig bestellen van de LEMKEN slijtdelen!

Ketelaarsweg 16
NL 6035 AC Ospel
Telefoon: +31 (0)495 688 111
E-mail: info@optroot.com
Website: www.optroot.com

Bekijk ons ruime aanbod occasions op onze website!

 www.optroot.com   Klik op occasions!

Occasions



Het moment om te investeren! 

 

Stap nu in de CLAAS ARION 470: 

 

Maximaal vermogen in zijn klasse →  
sneller werken, lagere kosten 

 

Méér hefkracht  → meer capaciteit, prettig 
werken, meer vrije tijd 

 

Laag gewicht  → lagere bodembelasting, 
betere bodemgezondheid 

 

Goed zicht op het werk  → minder fouten, 
geen schade, maximaal werkplezier 

 

U bent de baas: dit is hét moment om te      
investeren in CLAAS of één van uw trekkers  
in te ruilen. Neem contact op met uw CLAAS 
vertegenwoordiger 

 

Configureer uw trekker via 
https://configurator.claas.com 

C L A A S  h o o i b o u w a c t i e !  

 Voorkoop CLAAS hooibouw 2023 

 

Profiteer nu van de hoogste kortingen en de 
laagste prijzen bij de aankoop van een nieuwe 
CLAAS hooibouwmachine! 

  

Scherp geprijsde  machines: 

√ Disco 3200 C Achtermaaier met kneuzer  

√ Disco 3200 FC Frontmaaier met kneuzer  

√ Disco 9200 C Contour Triple Maaier 

√ Volto 800 6 kop gedragen schudder 

√ Volto 900  8 kop gedragen schudder 

√ Volto 1100 10 kop gedragen schudder  

√ Liner 2900 2 rotorhark 8-9 meter 

 

B A U E R  n a j a a r s a c t i e !  
 

Vroegbestelkorting BAUER 

 

Graag willen wij onze klanten bedanken voor   
het  vertrouwen in beregeningspartner Op 't Root!  

Wilt u al voorbereid zijn op het volgende                   
beregeningsseizoen?   

Neem dan snel contact op met één van onze            
vertegenwoordigers voor de voorseizoens-
condities!  

 

Scherp geprijsde  machines: 

√ E11 110-380  

√ E21 110-430 

√ E41 125-400 

√ E41 120-490 

√ E51 125-500 
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