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MASSEY FERGUSON INTRODUCERAR

I skrivande stund

står våren inför dörren och en ny säsong väntar framför oss. Bakom oss ligger ett 2020 starkt påverkat av pandemi, osäkerhet och nya arbetsmetoder. Vi planerar ett första halvår av fortsatta restriktioner, inställda vårvisningar och fortsatta webbmöten.
Förhoppningvis närmar vi oss återgång till det normala andra halvan av 2021.
Då vi ställer in våra traditionella vårvisningar så gör vi här ett extra tjockt nummer av Bulletinen 2021, fullspäckad med info om vad vi kan
erbjuda under året. Det har lanserats nya maskiner, lösningar och erbjudanden som vi gärna vill visa upp och demonstrera för er.

Massey Feguson introducerar en helt ny traktorserie - MF 8S. Vår nya ledstjärna i 200-280 hk klassen. Under året får vi
dessutom hem den nya MF 5S - ersättaren till storsäljaren MF 5700S. Kontakta Din säljare för en presentation av traktorerna.
Massey Ferguson strukturerar även om sitt försäljningsnät, och avslutar samarbetet med Lantmännen. Försäljningen kommer återigen att ske
direkt med oss återförsäljare. Förändringen ska föra er kunder närmare Massey Ferguson, stärka och ytterligare förbättra servicekommunikationen med fabriken och skapa en bättre helhet. Vi är glada att vara en del av detta.

Kverneland har introducerat hela sitt nya plogprogram med uppdaterade funktioner och lösningar - men samtidigt med

samma starka stålkvalitet, härdat stål i hela plogen. Som leverantör är Kverneland en väldigt viktig del av MaskinGruppen, med brett program
och en trygg support och eftermarknad. Även i år erbjuder Kverneland kampanjpriser på utvalda maskiner samt ett mycket attraktivt finansupplägg.

På entreprenadsidan fortsätter

vårt arbet med Wacker Neuson, Weidemann, Bigab med flera med fullt fokus. Wacker
kommer med flera intressanta nya modeller under året, bland annat en 6-tons i ET58. Dessutom ökar vi ytan för Wacker markvibratorer och
stampar i våra butiker. Välkommen in och gör ett klipp! Weidemann har även de uppdaterat sitt program, och nya Weidemann 1390 är en
riktigt fin, smidig och rubust maskin. Kanske läge att provköra vår demo?
Vi har ett brett program av maskiner och lösningar på de flesta utmaningar, allt från små handhållna kapar till grävmaskiner.

Tillsammans med Kärcher

erbjuder vi fullt utbud
av sopmaskiner och redskapsbärare - nu även hela Holder-programmet, som köpts upp av Kärcher. Jag vill även slå ett slag för vår nya
svensktillverkade elbil, Inzile. Ett bra alternativ till eldrivna arbetsbilar
för stad och kommun. Välkomna in för en koldioxidfri visning.

Vår personal är

MF 8S SERIEN I 205-265 HK

hjärtat i bolaget. Vår kundservice och kundmottagande är väldigt viktigt för att kunna ha långsiktiga relationer. Vi
utbildar kontinuerligt personalen för att ligga på en hög kunskapsnivå.
Utmaningen ligger i att vara er kunder nära, hålla hög tillgänglighet och
vara en trygg partner. Och det är där vårt fokus ligger. Tillgänglighet och
engagemang ska genomsyra samtliga delar av bolaget.

BÖRJAN AV EN NY ERA!
Nya transmissionerna Dyna-7 och Dyna E-Power
Ny banbrytande och modern hytt
Marknadens lägsta ljudnivå på endast 68 db
Klassens bästa komfort och ergonomi
Nytt multifunktionellt armstöd och Datatronic 5
MF Connect™ med tre års fritt abonnemang

Pär-Ola Jansson
Hans-Olof Jansson
MaskinGruppen AB

MaskinGruppen Service

För mer information om nya MF 8S besök
din lokala Massey Ferguson återförsäljare!

Kraven på service från lantbruks- & entreprenadbranschen handlar kortfattat om att de maskiner man använder ska fungera tillfredställande
när man behöver dem. Vår service träder i kraft när så inte är fallet. Då handlar det om; Tillgänglighet. Kunskap. Engagemang.
En nyhet för 2021 är att Anton Nilsson, tidigare verkmästare i Ängelholm, har blivit Verkstadschef över hela bolaget. Antons roll är, förutom
att ansvara för verkstäderna, att skapa gemensamma lösningar och supportera verkstäderna vid behov.

W W W. M A S S E Y F E R G U S O N . S E

I samband med detta välkomnar vi Timmi Kvist som ny verkmästare i Ängelholm. Timmi har god erfarenhet från branschen och passar perfekt in i vårt
team i Ängelholm.
Ängelholm
Lantbruk
Ängelholm
Park & Trädgård
Falkenberg			
Eslöv (MG/Wallins)		
Hörby (MG/Wallins)		

Timmi Kvist		
Per Nilsson		
Andreas Nilsson		
Lars Hillman		
Tommy Lindberg		

0431-41 56 08
0431-41 56 24
0346-71 54 20
0413-55 44 68
0415-130 43

Provkör Våra Demo i Säsong

är ett globalt varumärke från AGCO Corporation.

Timmi Kvist - Ny verkmästare i Ängelholm - och Anton Nilsson,
Servicechef MaskinGruppen AB.

Hitta din lokala MF-återförsäljare på: www.mfimport.se

Gilla oss gärna på Facebook: MF Import

- 5 års maskinskadeförsäkring
- Förmånlig finansiering via Agco Finance
- Serviceavtal för ett tryggt ägande
- Nära tillgänglig service

Arvtagaren till Svergies mest sålda traktor har anlänt - Massey Ferguson 5S!
MF 5S - Ny mångsidig traktor från MF som kombinerar enastående sikt med hög komfort och driftsäkerhet, idealisk för djur- och växtodlingsgårdar. Under 2021 presenterar Massey Ferguson fem nya modeller från 105 hk till 145 hk i MF 5S-serien. Modellen har moderna ”New ERA”designen, en helt ny förarupplevelse som introducerades tidigare i år och känns igen från nya större MF 8S.
Sikten i 5S är oslagbar och med endast 4 m svängradie blir den klassledande i branschen. En smidig och elegant ”steep-nose”-huv samt lättarbetade och praktiska funktioner gör den till den överlägset bästa lastartraktorn. Med ökad nyttolast och stärkt lyftkapacitet på bakre lyft blir 5S
en kraftfull traktor med stor kapacitet på både fält och vägar.
Alla modeller är utrustade med fyrcylindriga motorer som ger maximal effekt från 105 hk till 145 hk. Du kan välja mellan tre specifikationsnivåer - Essential, Effektiv och Exclusive. Utöver det mängder av tillval inklusive möjligheten att tillämpa den senaste och mest avancerade Smart
Farming-tekniken på ett användarvänligt sätt.
MF 5S-serien erbjuder rätt styrka och rätt utrustning
för att passa alla användningsområden. Baserat på
framgången med MF 5700 S-serien har 5S utvecklats till en modern lättanvänd traktor med förbättrade funktioner som sänker driftskostnaderna och
stärker totalekonomin för ägaren. MF 5S kombinerar kompakta mått som efterfrågas av dagens djuruppfödare med den prestanda och kraft som krävs
på väg samt i fält för effektiv växtodling.

NYA MF 5S 105-145 hk
DEN ULTIMATA
ALLROUND-TRAKTORN

Med sina kompakta mått, 2,55 m hjulbas,
enastående sikt och ett högt hydraulflöde bygger
MF 5S vidare på Massey Fergusons välkända rykte
som den ledande tillverkaren av lastartraktorer.
Alla modeller kan levereras förberedda för lastare
eller utrustade med en fabriksmonterad lastare från
Massey Ferguson MF FL-serien.
För fältarbete och andra jordbruksjobb erbjuder
MF 5S traktorerna en mängd produktionsförbättrande funktioner. Ny kraftfullare trepunktslyft bak
klarar 5 700 kg över hela intervallet och upp till 6
000 kg under vissa specifika omständigheter och
den nya starkare frontlyften ökas kapaciteten från
2500 kg till imponerande 3000 kg. Tillsammans
med en högre totalvikt på 9 500 kg (GVW) kan nu
traktorerna säkert hantera större redskap och öka
kapaciteten.

KLASSLEDANDE SIKT

Ner till endast 4 m framför traktorn

DEN PERFEKTA LASTARTRAKTORN

Steep nose och tillvalet frisiktstak för maximal sikt,
hydraulflöde på 110 l/min, helt integrerad lastarjoystick
och en omfattande serie av fabriksmonterade lastare

EN NY ERA

FÖR DRIFTSÄKRA
ALLROUND-TRAKTORER
TILL SVENSKT LANTBRUK

100 % ANSLUTEN

Valbara MF Connect telemetrisystem maximerar driftstiden

MaskinGruppen Service

Med fullutrustade serviceanläggningar samt flertalet servicebilar är vi redo när ni behöver oss som mest. Till samtliga nya Massey Fergusontraktorer ingår 5 års maskinskadeförsäkring. En trygghet i ägandet. Komplettera försäkringen med serviceavtal för din traktor. Beroende på hur
din använding ser ut så skräddarsyr vi en lösning för din bästa trygghet och planering.

Provkör Våra Demo i Säsong

- 5 års maskinskadeförsäkring
- Förmånlig finansiering via Agco Finance
- Serviceavtal för ett tryggt ägande
- Nära tillgänglig service
Nya MF 8S är redo för dagens och morgondagens tuffa utmaningar
och är början på en ny era av okomplicerade och driftsäkra traktorer
från Massey Ferguson. Kontakta din MaskinGruppensäljare för att
beställa din nya MF 8S och ta klivet in i en ny era!

Massey Ferguson 6700S-Serien

135-200 hk
4-cylindrigt kompakt kraftpaket. Välj mellan våra tre uturustningsalternativ Essential - Efficient - Exclusive samt Dyna-6
eller Dyna-VT. Kombineras med fördel med lastare - Utmärkt
manöverbarhet med snäva vändradier, SpeedSteer och
snabbt gensvar från motorn och hydrauliken.

MF 7719 S Dyna-VT
NEXT EDITION | 190 hk
HÖGSPECIFICERAD MODELL
FÖR MAXIMAL KOMFORT
OCH PRESTANDA
MF 7719 S utsågs till ”Machine Of The Year 2019” och den
högspecificerade NEXT Edition-modellen ger dig högsta
komfort och produktivitet.
Exklusiv och unik färgsättning, omfattande extrautrustning
för oöverträffad prestandanivå, produktivitet och mycket
traktor för pengarna.
Kontakta din lokala Massey Ferguson-säljare för mer information om
funktioner och fördelar med NEXT Edition-modellen, och säkra leverans
av din unika MF 7719 S NEXT Edition.

270-400 hk
Massey Ferguson 8700S-Serien

270-400 h
Flaggskeppet med suverän kombination av förarkomfort, styrka, teknik och
ekonomi. Den nya generationen av dieselmotorn från AGCO POWER erbjuder
den åtråvärda kombinationen av bättre kraft, mindre utsläpp och lägre bränsleförbrukning. Förarmiljö i högsta klass.

Välkomna Massey Ferguson 8S
Nya Massey Ferguson 8S finns i fyra storlekar från 205-265 hk. Designen är retro ikonisk med silverfärgad hytt och Saber-dekor på motorhuven som även fortsätter in i hytten. Ett genomgripande
konstruktionskoncept har fått namnet "Protect-U", vilket innebär att motorn och hytten är skilda åt via
ett 24 cm mellanrum. Detta har till fördel att vibrationer från motorn i hytten har minimerarats och att
värmestrålningen från motorn leds på sidan av traktorn, vilket därmed ger en behagligare hyttklimat.
Protect-U förbättrar sikt, komfort, ljudnivå, värmeavvisning och kylningseffekt.

MF 7719 S Dyna-VT
NEXT EDITION | 190 hk

Motorerna uppfyller utsläppskravet steg 5. Nominellt varvtal är sänkt till 1950 v/min där maxeffekten
ligger redan på 1850 v/min. Fördelarna är lägre ljudnivå och bränsleförbrukning. EPM (Electronic Power Management) finns tillgängligt längs
hela effekt- och vridmomentskurvan och knuffar ytterligare på traktorn med upp till 20 hk. Motorn har en mycket plan vridmomentskurva och
maximalt vridmoment finns konstant tillgängligt mellan 1000 v/min till 1500 v/min, vilket gör traktorn mer eller mindre ostoppbar.
Till MF 8S finns det tre olika transmissioner att välja mellan – Dyna-7, Dyna E-Power och Dyna-VT.
• Nya Dyna-7, med 28 växlar framåt och 28 växlar bakåt, är den nya ledande transmissionen med semi-powershift, beprövad teknik och
bränsleeffektivitet, och är en mycket prisvärd transmission.
• Nya Dyna E-Power, även den med 28 växlar framåt och 28 växlar bakåt, har ultimat teknik med dubbelkoppling, vilket ger steglös växling
genom hela registret utan momentförlust och som därmed höjer komforten, maximerar dragkraften och har klassens bästa bränsleeffektivitet.
• Dyna-VT är en beprövad och tillförlitlig transmission som ger äkta steglös teknik och levererar steglös kraft timme efter timme med låg
bränsleförbrukning.Dyna-VT finns tillgänglig till slutet av 2021.
MF 7719 S utsågs till ”Machine Of The Year 2019” och den
Den unika hytten är framtagen med högsta kundfokus. Den exceptiohögspecificerade NEXT Edition-modellen ger dig högsta
nella hyttkonstruktionen med endast fyra smala hyttstolpar, lutande
komfort och produktivitet.
framruta och stor glasyta på 6,6 m2 ger oöverträffad runtomsikt och en

HÖGSPECIFICERAD MODELL
FÖR MAXIMAL KOMFORT
OCH PRESTANDA
Exklusiv och unik färgsättning, omfattande extrautrustning
för oöverträffad prestandanivå, produktivitet och mycket
traktor för pengarna.

Kontakta din lokala Massey Ferguson-säljare för mer information om
funktioner och fördelar med NEXT Edition-modellen, och säkra leverans
av din unika MF 7719 S NEXT Edition.

enorm rymd. Detta i kombination med låg ljudnivå på endast 68 dB(A)
och exklusiva materialval i hytten ger dig en mycket hög komfortkänsla.
MF 8S finns i två specifikationsnivåer; Efficient och Exclusive beroende
på vilken utrustning du efterfrågar. Instrument och reglage är helt nya
med t.ex en användarvänlig Multipad multispak, inställningsdisplay i
främre högra hyttstolpe, Datatronic 5 traktorterminal fullmatad med
användarvänlig teknik som t.ex. Dual Control, ISOBUS, MF Guide autostyrning, MF Section Control och MF Variable Rate Control.

- 5 års maskinskadeförsäkring
- Förmånlig finansiering via Agco Finance
- Serviceavtal för ett tryggt ägande
- Nära tillgänglig service

Massey Ferguson 1700M

Massey Ferguson 4708M

Din nya bästa partner när det gäller kompakta produkter
Massey Ferguson breddar kontinuerligt sitt produktsortiment för att förse
kunderna med maskiner som exakt matchar deras behov. Massey Ferguson
stärker nu sitt sortiment av kompakta traktorer genom att introducera två nya
modeller med 35–67 hk i MF 1700 M-serien.

Kampanjpris under 2021 på begränsat antal MF 4708M
med Komfort-utrustning.
3-cylindrig 82 hk AGCO Power motor på 3,3 liter
Massey Ferguson lastare
540/65R34 och 440/65R24 hjul
Power Shuttle transmission
Luftkonditionering

Den nya konstruktionen har hög specifikationsnivå, vilket inkluderar en motor
som uppfyller steg V, en ny hydrostatisk transmission samt en ny fabriksmonterad hytt. Konstruerade för att enkelt hantera en mängd tillämpningar, levererar de högsta prestanda, kraft, tillförlitlighet och komfort.
• Från 25 till 65 hk med 2 nya modeller, 55 och 65 hk
• Steg 5 motorer, byggda för framtiden
• Mekanisk- och hydrostatisk transmission
• Ny design

Kampanjpris: 499 000: Massey Ferguson 5710M D4
Kampanjpris på begränsat antal MF 5710M.
Modern gårdstraktor med välkända Dyna-4 transmissionen.
Perfekt för gården, skogen eller hästgården.
4-cylindrig 105 hk AGCO Power motor på 4,4 liter
Massey Ferguson FL-lastare
Dyna-4 transmission med kopplingsfri frram/back
98 l/min hydraulik
Luftkonditionering
540/65R38 och 440/65R28 hjul

Kampanjpris: 679 000: -

5

års
maskinskadeförsäkring

NYA MF 4708 M | 85 hk

Massey Ferguson TH Teleskoplastare

- Ett Rejält Lyft för din Gård

”GOLFTRAKTORN”
FRÅN MASSEY FERGUSON
• Ny modern steg V motor från Agco-Power
• 12x12 växellåda, kopplingsfri fram/back med
”brake to neutral” som ger oöverträfflig lastarkörning
• Komforthytt inkl. AC med otroligt bra sikt runtom
• Alliance golfdäck
• Frontlastare FL3416X

565.000:FINANSIERING: 4.568:-/mån
(15 % kontant, 84 månader, restvärde 150.000:-)
Pris exkl moms. Traktorn på bilden kan vara extrautrustad.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Användarvänlighet, effektivitet och smidig jobbhantering ger nya MF TH-serien den optimala framkomligheten och manövrerbarheten som
krävs vid tuffa lastarjobb. Den nya serien har även ökad lyfthöjd, längre räckvidd och förmåga att lyfta tyngre laster jämfört med den framgångsrika MF 9000-serien. Med rätt redskap kan MF TH-serien uppnå enastående prestanda i en mängd olika tillämpningar på gården.
Modell 		
Max. lyfthöyd Max lyftkapacitet
Oljeflöde
Maxeffekt
Transmission
MF TH.6030
6,0 m 		
3 000 kg 		
100 lit/min
100 hk 		
Hydrostatisk
MF TH.6534
6,5 m 		
3 400 kg 		
190 lit/min
130 hk 		
Hydrostatisk
MF TH.7030
6,75 m 		
3 000 kg 		
100 lit/min
100 hk 		
Hydrostatisk
MF TH.7035
7,0 m 		
3 500 kg 		
100 lit/min
100 hk 		
Hydrostatisk
MF TH.7038
7,0 m 		
3 800 kg 		
190 lit/min
130 hk 		
Hydrostatisk
MF TH.8043
7,5 m 		
4 300 kg 		
190 lit/min
130 hk 		
Hydrostatisk

- 5 års maskinskadeförsäkring
- Förmånlig finansiering via Agco Finance
- Serviceavtal för ett tryggt ägande
- Nära tillgänglig service

Massey Ferguson BETA

Skiljer Agnarna från Vetet

Provkör vår IDEAL Demotröska under säsong.
-Kontakta Din Säljare idag!

Massey Ferguson IDEAL 7

451 hk. En rotor. Upp till 35 fot. 12500 l spannmålstank.
Tröskyta 0,83 m2. Frånskiljningsyta 1,44 m2.
Sållyta 4,9 m2. Total rensyta 7,45 m2.
Med MF IDEAL, fokuserade ingenjörerna på att säkra låg effektförbrukning hos tröskans alla komponenter. Till exempel är tröskan utrustad
med enkla drivlinor, vilket ger ett lågt antal drivremmar - endast 13 remmar totalt. En central del av tröskan är den unika hydraulmotorn DriveCenter, vilken omfattar drivningen för halmhacken, skärbordet, processorn och hydraulpumparna. Dess okomplicerade konstruktion och låga
totalvikt kräver minimal effekt och därmed låg bränsleförbrukning.
Det enkla trösksystemet Helix har lågtrycksrotor vilken är konstruerad för att ge maximalt utrymme runt rotorn för att halmen ska kunna
expandera och släppa ifrån sig kärnorna. Längden som materialet transporteras via den långa rotorn och det faktum att halmen faller ner i
hacken via tyngdkraften bidrar verkligen till att hålla effektförbrukningen till ett minimum och
reducera skador på halmen. Rotorn är 4,84 m lång, vilket är det längsta på marknaden, och som
ger högt materialflöde, lågt spill och hög halmkvalitet. Möjligheten att få en enorm spannmålstank
på 17 100 liter (imponerande 18%* större volym än den största idag tillgängliga) betyder mindre
frekvent tanktömning och färre transportförflyttningar, vilket ytterligare spar in bränslekostnader
och ökar fältkapaciteten.
Nyckelkomponenter som halmhacken ShortCut och spridarhuven ActiveSpread har låg effektförbrukning. Till tillvalet IDEALharvest™ finns en app med vilken tröskan kan justeras automatiskt och
därmed optimera prestanda och reducera bränsleförbrukningen. Ytterligare produktivitet fås från
IDEAL 7-tröskans mycket bränsleeffektiva motor AGCO Power 9,8 liter.

Massey Ferguson IDEAL 8

538 hk. Dubbla rotorer. Upp till 40 fot. 12500 l spannmålstank.
Tröskyta 1,66 m2. Frånskiljningsyta 1,92 m2.
Sållyta 4,9 m2. Total rensyta 7,45 m2.

Massey Ferguson IDEAL 9

647 hk. Dubbla rotorer. Upp till 40 fot. 17100 l spannmålstank.
Tröskyta 1,66 m2. Frånskiljningsyta 2,40 m2.
Sållyta 5,4 m2. Total rensyta 7,95 m2.

MF BETA har en enkel och praktisk konstruktion med en mix mellan modern teknik och
användarvänliga funktioner som underlättar arbetet på fältet, där tiden är det väsentliga.
En högklassig förarmiljö är viktig för att få ut högsta möjliga prestanda av maskinen och
föraren. Utmärkt sikt och ergonomiskt placerade reglage gör arbetet lättare och mer
produktivt. Lättöverskådliga menyer på TechTouch-terminalen ger ögonblicksinformation
och aktiva varningssystem övervakar och skyddar din investering.
Modell 		
MF 7360
MF 7370

Cylinder BxD (mm)
1340x600 		
1600x600 		

Antal skakare
5 		
6 		

Massey Ferguson Activa-Serien
176-218 hk. 5 skakare. Upp till 25 fot.
Enkel effektiv skördetröska

Volym spannmålstank
9000 			
9000 			

Maxeffekt hk/kW
306/225*
360/265*

Massey Ferguson Activa S-Serien

243-306 hk. 5 / 6 skakare. Upp till 25 fot. MCS frånskiljningscylinder.
ACTIVA S med en ny, bekvämare förarmiljö, och har samtidigt möjlighet till enkla, okomplicerade val när det gäller utrustning.

SAMPO COMIA 2ROTO

Den nya hybridtröskan

Massey Ferguson RB 4160V Protec

Baldiameter: 0,90 - 1,6. Pickup 225/240 cm.
Den nya kombipressen har en planare vinkel för inmatningen, vilket reducerar maskinens totala höjd. Den lägre höjden förbättrar stabiliteten
vilket ger säkrare och snabbare pressning på sluttande fält. Den planare inmatningvinkeln ger även lägre baktryck i inmatningszonen, vilket ger
jämnare materialflöde och minimerar risken för stopp.
Utöver överföringsarmen har den nya konstruktionen två aktiva styrelement på inplastarenhetens båda sidor, vilka tydligt styr balen till mitten
av inplastarenheten för en snabbare och mer säker överföringscykel. För ytterligare säkerhet vid pressning på sluttande fält har maskinen ett
unikt sluttnings-läge där överföringsarmen för över balen mer långsamt och inplastarenheten lyfts högre för att ta emot balen. Detta säkerställer att balen på ett säkert sätt överförs från pressen till inplastarenheten även på sluttande fält.

SAMPO COMIA 2ROTO

Sampo Rosenlew premiärvisade sin nya hybridtröska 2ROTO på Agritechnica 2019. Nu i höst har den tagits i fält och har visat sig uppfylla
målsättningen med att uppnå 25 % högre kapacitet än COMIA C12 – Sampo:s största skakartröska. 2ROTO bygger på stora chassit från Comiaserien men har istället för skakare, två separatorer som sköter frånskiljningen. Detta ger högre frånskiljningseffekt, speciellt vid förhållanden
med mycket halm, och därmed högre total kapacitet.
Modell 		
TS förcylinder
Cylinder
2 x separatorer 		
Volym 			
Maxeffekt
		
(mm) 		
BxD (mm)
DxL (mm) 		
spannmålstank 		
hk
2ROTO C20
– 		
1340/500
470/3830 		
6.000 			
300
2ROTO C22
1340/400
1340/500 4
70/3830 		
7.600 			
300

Passa På!

Massey Ferguson RBV Flex

Flexpressarna Massey Ferguson RB 4160V och RB 4180V delar en
gemensam plattform och pressar balar med en diameter på 1,60 m
respektive 1,80. De har ett patenterat balformeringssystem med ett
konstant presstryck (CPS) som kombinerar fjäder- och hydraultryck,
vilket producerar välformade balar med hög densitet.

Massey Ferguson Storbalspressar

Modeller med 80x90 - 120x70 - 120x90 - 120x130
Massey Fergusons storbalspressar producerar täta, välformade balar
och är välkända för sin pålitlighet, livslängd och låga ägandekostnad.
Förkomprimeringssystem. Stor & kraftfull presskolv. Optiform Balkammare för bästa form & densitet. Automatisk densitetskontroll.

Lagertröska från 1 495 000 kr + moms

Sampo Comia C6

5-skakar skördetröska. 13-15 fots skärbord. Spannmålstank 4400 liter.
HD Tröskcylinder med 8 slagskor.
4-cylindrig AGCO Power Steg 5 motor på 185 hk.
Nya komfortabla Avara-hytten för långa dagar.
Okomplicerat tillverkad skördetröska med enkelt underhåll.

Sampo Comia C12

6-skakar skördetröska. 19 fots skärbord. Spannmålstank 7600 liter.
HD Tröskcylinder med 8 slagskor + förcylinder.
6-cylindrig AGCO Power Steg 5 motor på 300 hk.
Nya komfortabla Avara-hytten för långa dagar.
Okomplicerat tillverkad skördetröska med enkelt underhåll.

Massey Ferguson DM 9314

3-punktsmonterade Butterfly tallriksslåttermaskinen med KC eller RC
krossenhet är en perfekt kombination till den frontmonterade slåtterkrossen MF DM 316 FQ med dragande upphängning. När de arbetar
tillsammans ger de en total arbetsbredd på 9,3 m, vilket ger detta
ekipage hög fältkapacitet.
MF DM 8312 har fritt flytande klippenhet, vilket minskar belastningen
på stödramen, stödröret och trepunktslyften. Den medger förbättrad klippning på ojämn mark tack vare TurboLift-systemet (TL), vilket
möjliggör hydropneumatisk manövrering och kontinuerlig justering av
knivbalkens marktryck.
Båda slåtterkrossarna manövreras med endast en spak, vilket gör
övergången från arbete till vändning på vändtegen snabb och enkel.

- Innovativ tillverkare av moderna lantbruksmaskiner

Terraland Djupkultivator Striegel Halmharv
Intensiv djupkultivator ner till 65 cm arbetsdjup. Ramhöjd 79/89 cm. Spikrulle som efterredskap. 5, 7 eller 9 pinnar.

Buren halmharv 6-9 meter.
Testkör vår demo!

Omega Kombisåmaskin

Bednars kombisåmaskin med precisionsplacering av gödningen. 4, 6 och 9 m arbetsbredd.
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Finans erbjuder 9 månaders betalningsfrihet följt av 2472 mån avbetalningskontrakt. Gäller frram till 31/3 2021. Hör med
Din MaskinGruppensäljare för villkor.

Kverneland 6716-6720

Kampanjpris Kverneland 6716 SC14 Flexiwrap: 795 000 kr
Gäller tom 31/3 2021. Hör med din säljare om villkor.

Kverneland 6720

Flexpress Singel
Upp till 2 m baldiameter

Flexkammarpress med integrerad inplastare, FlexiWrap.
Baldiameter från 0,60m upp till 1,65 eller 2,00m
• Integrerad lösning för pressning och plastning i
samma monitor.
• Göweils beprövade chassi och inplastare
• Balen rullar ur presskammaren till inplastarbordet.
• 5 remmar. 220 cm pickup
• 14 eller 25 knivar
• Låg arbetshöjd för skonsam avlastning av balar.
Balvändare är standard.
• Hållare för extra sträckfilm sänks hydrauliskt för
enklare åtkomst.
• Full ISOBUS.

Kverneland Fastbale

TerraLink Quattro hjulsystem för perfekt markföljning
Tack vare hydraulaxeln har Kverneland 9590 C Hydro en
transporthöjd på mindre än 4.0m, även utan att avmontera räfsarmarna.

Kombipress Fix
125 cm baldiameter

Kverneland 97150 C

Pro Line-version med fyra rotorer och 15
meters arbetsbredd

Kverneland 5087 MN

Vändare

Nya Kverneland 5087 MN ger effektiv prestanda med sin
8,70 m arbetsbredd, ihop med en lågviktskonstruktion
på endast 1.900 kg. Den har utformats med enkel drift
i åtanke. Det är en okomplicerad butterfly, konstruerad
för att sänka driftskostnaderna när det gäller effekt och
bränsleförbrukning, med effektbehov som börjar med
endast 150 hk.
Utrustad med 2 x 3,20m enheter, båda utrustade med
8 runda tallrikar och nylonfingrar, är 5087 MN inriktad
på produktiva arbetsdagar. 5087 MN levereras med en
integrerad parkeringsfot för enkel och bekväm parkering,
vilket kräver minimalt utrymme under vinterförvaring.

Kampanjpris 5087MN: 329 000 kr
Gäller tom 31/3 2021.
Hör med din säljare om villkor.

Robusta mittläggande strängläggare Kverneland 9580
C, 9584 C och 9590 C Hydro. Arbetsbredder på 8.0, 8.4
och 9.0m. De är byggda för tuffa förhållanden och är
utrustade bland annat med en mycket kraftig växellåda i
oljebad samt en stabil och stark bärram. Den hydrauliskt
justerbara arbetsbredden/strängbredden och möjligheten att göra skarpa 80° svängar är nyckelfunktioner hos
dessa strängare.

Gäller tom 31/3 2021.
Hör med din säljare om villkor.

Kverneland 6350

Non-Stop kombipress

Slåtterkrossar

Kverneland 9500C

Kampanjpris 9472C: 164 000 kr
Kampanjpris 9584C: 233 000 kr

Kverneland 9035-9439

Kverneland 9670 S EVO/9670 S Vario

Arbetsbredd 3.50-3.90m.

Sidläggande med 7.70m arbetsbredd.

Kverneland 8500

Kverneland 8555, 8568, 8576 och 8590 är högkvalitativa
vändare med arbetsbredder mellan 5.5 - 9.0 meter. Alla
rotorvändare är utrustade med rörligt trepunktsfäste
som gör att rotorvändaren blir stadig och säker i arbetet.
Den starka konstruktionen och de oljefyllda växellådorna
gör maskinen tillförlitlig, effektiv, och lämplig för långa
arbetsdagar.

Kampanjpris 8590: 159 000 kr
Gäller tom 31/3 2021.
Hör med din säljare om villkor.

Central inställning för kantvändning - ställs enkelt in
från traktorhytten. Den kraftiga ramen är av solid och
rejäl konstruktion. Rejält dimensionerade svängningsdämpare ger en lugn och smidig gångSnabb justering av
spridarvinkeln utan användning av extraverktyg.

Kampanjpris 4332CT: 255 000 kr
Kampanjpris 4336CT: 279 000 kr
Gäller tom 31/3 2021.
Hör med din säljare om villkor.

KVERNELAND 53100 MT VARIO BX

Butterfly-kombination med BX-band, Quattrolink fjädring och hydraulisk justering av
överlapp och arbetsbredd. 9.80 - 10.20m
arbetsbredd. SemiSwing stålfingrar

KVERNELAND 4300 CT

Bogserad slåtterkross med centrummonterad
dragbom, stålfingrar eller valsbearbetning.
320 - 400 cm arbetsbredd.

Kverneland 3330 MT

Nya innovativa QuattroLink - F1-upphängning
för slåtterkrossar. 3.2-3.60m arbetsbredd.
360 med Vario.

Kverneland 8460-8480

Kompakt vändare med 6.05 och 8.05 m
arbetsbredd - perfekta maskiner för hö.

Kverneland 80110 C och 85140 C

Lättmanövrerade vändare med stor kapacitet. Alla funktioner är hydrauliskt styrda och sköts
direkt från traktorhytten. Rotorvändarna har hydraulisk inställning för kantspridning för att
förhindra att materialet hamnar i diken eller i staket. De är utrustade med transportvagn som
standard, vilket gör det möjligt att använda en mindre traktor,

Den nya generationen Kverneland burna och delburna vändbara plogar nyttjar de befintliga värdena: robusthet, lätthet och hög plöjprestanda. Alla syftar till en lönsam plöjning.
Nya Kverneland Variomat-plogar integrerar innovationer från Kverneland 2500 i-Plough, som fick priser över hela Europa under 2017. Här finns
en ny transportlösning, nya högre åsar, snabb inställning av förplogar, pendelrörelse av hjulet för ökad komfort, bak- eller rammonterade hjul.

KVERNELAND 150 S

En lätt och robust plog, byggd med Kverneland Teknologi. Den här nya burna växelplogen är tänkt för intensivt arbete och lämpar
sig väl för mindre till medelstora gårdar.
Den nya designen på 150-serien ger låga
kostnader, men har ändå alla Kvernelands
fördelar: Hög prestanda, lång livslängd även i
tuffa förhållanden, och samma sorts induktionshärdade ramrör (150x150 mm) som

KVERNELAND 2300 S

Effektiva plogar för medelstyva till styva leror.
Robust plog, lättare än andra på marknaden.
Lätt att lyfta och dra. Konstruerad för alla
jordförhållanden. Maximerad plöjning tack
vare Variomat. Säker i transport (Kverneland
Trailer Transport Solution "TTS"). 2300 S finns
med 3 till 5 skär, med ett robust 100 x 200 mm
ramrör (inga svetsar) och vändhuvud 200. Kat
II/III.

KVERNELAND 3300 S

Den perfekta plogen för alla förhållanden.
Robust och lättare än andra varumärken på
marknaden.
Lätt att lyfta och dra. Konstruerad för alla
jordförhållanden. Maximerad plöjning tack
vare Variomat. Säker i transport (Kverneland
Trailer Transport Solution "TTS").
Kverneland 3300 S finns från 4 till 6 skär med
ramrör på 120 x 200 mm (inga svetsar) och

KVERNELAND 3400 S

KVERNELAND 6300 S

KVERNELAND 2500 S

Kverneland ED

Kverneland ES

Kverneland EG/EG-HD

Kverneland PW

Kverneland PG

Kverneland PN

Hög kapacitet och låga underhållskostnader.
Konstruerad för arbete i fåra och Onland.
Bekväm med lägre lyftbehov än många andra
märken. Vändhuvudet 300 ger tillräcklig
styrka för smidig vändning. Kvernelands unika
stålteknologi.
Vid on-landkonfigurationen låter plogens
massiva utskjut (upp till 3.85 m) låta traktorn
positioneras exakt där föraren vill ha den.

Lägre arbetskostnader och perfekt viktöverföring för högsta plöjningskapacitet.
Konstruerad för stora ytor. Den anpassar sig
efter jordtyper och -förhållanden.
Bakhjul ger optimerad viktöverföring plogens
hjul till traktorns bakre hjul. Fördelarna är:
lägre dragkraftsbehov, minskad bränslekonsumtion, god kontroll av plöjningsdjup,
högkvalitativ plöjning.

Buren växelplog med ISOBUS. Från transport
till perfekt plöjning på rekordtid.
Smart: ställ in alla viktiga ploginställningar
från traktorhytten.
Enkel: ISOBUS-skärmen visar tydligt hur du
ställer in plogen.
Unik: 10 innovationer som förbättrar lantbrukarens arbetsdag.

Kvernelands Nya Generation Plogar

Nya generationen plogar från Kverneland bygger på befintliga värden: Styrka, enkelhet och hög
plöjningskapacitet. Kvernelands nya modeller bygger på den prisbelönta KV2500 i-Plough, med
bland annat högre åsar och snabb inställning av förplogen. Kverneland Groups Ulrik Olsson kan det
här med plogar – både i sin egenskap som produktchef men också som före detta världsmästare i
plöjning. När Kverneland tar fram nya plogar är det alltid samma tänk som gäller menar han.
- Plogen ska vara lätt men samtidigt stark. Den ska vara lätt att ställa in och den ska göra ett bra
jobb, det vill säga plöja väl.

Ramrör och åsar

Kverneland har i över 100 år utvecklat olika härdningstekniker – inriktade på var i plogen
som delen sitter. I en Kverneland-plog är allt härdat. Till exempel så väger ett ramrör till
en 5-skärig ES-plog endast 95kg. Det är 6mm tjockt men urstarkt. Kverneland har under de
senaste 20 åren levererat 7000 ramrör till nya plogar men vi har under samma tid endast
levererat 3 st över reservdelsdisk. Åsen är en annan viktig del av plogen. Och det är likadant
där – Lätt och Stark. Den nya åsen väger endast 46kg. Åsen är en vital del för kapacitet och
resultat.
- Den nya åsen har fått en rund form, där inga vassa kanter kan få halm eller växtrester att
fastna, säger Ulrik.

Robust växelplog, Stegvis ställbar.
3 till 6 skär

Enkelt anpassningsbar för olika jordar och
traktorer. 3 till 5 skär

Spara tid, bränsle och pengar
3 till 6 skär

Ny design på stödhjul

Stödhjulet har fått en helt ny design. Dämparna har tagits bort och hjulet vänder sig nu kring sin egen axel. Hjulet kan
fås antingen hydrauliskt eller mekaniskt. När hjulen justeras blir det alltid samma djup på höger och vänster sida.

Enkla inställningar – bättre plöjning

Kvernelands plogar har alltid varit lätta att ställa in, men med de nya plogmodellerna har det blivit ännu lättare. Bland
annat har förplogarna central inställning. Det göra det snabbare att justera djupet och det blir alltid lika på höger och
vänster sida.
Förplogen har en perfekt placering, långt bak på åsen. Gott om plats till framförvarande ås. Det gör att stora halmmängder kan passera störningsfritt genom plogen. Förplogen har också placerats tätt inpå landside- kniven. Det gör
att inga växtrester eller stenar kan fastna mellan förplogen och landsidekniven. Förplogen har en brant vinkel. Detta
är viktigt för att jord inte ska kastas upp på framförvarande tilta vid höga hastigheter.

Effektiv, flexibel och lätt att använda. "3-i1-plog" för högkapacitetsplöjning. 7 - 14 skär

För smidig plöjning ända ut i fältkanten
6 - 8 skär

Kostnadseffektiv, enkel att anpassa och underhåll. I fåra och on-land. 5-9 skär.
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SILOKING TrailedLine 4.0

TrailedLine Premium 14 m³ - 30 m³ övertygar
med korta blandningstider och homogena
blandningsresultat tack vare den profilerade
behållaren.
Alla modeller är utrustade med SILONOX
slitageskydd vid kilarna mellan skruvarna och
vid utmatningen. Den robusta och vridstyva
fyrkantsramen tillsammans med kraftfulla
växellådor med 4 planethjul säkerställer hög
driftsäkerhet.
Alternativ för olika behållarhöjder och hjul gör
det möjligt att anpassa maskinen efter byggnadens storlek eller till maxhöjden.

Kverneland 852
Siloking Självgående Blandare

Buren balsnittare anpassad för att arbeta
med halm för ströbäddar

Kverneland Tiger Såbäddsharvar

Kampanjpris Farmer 3500: 144 000 kr
Kampanjpris Farmer 5000T: 389 000 kr

Gäller tom 31/3 2021.Hör med din säljare om villkor.

Kampanjpris Enduro Pro 3000 kultivator: 162 000 kr
Gäller tom 31/3 2021.Hör med din säljare om villkor.

Det mångsidiga redskapet för både halmspridning och utfodring

Gödningsspridare

- Upp till 21 m
- CentreFlow spridningssystem
- Enkel inställning och justering
- Enkel kantspridning

En nydesignad bogserad spruta från Kverneland. Exakt, enkelt och effektivt, med
tankvolymer från 3400 till 4600 liter med ståloch aluminiumbomtyper tillgängliga från 18
till 40 meter.
• Stabilitet: iXtrack T4 är utrustad med
en ny mittram och balanseringssystem.
Balanseringssystemen har fördelen
med en perfekt bomstyrning vid högre
hastighet och med total respekt för det
optimala munstycksavståndet till grödan, vilket resulterar i högsta effektivitet
i applikationen och minskar drift till en
miniminivå.

Kverneland U-Drill Kombisåmaskin

Kverneland 863

Växtskyddsprutor

Kverneland iXtrack T4

Kverneland Qualidisc Tallriksharvar

Kverneland Exacta EL
•

•

•

Precisionssprutning: Den enda centrala
ramen i kombination med de specialformade parallellogramarmarna skapar
utrymme för höga däck och möjliggör en
maximal styrvinkel på 32 grader. Detta
säkerställer maximala styrmöjligheter
med en snäv svängradie, även på 1,50 m
spår.
•
Intelligent elektronik: iXtrack T4-serien är
100% ISOBUS-kompatibel som standard.
Den innovativa iXspray-hårdvaran och
programvaran med intuitivt pekgränssnitt
garanterar en användarvänlig användning
•
av sprutan.
Vätskehantering: tankutloppet ligger nära

pumpen och ventilpanelen, så korta slangar används för att minimera vilovätska.
Tillsammans med alternativet hydrantfyllning är det nu möjligt att använda
rent intagsvatten för kemisk induktor
och rengöra det redan omedelbart efter
fyllningen.
Anslutbarhet: det första steget i anslutningsvärlden med våra IsoMatchapplikationer. Anslut dig själv enkelt till
din maskin med IsoMatch FarmCentre,
IsoMatch TopService eller IsoMatch
TopRemote.
Programmet kompletteras med T3
(3200 l) och T6 (7600 l) samt burna och
självgående växtskyddssprutor.

Exacta EL är den minsta maskinen i programmet av gödningsspridare.

- GPS-spridare med upp till 54 sektioner
- Helautomatiskt vågcellsystem med unik referenssensorteknik
- Upp till 3900 liter behållare
- 12-54 m arbetsbredd

Kverneland Exacta TL GEOSPREAD
Ett perfekt spridningsresultat!

Kampanjpris Exacta CL/EW: 124 000 kr

Gäller tom 31/3 2021.Hör med din säljare om villkor.

Kverneland Exacta CL EW

Enkel spridning med Exacta CL EW vågcellspridare!

- GPS-spridare
- Giva upp till 540 kg/min

Kverneland Exacta TLX GEOSPREAD
Spridning med hög hastighet.

McHale C460 Balrivare
Söker du efter en mångsidig maskin så är den här balrivaren och utfodringsvagnen något för dig. Den används till att fördela grövre material såsom hö och halm samt utfodra snittat ensilage. En betydelsefull
princip när maskinen arbetar med fördelning av halm för strö, är den
oberoende växellådan med två utväxlingar som gör de utförbart för
föraren att justera varvtal från 280 varv/minut till 540 varv/minut.
Växellåda med två utväxlingar gör de simpelt att justera varvtalet för
utfodring eller fördelningen av halm för strö.
• Högt vridmoment på snittrotordrivningen
• Fläkthjulet är specialformat för att säkra bra utblås och rensning
av fläkthus.
• Ströbädd av halm med utblås upp till 18 meter.
• Självlastande backlucka
• Trestegat fördelningsmunstycke

Balvagnar

Komb. Bal- Maskintransport Behandlingsbox

TV-6LH Vält

DP-Spannmålsvagnar

Kreatursvagnar

Farma CT 4,6-7

Farma CT 6,3-9

Farma CT 6,3-10 G2

Bigab 10-14

Bigab 15-19T

Bigab 20-24

Balvagnar i alla storlekar efter önskemål.
Balvagn/maskintransport. 8,1 m flaklängd. 14
Prisexempel 9 m, 14 t, Fjädrad boggi, Drag bak ton. Fjädrad boggi. Fjädrat drag. 550/45-22,5
med el, 520/50-17 hjul: 133 000: hjul. Pris: 159 000: -

Kan levereras med/utan utrustning för klövverkning och elektonisk våg med vågceller

McHale Fusion Pressar
McHale är erkänd som världsledande inom tillverkning och utveckling
av kombipressar och flaggskeppet i utbudet är McHale Fusion 3. En
unik, specialkonstruerad kombipress med hög kapacitet.
Pressprogrammet kompletteras med Fusion Plus - kombipress med
mantelplast istället för nät - samt Fusion Vario - McHales flexkombipress.
Även singelpressar med både flex- & fixsystem finns i programmet.

McHale 998 Inplastare
Högkapacitetsinplastare för inplastning av storbalar. Konstruktion
byggt på sunt förnuft, komponenter av hög kvalitet och precisionstillverkning gör 998:an till det pålitliga valet för lantbrukare och entreprenörer som ställer höga krav på prestanda och tillförlitlighet under
alla typer av förhållanden.
McHale 998 är en unik inplastare för storbalar med förmåga att
manövrera tre balar samtidigt genom sitt transportsystem;
- Ladda en storbal på fronttransportören.
- Flytta en andra bal från fronttransportören till inplastningsposition.
- Mata ut den senast inplastade storbalen bakåt.

6 meter arbetsbredd. Hydraulisk crossboard.
3 sektioner. Cambridgediskar 510 mm/diskar
530 mm. 260/75-15,3 hjul

Lättare huggarvagn konstruerad för dig som
plockar vindfällen och hanterar ved. Utrustad
med ramstyrning och hydrauliska stödben.

McHale Orbital Inplastare
McHale Orbital rundbalsinplastare är en höghastighetinplastare.
McHale Orbital bygger på den beprövade tekniken med en vertikal
inplastarring, som är välkänd från McHale Fusion kombipressar, för att
ge en inplastare med hög kapacitet och lågt underhållsbehov och som
kan hålla jämna steg med fl era rundbalspressar samtidigt.

Modeller mellan 7-25 m3. 5-20 ton. Hydraulisk Modeller från 510-1135 cm. Prisexempel på
lucka. Plattform och stege. Drag bak med el
635 cm lång, mellangrind, takpresenning,
och bromsuttag. Fjädrad boggi. Fjädrat drag. 400/60-15,5 hjul: 111 000: -

9 t vagn. 630 cm räckvidd.
Farmas mest sålda skogsvagn.

10 t vagn. 630 cm räckvidd.
G2-vagn med åttakantig bockad centrumprofil.
Flyttbara bankar.

McHale Balgrip
Enkelhet, mångsidighet och styrka är karaktärsdragen hos McHale R5
rundbalsgrip. McHale R5 rundbalsgrip är idealisk för lyftning och transport av rundbalar som ställts på högkant.
McHale R5 rundbalsgrip kan även användas för lyftning av liggande
rundbalar, vilka sedan kan roteras 90º så att de håller formen bättre.

Växlar 10 000 kg. Totalvikt 14 300 kg.
Flaklängd 4150-4600 mm.
Pris vagn med schaktflak: 199 000: -

Växlar 16t. Flaklängd 4600-6500 mm (teleVäxlar 20 000 kg. Totalvikt 24 500 kg. Kraftig
skop). BIGAB 15-19 är en av de mest beprömed enkel och ren konstruktion samt prisvärd
vade och sålda växlarvagnarna på marknaden. är alla uttryck som passar på BIGAB 20–24.

TREJON OPTIMAL erbjuder inte bara vinterutrustning utan också marknadens främsta
maskiner inom sopteknik. Optimal följsamhet,
hög tillverkningskvalitet, enkel anpassning,
enkelt handhavande och service är bara några av
fördelarna med sopmaskiner från Trejon Optimal.

SLAGSLÅTTER BERTI. 30 år i Sverige – med
den senaste teknologin! Berti är en föregångare
inom området slagslåtter och idag används
dessa maskiner av lantbrukare, entreprenörer,
kommuner, stat och förvaltare av olika slag för
skiftande ändamål.

AH280

AH300

ERK-S250

Dual300

Ord. pris 76.500–77.800:-

Ord. pris 79.500–80.800:-

Ord. pris 59.500:-

Ord. pris 95.500:-

69.900:-

72.900:-

52.900:-

PH150

CX250

TA220

Ord. pris 42.390–43.140:-

Ord. pris 79.500–80.800:-

Ord. pris 84.900:-

38.900:-

164.900:-

87.900:-

76.900:-

Mångsidiga kompaktlastare
med brett tillbehörsprogram
Trejon Flexitrac kompakttraktorer håller hög kvalitet med kända komponenter,
genomtänkt konstruktion och snygg design. Nu också med Flexitrac iON som
är helt eldrivna och ger dig en extremt tyst och helt utsläppsfri körning.

Trejon Flexitrac 1126

189.900:Kampanjpris inklusive:
planerskopa och gafflar
Ord. pris 212.200:-

+moms

MULTICARGO Utökad linje av Dumper- och
volymdumpervagnar med modernt utseende och
gedigen konstruktion. Kraftigt byggd med riktigt
chassi, väl dimensionerade baljor med flera
smarta lösningar och brett sortiment av tillbehör.

MC11000

MC16

Ord. pris 117.800:-

Ord. pris 160.800:-

108.900:-

LASKI F360 jobbar både över och under jorden
samt är kompakt i sin design. Det senare gör dem
väl lämpade för mindre jobb i t.ex. villaträdgårdar.
TR50 har en kedja som klarar ett grävdjup på
upp till 45 cm. Det färdiga diket är 10 cm brett
med rena och raka kanter.

149.900:-

MC22

199.900:Ord. pris 239.800:-

0935-399 00

info@trejon.se

Maskiner för yrkesfolk

Sopvals Ysta’ SV Proffs HD 2,1 – 2,8 m

Sopvals Ysta’ SV 3,0 – 3,5 m

Sopskopa Ysta’ SS 1,55 – 3,0 m

Vikplog Ysta’ SSVL 1,5 – 4,0 m

Schaktblad Ysta’ SB 2,45 – 2,75 m

Väghyvel Ysta’ YVS 240 2,45 m

Slag- släntklippare Ysta’ P 1,8 – 2,5 m

Slaghack/betesputs Ysta’ W 2,8 – 3,2 m

Hydraulisk Slaghack Trident Park FM

Joskin Betimax Djurvagnar - Låt djuren åka 1: a klass

Helgalvat chassi. Golvmassa i halkfri Harts. Dörr i front. Fjädrat drag. Flyttbar inre grind. Takpressening. 5, 6, 7.50 eller 9 meters kropp.
Johan Olsson som nu ägt sin Joskin Betimax djurvagn sedan 2013.
- Vagnen är grov och stabil. Det galvade gör den lätt att hålla ren. Den här vagnen kommer hålla så länge jag behöver den.

Innovation Award GULD premierad vid Elmia Lantbruk
Spridare med Stående valsar. Stora hjul utmed chassit.
"För det egna lantbruket"

Joskin Siroko Fastgödselspridare

Populära Siroko är var mans fastgödselspridare.
Utrustad med galvad kropp, fjädrat drag och stora hjul.
Modellen finns från 8-13 ton med storsäljaren 4010/9 på kampanj.

Miljövänlig &
tystgående!

Joskin Spannmålsvagnar

Nu finns även sidotipp till Tran-Cap spannmålsvagnar.
Standard med 4 mm HLE 420 golv och väggar.
Hydraulisk baklucka.

Batteridriven Ogräsborste KM 10

Redskapsarm GreenTec 1802 T
5 maskiner i 1

Häckklippning . Kant/Stolpklippning . Mekanisk ogräsbekämpning

Elho Scorpio 550 Stensamlare

Elho V-Twin 950S Strängläggare

Effektiv plockning av stenar. Bra bortsållning av jord. Stor arbetsbredd. -Steglös arbetsbredd 4.5-9.5 m. Sidoförskjutning 1.8 m till båda
Hållbarhet. Maskinen är utrustad med helt hydraulisk drivning och
sidorna. Låsning av en av rotorenheterna uppe. Lyfter fodret = rent
systemet överför kraften dit där den behövs på maskinen.
foder, plockar inte upp sten. Smal vid vägtransport

Släntklippare Spearhead Twiga 360
I Norra Zinkgatan 3, SE–271 39 Ystad I Tel. +46 (0) 411–139 50 I Fax. +46 (0) 411–739 05 I www.ystamaskiner.se I info@ystamaskiner.se

122 hk
7,2 Ton
Maxhöjd 509 cm

Weidemann 5080T - För alla som vill komma högt upp

Förutom hög funktionalitet, god arbetskomfort och utmärkta säkerhetsegenskaper har maskinerna i jämförelse med vanliga hjullastare med
lyftarm en teleskoparm och därmed betydligt högre lyfthöjd och räckvidd. För en teleskophjullastare gäller även de grundläggande egenskaperna som smidighet, stabilitet och lyftkraft som utmärker en midjestyrd hjullastare - det är det som gör dem så framgångsrika.

Weidemann 1160

Vår mest sålda modell av Weidemann är solklart 1160.
Stort urval av tillval, mångsidigheten och den tyska kvaliteten är nycklarna till framgången.

Weidemann 9080

11 ton - 156 hk - PowerDrive 370 med 40 km/h - 180 l/min. Nyutvecklad transmission Power Drive 370. Trailerlast upp till 18 ton. Hydraulik på
150 alt 180 l/min. Överlasthöjd 4 meter. Stora BM fäste. Weidemanns hjullastare har en omfattande och robust standardutrustning. Dessutom
kan du, till exempel beroende på tillämpning och preferenser, konfigurera motor, drivning, förarhytt eller hydraulik individuellt.

Weidemann 2080

Weidemann 1390

En populär modell, just för att den är så kompakt och smidigt men
ändå så stark och mångsidig. Weidemann 2080 har ett lågt lastartorn
med PZ-kinematik, vilket ger god sikt. 4300 kg. 75 hk.

Nyhet för 2021. Konstruerad från populära Weidemann 1380 med
kompakta mått, Steg 5 motor och hög prestanda.
Kontakta din MaskinGruppensäljare för en demo.

Weidemann 1160e

Batteridriven kompaktlastare för miljöer som föredrar
bullerfri drift utan CO2-utsläpp.

MaskinGruppen Service - Utbildade och Tillgängliga

Hjullastaren används till alla olika sysslor dagarna i ända, och blir ett nav i verksamheten. Då krävs det att allting fungerar.
Med välutbildade servicemekaniker och fältservice hjälper vi till när det behövs som bäst. Med ett serviceavtal till din maskin så säkerställs
driften ytterligare. Prata med Din lokala verkmästare om ett upplägg som passar just dig bäst.

Inbyggd laddare, kompakt och robust konstruktion,
låg tyngdpunkt, liten vändradie, kraftfull prestanda.
Den nya 1160 eHoftrac® kombinerar fördelarna hos
den klassiska Hoftrac® med framtidens drivningstyp.

Weidemann T4512

30/40 hk. 2700 kg. 412 cm lyfthöjd.
Kompakt teleskoplastare.

BS 60-2

70 kg.
Bensin.
MG-Pris: 24 000 kr

VP 1030 A

VP 1550 A

54 kg. 10 kN.
Bensin.
MG-Pris: 12 500 kr

95 kg. 15 kN.
Bensin.
MG-Pris: 15 500 kr

WP 1550 A

DPU 3760 Hets

95 kg. 15 kN.
Bensin.
MG-Pris: 17 500 kr

DPU 6555 Heh

275 kg. 37 kN.
Diesel. Elstart.
MG-Pris: 53 000 kr

495 kg. 65 kN.
Diesel. Elstart.
MG-Pris: 79 000 kr

DPU 6555 Hech

495 kg. 65 kN.
Diesel. Elstart. Komprimeringsindikator.
MG-Pris: 83 000 kr

Wacker Neuson ET20

Den kompakta grävmaskinen ET20 bevisar inte endast sin kapacitet genom den kraftfulla
drivningen, utan erbjuder också ett stort antal innovativa egenskaper och tillval. ET20 erbjuder idealiska grävresultat och hög stabilitet genom sitt speciellt utvecklade, längre chassi
samt lyftarmen som är utvecklad exakt för maskinen.

Wacker Neuson EW100

Den mobila grävmaskinen på 10 ton, EW100, vinner med sin uteffekt,
låga bränsleförbrukning och synnerligen användarvänliga funktioner.
Den minimerade bränsleförbrukningen – med besparingar på upp till
20 % – uppnås med det nya ECO-driftläget, det ger effektivt arbete
med reducerat varvtal/min genom sin användning av pumpen: en
fördel för miljön och plånboken.
•
•
•
•
•

15 % mer uteffekt med upp till 20 % lägre bränsleförbrukning
Utrustad med en steg-5 motor
Modern jog-dial-system, känt inom bilindustrin: Intuitiv meny som
betjänas via roterande tryckknappar
Maximala anslutningsmöjligheter med upp till 5 extra styrkretsar,
av vilka 3 går att justera individuellt
30km/h topphastighet

•
•
•
•
•

Wacker Neuson ET65

ET65 är en grävmaskin som slutanvändaren vill att den skall vara. En högst effektiv maskin som
förvånar genom sitt kompakta utförande och manövrerbarhet. Tack vare den höga grävkraften och
den kraftfulla motorn är dess utmärkta grävprestanda ytterligare en fördel som gör grävmaskinen
till en allroundmaskin på byggplatsen. Genom den ledade bommen har den också stor räckvidd,
grävdjup och tipphöjd.
•

Wacker Neuson EW65

Den hjulburna grävmaskinen EW65 kör själv till arbetsplatsen tack
vare det installerade vägtrafikläget, det behövs ingen extra tid eller
kostnad för transport. Det variabla drivsystemet på upp till 20 km/h
har låg bränsleförbrukning, med endast en pedal körs den nästan som
en personbil. Det kraftfulla lastavkännande hydraulsystemet med
LUDV* (lastoberoende flödesstyrning) levererar också samma hastigheter för flera rörelser med olika last. Genom fem styrkretsar, varav
tre är individuellt justerbara, samt ledad bom, är EW65 mycket effektiv
och snabbt igång.
•
•
•
•

Exakt och känsligt arbete tack vare lastavkännande hydraulsystem
med LUDV (lastoberoende flödesstyrning)
Låg förbrukning tack vare det ekonomiska ECO-läget
Upp till fem extra styrkretsar för de mest varierande påbyggnadsredskap
Enkelt underhåll och enkel service tack vare den lutningsbara
förarhytten och diagnosverktyget

Utökade krafter med upp till 30 % och ett optimerat kylningskoncept sätter nya standarder i arbetet
Rymlig, flexibel och komfortabel förarhytt med optimal sikt runtom
Optimalt konfigurerbar för individuella krav tack vare ett brett utbud tillval
Det innovativa vertikala grävsystemet VDS kompenserar upp till 27 % lutning och
medger därmed en lodrät sittposition vid arbeten i sluttningar.
Varje ET-modell har sitt eget optimerade bomsystem med olika längder på grävstickan.
Tack vare det kraftfulla bomsystemet med valmöjlighet mellan två olika sticklängder, får
varje maskin maximal grävstyrka och maximala gräv-värden.

•
•
•
•

Exakt och känsligt arbete tack vare lastavkännande hydraulsystem med LUDV (lastoberoende
flödeskontroll)
Låg förbrukning tack vare det ekonomiska ECO-läget
Upp till fem extra styrkretsar för användning av de mest varierande påbyggnadsredskapen
Extremt kompakt och lättmanövrerad
Underhåll och service är enkelt tack vare den lutningsbara förarhytten och diagnosverktyget

Wacker Neuson ET90

Bränsleförbrukningen för ET90 är upp till 20 procent lägre än för jämförbara modeller, något som
minskar driftskostnaderna avsevärt. Med sin utmärkta motor- och hydraulkapacitet visar den samtidigt sin förmåga i arbetstillämpningar. Denna effektiva kombination levererar högklassig grävningskraft med upp till 20 % högre brytkraft. Omvänt så tillåter det ekonomiska lastavkänningssystemet en
exakt styrning av lyftarmsrörelserna, samtidigt med arbete för full kapacitet. Oavsett om det gäller
kraft eller precision, ET90 är precis den rätta grävmaskinen, oavsett tillämpning.
•
•
•
•
•

Exakt och känsligt arbete tack vare lastavkännande hydraulsystem med LUDV (lastoberoende
flödesstyrning)
Låg förbrukning tack vare det ekonomiska ECO-läget
Upp till fem extra styrkretsar för de mest varierande påbyggnadsredskap
Extremt kompakt och lättmanövrerad
Enkelt underhåll och enkel service tack vare den lutningsbara förarhytten och diagnosverktyget

REDSKAPSBÄRARE
FÖR ALLA UPPDRAG !

NYA GENERATIONENS
SOPMASKIN !

Välj mellan Kärcher Belos modeller, det finns en för alla.

ISAL 6000 är det idealiska valet för gatsopning.

Belos TransPro 4260

Kompakt, smidig och mycket miljövänlig redskapsbärare i storleken mellan 3440 och 5080
med den stora redskapsbärarens alla fördelar,
kraftig ram, rejäl motor och hög effekt för att
kunna driva många olika effektiva redskap för
användning året om.

Belos TransPro 5080

Vår redskapsbärare TransPro 5080 befinner
sig i mellansegmentet, den har funnits på
marknaden i några år och är otroligt uppskattad. TransPro 5080 har mängder av finesser
och redskap, allt för att kunna användas till
många olika uppdrag under hela året.

Belos TransPro 70100

Vår största redskapsbärare har plattformen
och alla fördelar från vår tidigare klassledare
TransPro 5080. Men TransPro 70100 har en
kraftfullare och miljövänligare Kubotamotor.
Kubotas miljömotor uppfyller Steg5 kraven
med superlåga NOx och PM-värden.

Kärcher Sopmaskiner
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SOPMASKIN ISAL 6000

HOLDER B/C SERIES

4-hjulsdrift
Midjestabilisering
Mekanskt kraftuttag fram som tillval (C-serie)
Hytt för 2 personer som tillval
Låg tyngdpunkt

HOLDER S SERIES

Mekaniskt kraftuttag fram med 2 hastigheter
Midjestabilisering. Lastkännande arbetspump
med flöde upp till 120 l/min. Permanent
4-hjulsdrift med 100% diffspärr. Hytt för 2
personer som tillval. Låg tyngdpunkt

HOLDER MUVO

Hög lastkapacitet 2800kg
Transporthastighet upp till 60 km/h
Framhjuls-, 4-hjuls-eller krabbstyrning
Redskapsbärare med centrerad sugtunnel
EURO 6C motor

Kampanjer Mars-Maj 2021
Med vaccum och mekanisk sop, rostfri sopbehållare på 6 kubikmeter, samt
att det bara krävs B-körkort är ISAL 6000 det idealiska valet för gatsopning i
städer, bostadsområden, hamnar och på flygplatser. Den är samtidigt det mest
effektiva alternativet för krävande sopning vid industrianläggningar
liksom för alla användningsområden som kräver bästa sopningsprestanda
utan att släppa ut damm i luften. www.karcher-belos.se

youtube.com/beloscarrier

Stihl iMOW 522 C

Dansktillverkade kvalitetssläp

Robotgräsklippare för gräsytor upp
till 2.100 m² med app-styrning så
att du kan programmera och styra
robotklipparen antingen direkt
från maskinen eller i appen.

Släpvagnar med tipp

18.990 kr inkl moms

Stihl MS 211 C-BE

1- & 2-axlat

Entreprenadsläp

Tippsläp

Kyl- & Fryssläp

Skåpsläp

Maskinsläp

1 och 2 axlada släp. Totalvikt upp Stort urval av släpvagnar för trans- Maskinsläp och kombi släp med
till 3500 kg. Stort urval av tunga port av byggmaskiner, gräsklippare, ramp.Starka släpvagnar för transsläpvagnar.
sand, grus och byggmaterial.
port av maskiner.

Effektstark, toppmodern bensinsåg med låga vibrationer och mycket
stark hårdmetallkedja Picco Duro för hem och fritid. Otrolig skäreffekt,
extremt lättstartad med Easy2Start (E) och enkelt att byta och spänna
kedjan med snabbkedjespänningen (B). En motorsåg med ett otroligt
bett perfekt till vedsågning och att fälla mindre träd.
MS 211 C-BE, 3/8" PD3 1,3 mm, svärdslängd 35 cm

Biltransportsläp

				4.790 kr inkl moms

Släp för transport av bilar och
maskiner.
Starka modeller.

Professionella Åkgräsklippare

Kyl- och fryssläp i 4 olika storlekar. Skåpsläp och materialcontainer.
Perfekt för transport av kött och
Skåpsläp för flytt och förvaring.
fisk, och när mat och dryck ska hål- Skåpsläpen har släta vita sidor,
las kyld till festen.
utmärkta att placera dekaler på
eller foliera.

Båtsläp

Båtsläp, båtupptagningsvagnar, jet
ski trailers och kanot/kajaksläp.
Från 15 till 26 fot.

Walker Mowers Sweden AB har i över 30 år marknadsfört och sålt professionella åkgräsklippare av högsta kvalité från branschens
ledande och mest respekterade tillverkare, Walker Manufacturing Co.
Våra produkter vänder sig främst till yrkesanvändning så som kyrkogårdsförvaltningar, bostadsföretag, kommuner & entreprenörer
m.fl. En maskin för er som värderar ett enastående klippresultat kombinerat med största driftsäkerhet och en svårslagen kvalité.
Läs mer på www.walkermowers.se för att se skillnaden!

Professionella Åkgräsklippare
B18
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m.fl. En maskin för er som värderar ett enastående klippresultat kombinerat med största driftsäkerhet och en svårslagen kvalité.
Våra produkter vänder sig främst till yrkesanvändning så som kyrkogårdsförvaltningar, bostadsföretag, kommuner & entreprenörer
Läs mer på www.walkermowers.se för att se skillnaden!
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Walker B18 är den minsta Walker modellen. Via
vi påstå att detta är marknadens absolut
smidigaste maskin för professionell
grönyteskötsel.

Walker H37i är den kraftfullaste Walker
H37i En perfekt maskin som underhåller
modellen.
större grönytor men som ändå värderar en
smidighet andra maskiner i klassen ej kan
erbjuda.
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Walker S18 är den minsta uppsamlande Walker
S18
modellen. En smidig och lättskött maskin med
något lägre prestanda än T- & D-serien, dock
med samma smidiga och patenterade
funktioner.
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modellen. En smidig och lättskött maskin med
något lägre prestanda än T- & D-serien, dock
med samma smidiga och patenterade
Walker S18 är den minsta uppsamlande Walker
funktioner.
modellen. En smidig och lättskött maskin med
något
än T& D-serien, dock
Walkerlägre
S18 prestanda
är den minsta
uppsamlande
Walker
med samma
och lättskött
patenterade
modellen.
Ensmidiga
smidig och
maskin med
funktioner.
något
lägre prestanda än T- & D-serien, dock
med samma smidiga och patenterade
funktioner.
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Pro4 är en utvecklad liten lätt lastbil med den stora lastbilens egenskaper. Tack vare sitt lilla format tar den sig enkelt fram för arbete och
distribution i städer, tätorter, parker, bostads- och industriområden m. fl. Flakversionen lastar upp till 1000 kg och har en svartlackerad
aluminiumbåge med galler för god bakåtsikt. Pro4 är i sitt standardutförande vit medans valfri folieringsfärg kan väljas som tillval.
N1 med plats för 1 förare och 1 passagerare
Max hastighet: 50 km/h
Räckvidd: upp till 240 km

•
•

F5 Klippare

Utmärkt klippresultat med finslaghack
med 3300 varv/min
Oslagbar förarkomfort

Belrobotics robotgräsklippare används redan av tusentals
idrottsklubbar, i kommuner och på privata anläggningar.

63 hk 1960 kg 345 cm
Yanmarmotor
arbetsbredd

www.belrobotics.com
ALLT DU BEHÖVER FÖR EFFEKTIV, SÄKER OCH DRIFTSEKONOMISK VÄGHÅLLNING
Fjärås tillverkar innovativa kvalitetsmaskiner för vägunderhåll året runt. Allt du behöver för att ploga,
sanda och sopa effektivt, säkert och driftsekonomiskt. Fjäråsredskapen är lättanvända, robusta och har
lång livslängd. De flesta funktionerna styr du direkt från förarplatsen.

Fjärrstyrda gräsklippare

100% EL-Drift / Plug-In Hybrid
RAYMO är en helt ny typ av gräsklippare som är unik i sitt slag - Den uppfyller framtidens
krav från användare avseende: Ljud, Utsläpp, Vibrationer, Förarsäkerhet, Släntkörning,
Drifts- & Underhållskostnad.

Plogar

Spridare

Sopmaskiner

Titan

Proffsigaför
klippare
Klippare
för
alla
tillfällen
alla tillfällen
26 995:-

Proffsiga klippare
för alla tillfällen
Tolv parkmodeller från

26 995:-

När det gäller tufft professionellt arbete i alla väder är
Titan den verklige giganten. En urstark redskapsbärare
som omvandlar våra senaste tekniska innovationer till
funktionalitet, effektivitet och arbetsglädje. Året runt gör
den jobbet med samma kraft – sopar, skyfflar, flyttar,
klipper, plogar, slungar, sandar. Medan du kan njuta av
hur smidigt arbetet flyter, hur lättmanövrerad maskinen
är och hur enkelt det är att byta redskap.

Tolv parkmodeller från

inkl. moms

Maskiner för tvätt av fasader, gångar och andra ytor

HYR

NU MED RIKTIG
SERVOSTYRNING

Din Stiga Park i 60 mån inkl

Park 416 P

Park Pro
740 IOX

Pris: 20 792 kr (25 990 kr inkl)

inkl. moms

NU MED RIKTIG
SERVOSTYRNING

Vid tvätt av stora ytor som gångplattor, klottrade väggar och plank krävs det en flexibel tvättlösning som underlättar och effektiviserar i det
dagliga arbetet. Tvättarna drivs med utgång från det fordon de monteras på (till exempel en flaktraktor eller redskapsbärare).
Storsäljaren

Stiga Villa 15 HST

Park Pro
740 IOX

39 900:-

Storsäljaren
Park 416 P

Zero Turn

39 900:-

VINTERSERVICE

inkl. moms

Tillbehör för lyftmaskiner – frontlastarcontainer, motvikt, universalskopa m.m.

Tillbehör för lyftmaskiner med stora möjligheter att anpassa tillbehöret efter behov när det gäller mått och fästen.

Njut av en helt ny körupplevelse med STIGA:s Zero
Turn-klippare. En pålitlig och robust maskin med en
inkl. moms
enastående smidighet, byggd för att ge dig mest värde
för pengarna. Med en möjlighet att ändra riktning upp
till 180 grader blir klippning runt hinder och på komplexa gräsområden en barnlek. Sidoutkastfunktion gör
underverk på stora gräsytor och förkortar klipptiden när
gräset är grovt och vildvuxet. Med Zero Turn behöver du
inte ens kliva av för att justera klipphöjden, det gör du
enkelt och direkt från förarplatsen.

Autoclip från

Transportvagnar för alla syften i din kommun

Stort utbud av tippvagnar, släpvagnar och andra typer av transportvagnar – alla speciellt framtagna för olika användningsområden såsom skoEffektiv fyrhjulsdrift som standard.
lor, kyrkogårdar, fastigheter och andra områden i din kommun där transportvagnar av olika slag behövs.
Professionella användare kräver effektivitet i alla lägen. Därför har Park Pro
fyrhjulsdrift som garanterar bra grepp även i kuperad terräng och under de
mest krävande väderförhållanden.

15 995:-

Stiga Park 320 PW

inkl. moms

Effektiv
fyrhjulsdrift
standard.
95
Elsom
QFden
Aggregat
Ibland
är cm
faktiskt
mest kostnadseffektiva lösningen

Stiga Park 540 PX

Stiga Park 340 PWX

95 cm El QF Aggregat
Pris: 55 992 kr (69 990 kr inkl)
Hyra: 945 kr/mån

95 cm El QF Aggregat
Professionella
kräver
effektivitet
lägen.
harPris:
Park Pro
att Pris:
låta användare
någon
göra
Tack
vareDärför
den robusta
31 992annan
(39
990
kr jobbet.
inkl) i alla
44 792 kr (55 990 kr inkl)
fyrhjulsdrift
som garanterar
bra grepp
även i kuperad
terrängsig
ochSTIGA
under de
utformningen
och höga
säkerhetsnivån
lämpar
Hyra: 590
kr/mån
Hyra: 825 kr/mån
mest krävande
Autoclipväderförhållanden.
extra bra på professionella grönytor som fotbollsplaner, rondeller, bostadsrättsföreningar, kyrkogårdarnas
minneslundar med mera. Den solida kniven gör jobbet
med kraft, precision och lång hållbarhet.

Lövsugsvagnar

Komplett vagn med frontmonterad K-Sugen 13hk – elstart, lövlämmar,
och 5m slangset.
Tillbehör: Städslangset till din lövlastarvagn – 10 meter, lövsugsmunstycke samt ergonomiskt handtag, 12V Eltipp inkl. batteri, kraftig
hydraulmotor samt trådlös fjärrkontroll, c-tek batteriladdare

Med Park Pro kan du välja tillbehör utifrån ett brett utbud, vilket gör den till en
verkligt mångsidig
maskin
– året runt.
kapelltak,
slangkrokar,
stenskottskydd

Multiclip
50
S
Med Park Pro kan du välja tillbehör utifrån ett brett utbud, vilket gör den till en verkligt mångsidig
maskin – året
runt.

8 990:-

AE

inkl. moms

Stiga Park 640 PWX
95 cm El QF Aggregat
Pris: 68 792 kr (85 490 kr inkl)
Hyra: 1125 kr/mån

Stiga Park
PRO 740
Stiga Park PRO 540 När
IX du är ute efter ett mer miljövänligt
alternativ
tillIOX
en
bensindriven gräsklippare är STIGA
Multiclip
det perfekta
125 cm
El QF Aggregat
110 cm El QF Aggregat
Som en självgående
multiclipgräsklippare
ärkr
den
Pris:
134 000Kr (167 500
inkl)
Pris: 115 600 kr (144 500 valet.
kr inkl)
att köra och levererar ett utmärkt klippresultat med
Hyra: 1510 kr/månenkel
Hyra:
1560
kr/mån
minimal ansträngning på trädgårdar upp till 700 m2.
Med en hög effektivitet och prestanda kombinerat med
ett mjukt och ergonomiskt grepp garanterar Multiclip en
enkel och bekväm klippupplevelse från början till slut.

* Hyra i 60 månader inkl vinterservice. 20 % kontantinsats. Rörlig ränta. Hör med din MaskinGruppensäljare för villkor. Hyrespris ex moms.

k-heat ogräsbekämpning med 100% vatten, miljövänligt och effektivt!
Hydraulkopplingar för extern hydraulik ger
möjlighet att justera redskapen från förarplatsen.

En ny LED-display – mycket intuitiv och snabb
i alla lägen. Håller dig som förare ständigt
informerad om maskinens alla parametrar.

Smidigt underhåll för ökad livslängd.
Klippaggregatet rengörs snabbt och enkelt
– inga verktyg behövs.

en nyhet från

Hydraulkopplingar för extern hydraulik ger
DINattTRÄDGÅRD,
DITT
möjlighet
justera redskapen från
förar-LIV
platsen.
stiga.se

En ny LED-display – mycket intuitiv och snabb
i alla lägen. Håller dig som förare ständigt
informerad om maskinens alla parametrar.

Smidigt underhåll för ökad livslängd.
Klippaggregatet rengörs snabbt och enkelt
– inga verktyg behövs.

KINGQUAD är verkligen lika tuff som den ser ut, men trots sin
enastående kraft och framkomlighet är den otroligt lätt att hantera.
Den avancerade servostyrningen, tillsammans med den individuella
hjulupphängningen och de effektiva bromsarna, gör att du alltid har
full kontroll, oavsett terräng och hastighet.

Pris:
89 900 kr

En modern tydlig display ger dig perfekt överblick över fordonet, samtidigt som den styrmonterade strålkastaren lyser upp vägen framför
dig. KINGQUAD förenar kraft och komfort på ett helt nytt sätt.
Frontlastare och lastarredskap.
Q-seriens frontlastare - En digitalt
integrerad frontlastare som maximerar din
traktors potential.
Nu med redskap för kompaktlastare!

Svensktillverkade redskap för entreprenad,
lantbruk och industri. Erbjuder kunderna hållbara redskap av hög kvalitet.
SECTOR 550 ATV
Sector 550 är utrustad med en kraftfull direktinsprutad 546cc-motor
och fyrhjulsdrift. Du sitter i en bred och bekväm soffa och styr med ratt.

Sävsjö FTB 2500-01
Totalvikt 750 kg
Lastförmåga 515 kg
250 x 130 cm flak
Tipp
Pris: 19 364 kr

Rikligt standardutrustad med:
Servostyrning. Tak. Tvådelad vindruta. Frontmonterad vinsch. Skyddsbåge fram. Trepunktsbälten. Aluminiumfälgar. 4WD. Hög- och lågväxel.
Diffspärrar. Kula med eluttag bak. Låga dörrar som ger extra väderskydd
för benen. Nackskydd. Tippbart flak med slittålig yta. Fullt justerbara
gasstötdämpare.

Sävsjö FTB 3000-01
Totalvikt 750 kg
Lastförmåga 485 kg
297 x 150 cm flak
Tipp
Pris: 21 767 kr

Dieselvärmare

Finns i färgerna Army Green eller Svart

FRAMTIDSSÄKRA
DIN MASKIN!

Dieselvärmaren Airrex AH-300 är mycket förmånlig i drift. På full effekt förbrukar värmaren
bara en dryg liter bränsle per timme.

Pris:
87 920 kr

Den är registrerad som traktor vilket gör att du med B-körkort kan köra
på väg och i terräng där det är tillåtet.

ETT PAKET FÖR DIG SOM VARA
TRYGG I DIN GPS-INVESTERING:

TRIMBLE GFX-750
+TRIMBLE EZ-PILOT
Marknadens enda Android-baserade system
för dig som vill ha en lättanvänd autostyrning
– med fältkartefunktion, internetuppkoppling
samt möjlighet att köra DataVäxt växtodlingsapp direkt i displayen.

Wifi
Android

PAKETPRIS:

Bluetooth

79.000:-

Pris:
12 720 kr

monterat och klart, inkl. utbildningsdag!

ISOBUS

(Gäller monteringar gjorda före 2018-12-14.
Kontakta Dataväxt för mer info om utbildningsdagens datum.)

Dansktillverkad kvalitets kalk- & gödningsspri- Med
autostyrning
i ditt fordon kan du öka predatavaxt.se
| 0514-65 02 00
dare med utgång från enkel hantering, billig
cisionen i odlingen samtidigt som föraren kan
drift och robust konstruktion.
rikta all uppmärksamhet mot redskapet.

GOES 110 PREDATOR
4-taktsmotor, 1-cylindrig. 110 cc.
7" hjul. 6,8 hk vid 8000 varv.

FÖR EFFEK TIVA LANTBRUKARE

- Castrol motor- och transmissionsoljor.

- Proffsens val

Norsktillverkade snöblad, spridare och fräsar.
Vikplogen VT320 med FlexFlow flyt- & infästningssystem. 15˚ positiv angreppsvinkel.

Gripen Whells -

Välkomna in och diskutera däck med oss och
Thony Ljung från Gripen Wheels.
Erbjudanden under visningsdagarna!

Trelleborg utvecklar och tillverkar ett brett utbud av däck och kompletta hjul till lantbruket
- traktorer, skogsmaskiner och vagnar.

Armklippare

Pris:
51 920 kr

Pris:
63 920 kr

GOES IRON
GOES COBALT
Väldigt prisvärd ATV med EPS electronic power Storebror till IRON. 495 cc med 35 hk och
steering som standard. 400 cc.
Bosch elektroniska insprutningssystem.

Sågar, kedjeröjare mm

www.MaskinGruppen.com

Begagnade Traktorer

Massey Ferguson 4355. PS 24/24. Falkenberg. 2002. 3850 h............... 225.000 kr
Massey Ferguson 6265. Frontlyft. Eslöv. 2000. 7473 h......................... 175.000 kr
Massey Ferguson 7480. Dyna-VT. Frontlyft + PTO. 2009. 7750 h.......... 415.000 kr
Massey Ferguson 7480. Dyna-VT. Frontlyft + PTO. 2004. 7500 h.......... 325.000 kr
Massey Ferguson 7480. Dyna-VT. Frontlyft. 2009. 9500 h.................... 395.000 kr
Massey Ferguson 7620. Dyna-VT. Frontlyft + PTO. 2012. 4800 h.......... 590.000 kr
Massey Ferguson 8480. Dyna-VT. Frontvikter. 2007. 6000 h. 300 hk.... 575.000 kr
Massey Ferguson 8480. Dyna-VT. Frontvikter. 2008. 8000 h. 300 hk.... 550.000 kr
New Holland TN 75 SA. 2004. 3400 timmar.......................................... 185.000 kr
Valtra T190. Frontlyft. 4 DV uttag. Hyttfjädring. 2005. 210 hk. 5000 h. 325.000 kr
Valtra T174 Active. Frontlyft. 2018. 190 hk. 900 timmar.................... 1.050.000 kr

Begagnade Traktorer med Lastare

Massey Ferguson 4335. MF lastare. 2003. 3000 timmar....................... 235.000 kr
Massey Ferguson 5445. Dyna-4. 2007. 2000 timmar............................ 350.000 kr
Massey Ferguson 5445. Dyna-4. 2012. 2750 h. Frontlyft + PTO............ 460.000 kr
Massey Ferguson 5470. Dyna-4. 2007. 6600 h. MF 955 lastare............ 375.000 kr
Massey Ferguson 5613. Dyna-4. 2014. 3000 h. Frisiktstak. Efficient..... 575.000 kr
Massey Ferguson 5713SL. Dyna-4. 2017. 2600 h. Essential. 100 l/min. 645.000 kr
Massey Ferguson 6255. 2002. 7600 h. Trima 4.65 lastare. 95 hk.......... 295.000 kr
Massey Ferguson 6455. 2011. 7200 h. Dyna-6. Q45 lastare. CCLS110.. 375.000 kr
Massey Ferguson 7480. 2008. 6900 h. Dyna-VT. Trima 6,0P lastare..... 425.000 kr
McCormick 105. 2011. 7500 timmar. Trima +3,1P lastare..................... 260.000 kr
McCormick X7.460 VT-Drive. Frontlyft + PTO. 2016. 1500 timmar........ 875.000 kr
New Holland T7.210. 2015. 5100 timmar. Q66 lastare......................... 725.000 kr
Valmet 455. 1993. 10 500 timmar. Ålö 620 lastare............................... 125.000 kr
Valtra A75. 2005. 3500 timmar. Lastare. Gräshjul................................. 280.000 kr

Begagnade Pressar

Case-IH RH 465 Rundbalspress. 2016. 11 500 balar. Eslöv.................... 225.000 kr
Claas Quadrant 2100 Storbalspress 80x70. 2005. 70000 bal. Rävinge.. 225 000 kr
Claas Rollant 255 Rundbalspress. 2004. 15 000 balar. Ängelholm........ 95.000 kr
New Holland 644 Rundbalspress. Flex. 1998. 11 000 balar. Ängelhlm.. 59.000 kr
New Holland 658 Rundbalspress. 2002. 25 000 balar. Ängelholm........ 45.000 kr
New Holland BB920 4-kantspress med hack. 2006. Balstorlek 80x48.. 195.000 kr
Welger 435 Rundbalspress. Flex 90-160 cm. 2010. 35 000 balar.......... 145.000 kr
Welger 435 Kombipress Flex. 200. 42 000 balar. Göweil chassi. Eslöv.. 225.000 kr
Welger 445 Kombipress Flex. 2012. 9000 balar. 25 knivar.................... 395.000 kr
Welger 445 Kombipress Flex. 2012. 19 500 balar. 25 knivar..................295.000 kr
Welger 535 Kombipress. 2011. 26 000 balar. Göweilchassi. Eslöv........ 335.000 kr

Begagnade Gödningsspridare

Bogballe L2 Spridare. Med box. År 2016. Ängelholm. Nr 41169........... 100.000 kr
Bogballe M2W Spridare. Falkenberg. Nr 40842.................................... 65.000 kr
Kverneland Exacta CL/EW. År 2016. Vågceller. Kantspridning............... 85.000 kr
Rauch Axiz H-30.1 EMC + W Spridare. 2015.......................................... 129.000 kr

Kampanjsläp 2021

Variant 2018 P3
Flakkmått, innvändigt
315x175x35 cm
Totalvikt			
2.000 kg ner till 1.300 kg
Lastvikt			
1.550 kg ner till 850 kg
Axel			
2 st med broms
Lämmar			
Aluminium
Flakbotten		
Faner, 15 mm
Utrustad med Stödhjul, 13 polig elkontakt, 6 st inre surrningsöglor,
Öppnings-/avtagbara lämmar.

Kampanjpris: 25 100 kr exkl moms

Mångsidiga kompakt
med brett tillbehörsp

Trejon Flexitrac kompakttraktorer håller hög kvalitet med kända kompone
genomtänkt konstruktion och snygg design. Nu också med Flexitrac iON
är helt eldrivna och ger dig en extremt tyst och helt utsläppsfri körning.

Trejon Flexitrac 1126

189.900:-

+moms

Kampanjpris inklusive:
planerskopa och gafflar
Ord. pris 212.200:-

Med reservation för feltryck. Bilder kan vara extrautrustade. Moms tillkommer på angivna priser i katalogen. Priserna gäller med reservation för slutförsäljning.

Maskinförsäljningen
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Ängeholm
Ängelholm
Ängelholm
Ängelholm
Eslöv		
Eslöv		
Hörby		
Hörby		

Lantbruksmaskiner
Lantbruksmaskiner
Park & Markmaskiner
Lantbruksmaskiner
Lantbruksmaskiner
Park & Markmaskiner
Park & Markmaskiner
Lantbruksmaskiner
Lantbruksmaskiner
Lantbruksmaskiner
Lantbruksmaskiner

Hans-Olof Jansson
Anders Kroon		
Sven Jansson		
Lars Ring		
Pär-Ola Jansson		
Jon Johansson		
Christian Eriksson		
Filip Andersson		
Johan Dahlqvist		
Anders Nilsson		
Kjell Andersson		

Ängelholm		
Falkenberg 		
Eslöv (MG/Wallins)
Hörby (MG/Wallins)

0346-71 54 05
0346-71 54 03
0346-71 54 04
0431-41 56 15
0431-41 56 17
0431-41 56 01
0431-41 56 18
0413-44 55 61
0413-44 55 62
0702-84 35 44
0415-130 47

Helsingborgsv. 35
Rönnhagsvägen 2
Åkerivägen 8		
Råbygatan 19		

hans-olof@maskingruppen.com
anders.kroon@maskingruppen.com
sven@maskingruppen.com
lars.ring@maskingruppen.com
par-ola@maskingruppen.com
jon@maskingruppen.com
christian.eriksson@maskingruppen.com
filip.andersson@maskingruppen.com
johan.dahlqvist@maskingruppen.com
anders.nilsson@maskingruppen.com
kjell@wallins.se

0431-41 56 00
0346-71 54 00
0413-55 44 60
0415-130 40

www.MaskinGruppen.com

