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Vecka 6:

Färjestaden
Torsdag 9/2 kl. 15-21
Fredag 10/2 kl. 10-16
Lördag 11/2 kl. 10-15

Vecka 7:

Ängelholm

Torsdag 16/2 kl. 10-21
Fredag 17/2 kl. 10-15
Lördag 18/2 kl. 10-15

Vecka 9:

Falkenberg
Lördag 3/3 kl. 10-15
Söndag 4/3 kl. 10-15

Välkomna in till oss på MaskinGruppen

I skrivande stund har vinterns vita guld hållit sig undan Skåne, Halland och Öland. Kanske som kompensation till de två tidigare vintrarna
med hårt slitna slitstål. Liksom vädrets oförutsägbarhet är det spännande att följa och delta i lantbruksbranschens frammarsch. För oss
är det viktigt att följa utvecklingen och erbjuda maskiner som krävs för ökade krav och högre effektivitet. Det känns därför bra att kunna
erbjuda ett brett maskinprogram från ledande tillverkare i Europa. Ett stort utbud som kräver en bred kompetens inom hela företaget. Vi
har därför kontinuerlig utbildning för berörd personal i direkt anslutning till tillverkaren. Välutbildad servicepersonal och ett stort antal
servicebussar som håller stillestånden korta, gör oss till en långsiktig pålitlig partner i en bransch som ställer allt högre krav. Vi erbjuder
därför under våren samma pris för service hemma hos Er på gården som i våra verkstäder. Ring bara verkmästaren och bestäm den tid
som passar både dig och vår verkstad.

Maskiner, maskiner, maskiner...!

Massey Ferguson traktorer har genomgått en kraftig utveckling och är idag bland de absolut modernaste
och pålitligaste traktorerna. Som Massey Ferguson: s storsäljande steepnosserie från 75 hk - marknadens i
särklass smidigaste lastartraktor. Eller nya MF 7600, en traktorserie i toppklass. Och flaggskeppet MF 8690
- 370 hk av komfort och körglädje. Efterfrågas bandtraktor så räcker det med att säga “Challenger”, den
marknadsledande stortraktorn.
Agco har genom Massey Fergusons breda tröskprogram kommit med en helt ny tröskserie, där populära
Activamodellerna fått en vidarutveckling och ökade utrustningsallternativ med PowerFlow skärbord,
fyrhjulsdrift och band. Sampo Comia presenterar en helt ny modellserie som väl möter framtidens krav.
På redskapssidan händer det mycket. Kverneland har med sin starka organisation och varumärke kompletterat Horsch, Welger, McHale och potatisprogrammet från AVR och Structural bra. Dessutom tror vi
mycket på att belgiska Joskin, med sitt breda gödsel- & vagnprogram, kommer passa bra till många av er!
Vi ser fram emot 2012 med tillförsikt!

“370 hk av
komfort och
körglädje”

Nya MF 7600

Nyh-Seertie!n

Ren Massey Ferguson DNA
Nytt sidomonterat avgasrör med integrerade
katalysatorer och slipkatalysatorer som ger
ytterligare minskade utsläpp
Den nya designen ger en elegant,
modern look. Det nya kylarpaketet har
utformats för att säkerställa maximal
motorprestanda och enkel åtkomst

MF 7600

AGCOMMAND/GPSförberedd

Den splitternya hytten med sidoöppnande fönster ståtar med en ny interiör med omfattande
uppdateringar. Den erbjuder god ergonomisk
miljö samt gott om utrymme och komfort.
• Ny, välvd vindruta för bättre sikt
• Nytt - urval av olika joystickar och armstöd
• Nya reglage på höger hyttstolpe
• Ny - instrumentpanel och konsol
• Datatronic CCD

Tillgänglig med antingen
mekanisk hyttfjädring* eller
den semiaktiva hyttfjädringen
”OptiRide Plus” , för ökad
flexibilitet och komfort

Vårvisningar

För MaskinGruppens del börjar våren under
vecka sex, sju och nio då vi håller våra årliga
vårvisningar. Hjärtligt välkomna att ta del av
våra nyheter, diskutera kommande investeringar med våra säljare, eller bara ta en bit tårta
och sug in vårluften!

Välkomna!

Ny dieseloxidationskatalysator (DOC) - ett
underhållsfritt system
för avgasrening
Den allra senaste, 2:a generationens steg
3B AGCO SISU POWER e3 - Motorerna med
Selektiv Katalytisk Reduktion

Gert Jansson
VD MaskinGruppen AB

Nya MF 5400

“Modern traktor med en
hög utrustningsnivå”

Mångsidig. Smidig. Exakt.
Nyh/3e0/t40!/50

MF 5420
Rune Åstrand
Rune Åstrand driver lantbruket RÅG AB
i Mörbylånga på Öland och har nyligen
investerat i tre nya Massey Ferguson traktorer, däribland nya MF 7620.
-Jag valde Massey Ferguson för att det är
en modern traktor med en hög utrustningsnivå. Dessutom känner jag trygghet med
den service och support som MaskinGruppen står för, säger Rune.

Bengt, Joakim och Bosse

Större bränsle- och AdBlue®tankar - arbeta längre pass
utan att behöva fylla på

Harplinge Maskinstation utanför Halmstad drivs av Bo Svensson med verksamhet inom sådd,
gödsel, vallskörd och entreprenad. Bosse har sedan starten för 17 år sedan köpt totalt 18 st nya
Massey Ferguson traktorer. - Det faller sig naturligt, sen jag var liten har traktorerna alltid varit
röda säger Bosse med ett leende.
Han tycker att traktorerna är tillförlitliga, stormtrivs med den steglösa Dyna-VT transmissionen
och den goda hyttkomforten, något som är viktigt vid de långa arbetspass som arbetet fodrar.
Även bränsleekonomin på traktorerna är han nöjd med;
- Eftersom man kör på lågt varv under arbete med ekonomikraftuttaget.

Välj mellan Dyna-6- och Dyna-VT-transmission med hög
prestanda. Dyna-6 finns nu med Dyna-Power Management
för extra kraftöverföring till krävande utrustning
NYTT utseende. Alla nya modeller har
en sluttande motorhuv för maximal
sikt, och de kan utrustas med frisiktstak för att uppnå förstklassig sikt. En
branschledande, fabriksmonterad MF
900-lastare med en lyfthöjd på upp
till 4 m kan enkelt monteras.
Den rymliga, bekväma hytten har
fått en ny, tydligare instrumentpanel. Alla reglage är bekvämt
placerade inom räckhåll.

Effekt/vikt - Den här effektiva
och kraftfulla maskinen har ett
utmärkt effekt-viktförhållande.

Hyttfjädring som tillval för
ökad komfort vid körning i
ojämn terräng.

Den uppfällbara motorhuven ger snabb och
enkel åtkomst för service och underhåll,
vilket innebär kortare driftstopp.
NYHET Helt integrerad framaxelkonstruktion. Ett integrerat frontlyftsystem (IFLS)
ger bättre stabilitet och kontroll när
frontredskap används. Kompakt frontlyft, frontkraftuttag samt en integrerad
lastaranfästning, gör att redskapen kan
kopplas närmare och ger en snävare
svängradie.

NYHET Hög markfrigång – den kompaktare drivlinan ger bättre markfrigång, vilket är till stor fördel vid körning i besvärlig
terräng, vid höskörd och besprutning av långvuxen gröda t.ex.

NY bakaxelkonstruktion:
Den nya bakaxeln är särskilt
konstruerad för den här
traktorn och har elektrohydraulisk kontroll för både
kraftuttagsvarvtal och
krypväxel. Dess kompakta
utformning ger utmärkt
markfrigång.

MF ACTIVA - Kostnadseffektiva och flexibla
Massey Ferguson 7300 ACTIVA S skördetröskor erbjuder
modern, lättanvänd teknologi för en kostnadseffektiv
och flexibel skörd.
ACTIVA S kan utrustas med ett konventionellt FreeFlowskärbord eller MF:s unika PowerFlow-skärbord, vilket
ökar din inmatningskapacitet under alla skördeförhållanden.
ACTIVA S har även fått nya bränsleeffektiva AGCO
SISU POWER-motorer med generation 2 SCR-teknik
för avgasrening. Dessa motorer har upp till 10 % lägre
bränsleförbrukning jämfört med tidigare motorer.

Nu med Power-Plow
skärbord till Activa
serien!
Utrusta din MF
tröska med 4wd
alternativt Band!

Lars-Anders Hermansson driver Dömestorps Maskintjänst utanför Skottorp i södra Halland. Lars-Anders är
inne på sin andra Massey Feguson Activa skördetröska. Den senaste är en MF 7247S med 22 fots skärbord.
Han tröskar både hemma och ute, totalt ca 250 hektar per säsong.

Emil och Lars-Anders

- Tröskan är robust, enkel att hantera och ställa in. Den gör ett mycket bra jobb - tröskar rent och ger ett bra
resultat i tanken. Den tar sig fram bra, även under blöta förhållanden - den har verkligen fått bekänna färg de
sista två åren. Dessutom måste jag nämna en trygg och bra backup och service från MaskinGruppen.

Anders Gerdtsson

Anders Gerdtsson är lantbrukare och maskinstationsägare utanför Malmö. Han driver
450 hektar egen åker plus utekörning hos ett fyrtiotal kunder inom en radie på 2,5 mil.
2007 skaffade Anders sig en Challenger MT765 bandtraktor.
- Vi har ju mycket transporter på allmän väg när vi kör mellan kunderna och med band
har vi ett smalt ekipage som kommer fram lätt.
Han använder Challengern framförallt till sådd och plöjning on-land. Det går mycket bra
och det blir inga spår
- Traktorn är fantastisk på att dra och vi behöver aldrig ge oss.

MF Storbalspressar från
Hesston fabriken i Kansas

Vice ordförandens hälsning vid årsslutet
- År 2011 har inneburit nya produkter, investeringar och ett flertal utmärkelser för Massey Ferguson.

Richard Markwell

Detta är budskapet från Richard Markwell, MF:s vice ordförande och verkställande direktör för Europa, i
hans personliga återblick på 2011 i den senaste NEWS@MF-webbsändningen. Framtidsutsikterna talar för
en fortsatt stark lantbruksindustri, och 2012 ser ut att bli ännu ett positivt år för lantbruket med mycket att
se fram emot och ännu fler nyheter från Massey Ferguson. Se hela hälsningen på www.masseyferguson.com

COMIA - En kompakt stortröska

Ultimata gödselspridaren med högsta kapacitet.
Nyhet! - Nu även med steglös CVT transmission och ett kompaktare smidigare chassie.

MF 2170XD är en ny press i 2100-serien med uppgraderade
komponenter för upp till 15 % högre baldensitet jämfört
med standardmaskinen.

Nyho Ceomt!ia

Samp
r 12-15 fot
Skördetröskao

Snabb och
driftssäker i svåra
skördeförhållanden
McHale Fusion 2 Kombipress
COMIA är en ny tröskserie från Sampo Rosenlew med över 500 nya komponenter och modern design. Dessa mycket driftsäkra skördetröskor är speciellt lämpade för våra svenska tuffa skördeförhållanden och har trots sin smidiga storlek mycket hög kapacitet.
Rengöring är viktigt på en skördetröska och är något man bör utföra dagligen för att upprätthålla maximal kapacitet på sin maskin. På
COMIA-serien är detta enklare och snabbare att utföra än på någon annan tröska på marknaden och många av de snillrika lösningarna
har tagits fram i samråd med nordiska lantbrukare. En väl rengjord tröska arbetar med högsta kapacitet!

En av marknadens effektivaste kombipress
med en unik och mycket snabb balöverföring
från balkammaren till inplastarbordet. Inplastningen sker med ett unikt och exakt system
via en stående inplastarring, vilket även bidrar
till att maskinen blir kompakt och smidig.

Martin Vernersson på Vernerssons Lantbruk Vinberg kör en Kverneland Exacta TL gödningsspridare.
- Jag uppskattar spridaren för dess enkelhet och för att den är så exakt. Vid ett tillfälle körde jag ett fält på 18 ha och det slog på ca 30 kg på
totalen vad jag skulle köra ut. Det är bara att knappa in hur mycket du vill lägga och sen köra och det stämmer exakt, jag har kopplat ihop
GPSen med spridaren så nu behöver jag inte gå ut och sätta käppar längre.

Martin Vernersson

Pelle Andersson

Specialpris på
Exacta TL under
visningsdagarna

Pelle Andersson på Munkagårds Egendom AB och Mattias Karlsson på Norregård utanför Långås kör
Kvernelandplog sedan många år tillbaka. För tillfället är den en 5-skärig Kverneland ES med tiltpackare
som vänder jorden på gårdarna.
- Den breda fåran som kropp 28 gör är kanonbra. Sen skapar tiltpackaren en fin jämn struktur för
direktsådd efter. Jag är mycket nöjd säger Pelle.

Nyhlanedtvä!lt

Kverneland Såbäddsharvar

Kverne

4 olika modeller från 5 till 10 meter breda. Stort urval av tillbehör
Avan Gård AB i Rossared utanför Fjärås ingår i Hushållningssällskapet Hallands drift med 250 mjölkkor,
areal på 220 hektar varav 100 är vall och 7 anställda.
Sedan 2011 kör de en Kverneland Siloking Duo 20m3
blandarvagn.
Mats Ingvarsson på Avan Gård AB tycker att vagnen
ger en bra blandning med jämnare struktur än tidigare. Den blandar in halmen bra.
- Den är enkel och smidig och formen på maskinen,
med släta väggar både utvändigt och invändigt, är
bra. Den blir också väldigt flexibel med höj- & sänkbar matta på båda sidorna.

Kverneland Actiroll/HD
- Arbetsbredder på 6,3-16,3m
- Hydraulisk viktöverföring
- Stark robust ram
- Välj mellan flera olika vältringar
- Tillval som Crossboard tillgängligt

Kverneland 5090 MT Slåtterkombination
Effektiv bearbetning för snabb upptorkning!

Kverneland Balsnittare
9 meters arbetsbredd, väl avfjädrade och individuellt rörliga slåtteraggregat med möjlighet till montering av strängsamlarband. Oöverträffat flexibel skördekombination för
de stora arealerna.
Manövrering från styrbox i traktorn. 9 meter bred i arbete, 3 meter i transport.

Upp till 40% halm sparas jämfört med att låta
djuren sprida ut den på bädden. Nytt för i år är
ett förbättrat svängbart utlopp som ger ytterligare
kastlängd och dessutom mindre risk för blockeringar.

Karl-Olof på MaskinGruppen och
Mats Ingvarsson på Avan Gård AB

Jonny på Sperlingsson
o Co i Gullbrandstorp
använder en Kverneland
Master 600H harv.
- Vi uppskattar det fina
resultatet harven gör och
den är väldigt lätt att dra.

MG Specialist
Horsch/Challenger
Johan Dahlqvist
0706-07 09 99
0431-41 56 13

Nyhet!
Joskin Delta-Cap

Joskin
Delta-Cap
Har en design byggd på Joskin Roll-Over boggie

Horsch Pronto Bearbetande såmaskin

och fjädrande drag. Konstruktionen gör att du
får en bra viktfördelning på dragöglan och ger
ökad dragförmåga till traktorn. Vagnen blir
följsam och har bra mark frigång.
Nya Delta-CAP har trevägstipp som standard,
vilket gör det möjligt att tippa även där det är
begränsat med utrymme.
Det galvade chassiet och draget borgar för en
lång livslängd mot korrosion.

Pronto DC är en bearbetande såmaskin med oslagbart lågt dragkraftbehov. Såmaskinens disksystem luckrar, sönderdelar, jämnar till och producerar finjord. Däckpackaren återpackar och den dubbelskiviga såbillen placerar med
individuell djuphållning utsädet med stor precision i den packade jorden.
Mats Åkesson på Åkessons Maskinstation i Hunnestad utanför Ystad investerade 2010 i en ny Horsch
Pronto 6 kombisåmaskin. Mats, som kör både hemma och ute hos kunder, är mycket nöjd med maskinen.
Han tycker att den är smidig att köra i fält - väldigt följsam bakom traktorn. Dessutom är det väldigt lite
dagligt underhåll som är snabbt och enkelt utfört.
- Den fungerar väldigt bra att så med både i plöjd och kultiverad jord. Och såresultatet är mycket bra med
jämn fin uppkomst säger Mats. - Dessutom är dragkraftsbehovet lågt. Trots det kuperade landskapet kan
jag hålla en hög hastighet och kapacitet. Och slitaget på slitdelarna verkar så här långt vara väldigt lågt.
Tallrikar och billar står sig väl än så länge avslutar Mats.

Mats Åkesson

“Fungerar väldigt bra att så med
både i plöjd och kultiverad jord”

Roland Book äger Strandböke Torvhantering i Västra Torup. Dom är entreprenör för Hasselfors Garden och driver 400 tunnland torv på kontrakt. 2010 köpte Roland en Joskin TransSpace tippvagn för sin körning av torv, grus och svarttorv. Han tycker att vagnen, trots sin
storlek, är oerhört följsam och smidig med den styrande axeln. Stablilteten vid tippning är
imponerande

Joskin
Fastgödselspridare
Joskin tillverkar tre olika serier av fastgödselspridare från 8 m3 enkelaxel till 26 m3
boggie. Utmärkande för spridarna är den robusta konstruktionen, galvade chassiet,
fjädrande drag som standard och breda tillbehörsprogrammet.

“Kraftfull,
smidig och
enkel”

“Mycket följsamt
såaggregat”

Daniel Juneberg

Daniel Juneberg på Junegården i Förlösa utanför Kalmar
investerade till våren 2011 i en Horsch Pronto 6 såmaskin.
- Horsch Pronto är en flexibel såmaskin som behöver liten
traktoreffekt med ett mycket följsamt såaggregat, vilket
ger en jämn uppkomst och en kostnadseffektiv sådd

”Den gör ett
kanonjobb på
lerorna”

Jakob Parboäng, Öland

Fastgödselspridare från 9-13 ton med kraftiga
vertikala valsar för en bred spridningsbild.
Den smala designen med de stora hjulen ger
utmärkt bärighet.
Designen är byggd för lantbrukare som önskar
en pålitlig kvalitetsspridare till bra villkor.
Utrustad med fjädrande drag, utbytbar galvad
botten för lång livslängd, hydraulisk lucka.

Under 2011 investerade Parboäng Gård på södra Öland i en
ny 19 m3 Joskin Tornado fastgödselspridare.
- Spridaren passar perfekt för våran drift på gården. Den
är kraftfull, smidig och enkel, säger Jacob Parboäng, tredje
generationen på Parboäng Gård.
Joskin tillverkar över 2000 gödseltunnor årligen, både med vakuum och centrifugalpump. Allt från små smidiga
2,5 m3 upp till 26 m3. Över 700 tillval. Helgalvade. Flera patent, bland annat Roll-Over-Boggie.

Foto: Carina Roth

Horsch
Joker Tallriksredskap
Joker är Horschs tallriksredskap och finns både som buren och bogserad modell från 3-12 meters
arbetsbredd. Signifikativt för Joker är de tandade och skålade tallrikarna som ger bra blandning och
skär ut fullt. Tallrikarna sitter två och två på varje arm, vilket ger bättre genomsläpplighet eftersom
det finns mindre som hindrar flödet. Fyra olika packaralternativ ger möjlighet att anpassa Horsch
Joker för sina egna förhållanden.

Siroko Fastgödselspridare

Gustav Lindh

Från 2011 har Svalöfs Lantbruksskola använt en Joskin Euroliner 20 m3 gödseltunna med tridemaxel och 12
meters ramp. Gustav Lindh är driftschef på skolan och har bara gott att säga om tunnan.
- Den har fungerat bra och vi är mycket nöjda. För att vara så teknisk så är den förhållandevis enkel att förstå
och köra - eleverna förstår sig på den snabbt när vi kör. Den ligger stabilt och fint på vägen under transport och
följsamheten i fält är utmärkt. Man behöver inte speciellt stor vändteg, för trots storleken på tunnan så vänder
den snabbt och smidigt.

Joskin Euroliner

Stefan Nilsson
Ängelholm

MG Specialist
Joskin/TerraGator
Jörgen Nilsson
0708-61 26 50
0346-71 54 10

Stefan Nilsson i Ängelholm (150 hektar) investerade 2007 i en Horsch Joker 6 CT - enligt honom själv det
bästa redskap han någonsin köpt. Han använder den framförallt efter plöjning på hans styva leror, men även
som jordbearbetning innan potatissättning.
- Jag har minskat från 4-5 överfarter till 2 st efter bytet till Horsch Joker. Den gör ett kanonjobb på lerorna!

Leverans av uthyrda traktorer, tröska och Joskin Gödselunna under 2012

AVR Spirit 6200

AVR
Spirit 6200
2-radig potatisupptagare för dig som idag kör en 1radig maskin och önskar högre kapacitet men behålla
smidigheten som en 1-radig maskin.

AVR
Potatisupptagare

Structural
Potatissättare

Scanstone
Stensträngläggare

Unik precisionssättning:

Effektiva vals- & mattmaskiner:

- Skonsam hantering - Exakt placering - Hög arbetshastighet -

- Förstklassig stenfrånskiljning - Effektiv jordbearbetning - Lågt effektbehov -

AVR Spirit 8200

Structural PM 4000

Scanstone UN 4215

Mest sålda 2-radiga
upptagaren i Sverige 2011!

Mest sålda bandsättaren i Sverige
2011!

Mest sålda stensträngläggaren
i Sverige 2011!

Marknadens mest effektiva
maskinkoncept:
- Stora ytor - Skonsam hantering - Öppen konstruktion -

AVR 6200 är mycket skonsam med låga fallhöjder
- precis som det AVR gjort sig kända för genom Spirit
8200 och 6100. Hög kapacitet med 6-tons tank.
Öppen konstruktion.
Upptagaren är trots att den är 2-radig i samma storlek
och lika smidig som en 1-radig. Kan utrustas med upp
till 800-hjul.
Lättmanövrerad med ny ergonomisk joystick för bästa
förarkomfort.
Mycket lågt dragkraftbehov jämfört med andra
maskiner i samma storleksklass. Prismässigt mycket
konkurrenskraftig.

Mattias Olofsson på Östra Fornås utanför Linköping sätter sin potatis
med en 4-radig structural PM4000 med radmyllning. Lantbruket odlar
ca 175 hektar matpotatis. - Vi investerade i originalet med 30 års
erfarenhet av bandsättning för den trygghet som lång erfarenhet och
kunskap ger.
Mattias Olofsson
Under 2011 investerade Fredrik Haglund i Kvänum i en komplett sorteringsanläggning för matpotatis från Skals, med en lådtömmare från Miedema.
Anläggningen är skräddarsydd efter Fredriks önskemål, där man skiljer bort
jord, under- & överstorlek, därefter manuell inspektion varefter produkten
delas upp i tre storlekar.
Miedemas lådtömmare tömmer lådorna maximalt skonsamt samt utan att
damma ner lokalen.

“Originalet”

4-radiga
Structural PM4000
- Med bandsättare uppnås en jämnare storlek på skörden och därmed även högre
nettoskörd eftersom varje sättknöl ges det utrymme den har potential för.
- Mycket hög kapacitet med bandsättning - oavsett sättavstånd
- Kan utrustas med GPS för både sättavstånd och styrning av hjul
- Lättmanövrerad med bland annat programerbar joystick
- Mycket hög precision av sättningen genom ett avancerat övervakningssystem
- Radgösling som tillval med 550 mm tallrikar
- Mycket stort utbud av tillbehör
MG Specialist
Potatismaskiner
Tore Nilsson
0709-22 79 90
044-22 79 90

- Skals var lyhörda och konstruerade anläggningen tillsammans med mig,
så som jag ville ha det samtidigt som de delade med sig fullt ut av sin långa
erfarenhet.

Skals & Miedema
Inlagring

AVR Spirit 8200 är en 2-radig upptagare som skadar potatisen minimalt.
Mycket tack vare de låga fallhöjderna och hastigheterna, samt den jämna
bredden utan förträngningar genom hela maskinen.
AVR Spirit 8200 är utrustad med marknadens största hjul och tank vilket
ger upptagaren stor kapacitet, men är fortfarande lätthanterlig och lättmanövrerad.

Genomtänkta &
skräddarsydda
helhetslösningar
för transport,
avlastning,
sortering,
lådfyllning och
packning av
potatis.

“Mycket hög kapacitet”

Mattias och Jonny framför sin AVR Spirit 8200

I Torekov driver Bröderna Sandberg potatisodling av matpotatis. 2009 investerade dom i en ny 2-radig AVR Spirit 8200 potatisupptagare.
Jonny och Mattias Sandberg tycker att upptagaren är väldigt lättservad och
att man med den öppna konstruktionen får en mycket bra överblick över
hela upptagaren, från upptagning till sortering, från plattformen.
- Hela maskinen, tillsammans med den stora tanken, har en mycket hög
kapacitet och tar sig fram väldigt lätt med de stora hjulen.

“Oslagbar
kapacitet”

“Mycket god kapacitet
och hög kvalitet”
Johan Eriksson i Ljungbyholm,
utanför Kalmar är sedan 2011 ”stolt
ägare” till en Welger Tornado - en av
marknadens snabbaste flexkombipressar. Under säsongen har Johan
pressat över 10.000 balar.

Uthyrningsfirman Lyft & Byggmaskiner AB i Ängelholm har sedan början på 2000-talet använt sig av Schäffer i sin uthyrningsflotta med gott
resultat, nöjda kunder och god lönsamhet. Henrik Carolsson på Lyft & Bygg anser att Schäffer har, trots sin enkelhet, mycket god kapacitet
och hög kvalitet. De är lättmanövrerade, smidiga maskiner som lämpar sig för hans uthyrningsverksamhet.
- De har ett brett modell- & tillbehörsprogram och har visat sig vara populära och kostnadseffektiva maskiner. Dessutom passar det oss
perfekt med en försäljningsorganissation som ”ligger runt hörnet” med kunnig och servicevänlig personal.

-Welger Tornado är den mest användarvänliga pressen, med en oslagbar
kapacitet, av de pressar jag hittills har
haft säger Johan.

Nyhet!

Bredal Kalk- &
Gödningsspida
re
Urban driver Akua AB på Öland och är ägare av en Pöttinger 771A
strängläggare. Om Pöttingern tycker han att;
- Den är grymt följsam med multitasthjulet samt enkel och robust
MaskinGruppen marknadsför från 2012 Bredal:s
kalk- & gödningsspridare i sitt produktprogram.
Genom generationer har Bredal utvecklat och
specialliserat sig i tillverkning av kalk- och gödningsspridare av hög kvalité, med fokus på enkelt
handhavande, låg livstidskostnad och enkel
service.

Enkel, Precis och Driftsäker

Farma huggarvagnar från 3,8-12,0 ton

Nyhmepetrv!agn!

Stort utrustningsprogram med bla 4wd, eget hydraulsystem mm.

Robin, Urban och William på Akua AB
Magnus Karlsson driver lantbruket Carlsro utanför Varberg, en mjölkgård med 320 kor
plus rekrytering. Han brukar totalt 380 hektar varav 175 hektar är vall. Magnus köpte sin
Pöttinger strängläggare 1252 under 2010.
- Den räfsar väldigt bra - ger bra strängar till självgående hacken och rundbalspressen.
Dessutom är det lätt att justera strängbredden. - Den har en hög kapacitet!

Bigab Du

Magnus Karlsson

Lagermaskiner & Begagnade Maskiner

Kampanj!

Teleskoplastare

Traktorer för
omgående leverans!

Castrol motor- och transmissionsoljor.
Specialpris under visningsdagarna!

Manitou MLT 735 120 LSU Lagermaskin
7 meter, 3.5 ton, 40 km/h, PowerShift transmission,
Skopa, Pallgafflar, Stora BM Adapter, 2011

Skoltraktorer

Har gått på Svalöfs Gymnasium hösten 2011. Max 200 timmar
MF 7499 4wd, Frontlyft, Front PTO, 600/65/28 600/65/42............... Nr 30777
MF 6455 4wd, Lastare MF955, Autodrive, 110 l/min......................... Nr 30695

Demotraktorer
MF 5435 4wd Skogsombyggd
Demokörd. Omvänd förarplats,
Bukplåt, Grenavvisare,
Ventilskydd AC, 100 l/min,
Står i Färjestaden, Nr 10612

Stiga Autoclip
Robotklippare
STIGA Estate
Tornado HST
Trädgårdstraktor från Stiga med specialpris

Nyhet!

Stiga Robo

tklippare

- 6 st modeller
- Från 0-4000 m2

MF 5480 4wd, Lastare MF956, AC, LS hydraulik, Hyttfjädr................. Nr 10805
MF 6455 4wd, Lastare MF955, Autodrive, 110 l/min......................... Nr 30691
MF 6480 4wd, Autodrive, 110 l/min, Datatronic, SMS....................... Nr 30363
MF 6480 4wd, Frontlyft, Front PTO, Datatronic................................. Nr 30938
MF 7480 4wd, Frontlyft, Front PTO, Datatronic................................. Nr 10474
MF 7499 4wd, Datatronic, Frontlyft, Front PTO................................. Nr 30472

Begagnade Traktorer

Begagnade minilastare/teleskoplastare

Manitou MVT 628, 2008, 6 meter, 2,8 ton......................................... Nr 21549
Claas Targo K60 teleskopare, 2003..................................................... Nr 30436
Schäffer 2026 minilastare, 2003......................................................... Nr 4586
Schäffer 222S minilastare, 2007......................................................... Nr29553
Schäffer Plus Pro 38 minilastare......................................................... Nr 20262

Begagnade tröskor

Massey Ferguson 7244 Activa, 18 Fot, skärbordsvagn, 2009.......... Ängelholm
Massey Ferguson 23HS, 2002, 13 fot, ca 950 timmar..................... Falkenberg
Deutz-Fahr 4060H, Topliner, 1992, 16 fot, 2900 timmar................. Ängelholm
Deutz-Fahr 4060H, Topliner, 1992, 16 fot, 2900 timmar................. Ängelholm
John Deere 1075, 1984, 18 fot, 2200 timmar.................................. Falkenberg
Sampo 3065, 2002, 17 fot, 1140 timmar......................................... Ängelholm
Sampo 2065HT 4wd, 15 fot, 2005, 850 timmar............................... Ängelholm
Sampo 2045HT, 1997, 12 fot........................................................... Ängelholm
Sampo 580, 10 fot........................................................................... Falkenberg

Förmånliga betalningsvillkor
på Begagnade Tröskor!

Just nu! 180 dagars betalning mot MG-kontrakt
på begagnade traktorer! Gäller t.o.m. 15/3 2012

under visningsdagarna

Pris

16 950:-

inkl. moms
Ordinarie pris: 18.995: - inkl moms

John Deere 1075

Betalning per den 30/7 -12 mot maskinkontrakt. Hör med din MaskinGruppensäljare
för mer info.
Gäller t.o.m. 15/3 2012

Demo/Begagnade Jordbearbetningsredskap

Massey Ferguson 6495
195hk, 2004, 4400 timmar
Frontlyft, Färjestaden

Gör din

Däckaffär

hos oss! Fri montering under
mars månad

Kampanj på Kverneland Original-

Slitdelar

Nilfisk Alto ATTIX 961-01
Industrisugare
Visningspris:

8 900: Ord pris: 11 700: Priser exkl moms

Jepotech kameraövervakning

4 kameror
1 monitor

ATTIX 961-01 är en kraftfull två-motorers maskin med hög prestanda, för alla som behöver suga upp tung smuts. Den är utrustad med
Push&Clean filterrengöring och en 70 liters rostfri tippbar behållare
monterad i ett stålchassi. SoftStart-system
Oavsett om det är på ett fabriksgolv eller på ett lager som något
spillts ut, behöver det snabbt och effektivt tas bort, för att undvika
att skador uppstår som kan bli både farliga och kostsamma.

McCormick XTX 200

Massey Ferguson 8690

200hk, 2006, 3700 timmar
Frontlyft, Eslöv

350hk, 2009, 930 timmar
175l/min, Frontlyft, Ängelholm

MF 8690 4wd, 2009, 930 timmar, 350 hk, Frontlyft........................ Ängelholm
MF 8240 4wd, 2001, 8600 tim, 190 hk, 650/65-42......................... Eslöv
MF 8160 4wd, 1998, 5900 tim, 180 hk............................................ Eslöv
MF 7495 4wd, 2006, 195 hk, 3300 tim, Datatronic 3...................... Falkenberg
MF 7490 4wd, 2004, 1800 tim, 180 hk, Frontlyft............................ Falkenberg
MF 6499 4wd, 2005, 215 hk, 2750 tim, Frontlyft............................ Ängelholm
MF 6499 4wd, 2004, 215 hk, 2300 tim, Frontlyft............................ Ängelholm
MF 6495 4wd, 2004, 4400 tim, 195 hk, Frontlyft............................ Färjestaden
MF 6470 4wd, 2006, 1400 timmar, Frontlyft.................................. Ängelholm
MF 6455 4wd, 2004, 3740 timmar, Trima 7,65 lastare.................... Färjestaden
MF 6290 4wd, 2000, 5800 timmar, Frontlyft.................................. Falkenberg
MF 6255 4wd, 2003, 2800 timmar, Trima 4,80 lastare.................... Ängelholm
MF 5455 4wd, 2004, Lastare MF894, 5140 timmar, ....................... Färjestaden
MF 5455 4wd, 2009, Lastare MF945, 1000 timmar......................... Färjestaden
MF 5455 4wd, 2004, 1500 timmar.................................................. Falkenberg
MF 5445 4wd, 2006, 2700 timmar, Komfortpaket, Trima 3,0 last... Ängelholm
MF 5445 4wd, 2004, 5000 timmar, MF894 lastare......................... Falkenberg
MF 4370 4wd, Trima 4,80 lastare, 2002, 2200 timmar.................... Ängelholm
Case JXU 85 4wd, Lastare, 2009, Radodlingshjul............................ Ängelholm
Case CX90 4wd, Radodlingshjul...................................................... Falkenberg
Case CS94 4wd, 2002, 6000 timmar, Ålö 940 lastare...................... Falkenberg
Deutz 120 4wd, 2007, Veto frontlastare, 2600 timmar................... Ängelholm
Deutz 6.61 4wd Agrostar, 1993, 5000 timmar................................. Falkenberg
Deutz DX145 4wd, 1982.................................................................. Falkenberg
Fendt 818 Vario 4wd, 2005, 5400 tim, Frontlyft & PTO.................. Ängelholm
Fendt 920 Vario 4wd, -98, 7500 tim, 175 hk, Trima last.................. Ängelholm
Fendt 936 Vario 4wd, 2008, 3400 timmar, Frontlyft....................... Ängelholm
Fiat 140 4wd, 1993, 5590 timmar, Frontlyft.................................... Falkenberg
Ford 7810, 1989, 5500 timmar, Vreten lastare............................... Ängelholm
John Deere 6600 4wd, 1997, 4000 timmar, fästjärn....................... Eslöv
Lamborghini 105 Formula 4wd, 1997, Nordsten lastare, 2700 tim. Ängelholm
MB-Trac 800.................................................................................... Eslöv
McCormick CX70 4wd, 2007, 2800 timmar, Trima lastare.............. Eslöv
McCormick XTX200 4wd, 2006, 3700 timmar, Frontlyft................. Eslöv
New Holland TM 115 Super Steer 4wd, 2001, 4600 tim................. Ängelholm
New Holland TM155 4wd, 2002, 5700 timmar............................... Falkenberg
New Holland 8560 4wd, 1999, 5900 timmar, Ålö Q65 lastare........ Falkenberg

Horsch Terrano 3,5 FX kultivator, Stålpackare, 2011...................... Färjestaden
Horsch Joker 6 RT tallriksredskap, Gummipackare, 2011............... Ängelholm
Horsch Joker 3,5 CT tallriksredskap, Gummipackare, 2010............ Falkenberg
Horsch Pronto 3 DC kombisåmaskin, 2008.................................... Ängelholm
Horsch Pronto 4 DC kombisåmaskin, 2009, 3 m transportbredd... Ängelholm
Horsch Pronto 6 DC kombisåmaskin, Isobus, 2011........................ Färjestaden
Horsch Tiger 4 AS kultivator m. Pronto TD direktsåmaskin............ Eslöv
Horsch Tiger 5 LT kultivator, drag bak, 2011................................... Ängelholm
Väderstad Cultus 4,20 inkl efterharv.............................................. Ängelholm

Begagnade Plogar

Kverneland 3-skärig EG 85, Skivrister, Skumvingar............................. Nr 31443
Kverneland 4-skärig EG, 2008, Kropp 30, Förplogar, SKivrist bak....... Nr 30442
Kverneland 4-skärig EG 160-8, Packomat S enkel, Förplogar............. Nr 31157
Kverneland 4-skärig EG, 1990, Kropp 8, Vändhuvud 160, Förplogar.. Nr 31383
Kverneland 4-skärig ES 80-160, 2000, Packomat, DF1 såmaskin....... Nr 29694
Kverneland 4-skärig ES 80, Dubbel packomat.................................... Nr 27181
Kverneland 4-skärig ES 85, Packomat C, 2006................................... Nr 10479
Kverneland 4-skärig EM 85, Packomat enkel, Förplogar, 2006, Hydr. Nr 10615
Kverneland 4-skärig EM, Packomat, Hydr sidoregl, Skivrister, 2004.. Nr 10952
MF 4-skärig 175, Skivrist, SKumvingar, Axkropp, 1997...................... Nr 1813
MF 4-skärig MRT 4975 Agrolux, Förplogar, Enkel packomat Dalbo... Nr 2521
MF 4-skärig MRT 4975, 2001, Mek sidoregl, Förplogar, knivrist........ Nr 3765
MF 4-skärig MRWT 4875, 2004, Steglös, Förplogar, Knivriks/skivrist Nr 5058
Överum 4-skärig CX490H Xcelsior, Förplogar, Hydr 1:a tilta, 1999.... Nr 30359
Överum 4-skärig, XL kropp, Förplogar, Packararm............................. Nr 30506
Överum 4-skärig, Hydr 1:a tilta och tiltbredd, Dragarm till packare.. Nr 30478
Kverneland 5-skärig Delburen, Kropp 8, Quick Fit, 5 skivrister.......... Nr 22102
Kverneland 5-skärig ES, Kroppavstånd 95, Förplogar, Skivrist bak..... Nr 30891
Kverneland 5-skärig ES 80-160-8, Kropp 8, Nya slitdelar.................... Nr 31140
Kverneland 5-skärig ES 80, Kropp 8, Förplogar, Skumvingar, 2001.... Nr 30743
Överum 5-skärig CVL598H Delburen................................................. Nr 31431
Kverneland 6-skärig PB100, Fast 16, Skumvingar, 1995..................... Nr 10911
Kverneland 6-skärig PB 8, Delburen, Kropp 28, Quick Fit.................. Nr 31057
Kverneland 6-skärig PB100, Hydr inställbar tiltbredd, Skum, 1998... Nr 10954

Begagnade Storbals-/Rundbalspressar

MF 190 storbalspress inkl balsamlarvagn, 13.000 bal, 2007.......... Ängelholm
MF 2190 storbalspress inkl balsamlarvagn, 13.000 bal, -08...........Ängelholm
Krone Kombipack Vario Rundbalspress, 2003, 21.000 bal............. Falkenberg
New Holland BB940 storbalspress, 2000, 80x80, snittverk............ Falkenberg

Visningskampanj Frontvikter!
Under visningsdagarna har vi specialpris på frontvikter.
400 kg
650 kg
900 kg
1100 kg
1500 kg

Visningsrabatt

25%

Falkenberg

Ängelholm

Lars Ring
Lantbrukssäljare
0431-41 56 15
0708-61 26 55

Bengt Gustavsson
Lantbrukssäljare
0431-41 56 03
0708-61 28 53

Johan Dahlqvist
Horsch/Challenger
0431-41 56 13
0706-07 09 99

Karl-Olof Andersson
Lantbrukssäljare
0346-71 54 03
0708-61 28 61

Färjestaden

Per-Olof Svensson
Lantbrukssäljare
0485-50 35 00
0709-88 02 10

Martin Nilsson
Lantbrukssäljare
0485-50 35 00
0709-88 02 11

Carl Westerberg
Lantbruk/Trädgårdsäljare
0485-50 35 00
0709-88 02 12

Ängelholm
Falkenberg
Färjestaden
Eslöv/JEB

Jörgen Nilsson
Lantbrukssäljare
0346-71 54 10
0708-61 26 50

Eslöv

Carl Andersson
Lantbrukssäljare
carl@maskingruppen.com
0708-61 28 62

Helsingborgsvägen 35, 0431-41 56 00
Rönnhagsvägen 2, 0346-71 54 00
Storgatan 125, 0485-50 35 00
Truckvägen 3, 0708-61 28 62

www.MaskinGruppen.com

