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Direkte import - Fair priser

Traktorer - Redskaber - Reservedæk
APV-spredere
giver lige det sidste
Jo flere arbejdsopgaver man kan klare
ved én overkørsel, des mindre tid,
brændstof osv. skal man bruge.

FÅ ET
T I LBUD !

vi har et stort lager til hurtig levering.

Blå maskiner til ”orange” priser

Deutz-Fahr
Specialist

Fra efteråret bliver alle Mandam-redskaber orange. Hvorfor?
Vist nok noget med at en konkurrent synes, Mandam kom lidt
for tæt på med både teknik og farve… Mandam er stadigvæk
suveræn til prisen - nu bare i orange og koksgrå farver, men i samme høje kvalitet.

Køb aldrig Deutz-Fahr uden at
spørge os. Udpluk fra listen:
Deutz-Fahr 5110C DT GS NYHED
Smidig traktor m. 110 hk og EMC,
koblingsfrit vendegear, Stop and Go
system, 5 gearområder - 30/30 gear med
3-trins PowerShift.
Hydraulikpumpe 55 l - 3 mekaniske hydr.
udtag. Elektronisk lift.
Hydraulisk bremseventil, hydraulisk hitch
træk.
Panoramakabine med luftsæde og aircon.
480/70R24 + 540/65R34 dæk på
fuldsvejsede fælge.

Stubharve/undergrundsløsner MANDAM Grot 3/7 NS
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Meget kraftig undergrundsløsner og stubharve – løsner i dybden og blander
i toppen m. 3,0 m arbejdsbredde. Kan arbejde helt ned i 65 cm dybde med
7 kraftige tænder m. vendbare spidser. Der kan nemt monteres sideskær.
Hydraulisk dybderegulering, dobbelt stjernepakkevalse, udløser på tænder.
Leveres med trafiklys. ................................................. 1 stk. fabriksny 156.300,........................................................................................ 1 stk. demo 119.000,-

Undergrundsløsner MANDAM MGP / MGPH

*

TIMER: 50 · ÅRGANG: 2015 · PRIS: 399.000,AGROTRON 5090.4 G HD
Vendegear, PowerShift, turbo, 4 cyl., 88 hk
Antal gear frem/bak 32+32
Dækstørrelse 420/85R34 + 380/85R24
2 dobb. mek. hydr. udtag, mek. hitch-træk,
bremseventil, Trima X36 frontlæsser m. joystik.

Kraftig undergrundsløsner med letbøjede grubbetænder, slidplader og lift
MANDAM MGP 8 4000 m. 8 tænder og 4 m arbejdsbredde ............... 69.900,-

*

Grubbere MANDAM MGW
Fint græs, groft græs, frøgræs, naturpleje
- uanset hvad du skal have slået,
kan vi levere en driftssikker løsning.

Med 2, 3 el. 5 tænder, boltsikring og Ø540 mm rørpakkevalse
MANDAM MGW 2 – med 2 tænder (2,0 m arbejdsbredde).................24.500,MANDAM MGW 3 – med 3 tænder (2,0 m arbejdsbredde)............. UDSOLGT
MANMAM MGW 5 – med 5 tænder (3,0 m arbejdsbredde)................. 40.600,-

Med 2 rækker faste, kraftige tænder og rørpakkevalse.
MANDAM KUS 3,0 S 7-tands m. fjederudløser
og Ø620 mm rørpakkevalse og ekstra fjedre i udløser.......................... 60.600,MANDAM KUS 3,8 SH 9-tands m. fjederudløser
og Ø540 mm rørpakkevalse og ekstra sidetallerkener.......................... 92.280,MANDAM KUS 4,8 SH 11-tands m. fjederudløser
og Ø620 mm rørpakkevalse, ekstra sidetallerkensæt.......................... 115.100,-

*

Liftophængte GAL-C tallerkenharver

Major Cyclone

Suveræn til afpudsning
af frøgræs og alle
former for stub

Fungerer som en slagleklipper, men er en rotorklipper.
25% mindre effektbehov end
en tilsvarende slagleklipper.
Effektiv mulching og spredning i fuld arbejdsbredde.
Kraftig bærerulle lægger/
knækker stubbe ned til
hurtigere omsætning.

5

års
garanti
på tallerken-lejer

AGROTRON TTV 7210
219 hk, vendegear, 6 cyl., PowerShift,
Dækstørrelse 650/65R42 + 540/65R34
Affj. foraksel, frontlift, front-PTO,
LS-hydraulik og Power Beyond,
hydr. hitch-træk og Isobus.

TIMER: 250 · ÅRGANG: 2012 · PRIS: 699.000,-

*

MANDAM KUS stubharver
t
impor
Egen priser
Fair

TIMER: 19 · ÅRGANG: 2015 · PRIS: 349.000,-

AGROTRON TTV 7250 WARRIOR

TIMER: 3331 (ca.)
ÅRGANG: 2015 · PRIS: 639.000,AGROTRON TTV 7250 m. frontlæsser
Tvillingehjul kan
købes med

TIMER: 2712 (ca.)
ÅRGANG: 2015 · PRIS: 659.000,-

Pick & Sweep
Emily staldbørste

Med 2 rækker tallerkener med stor afstand (1 m) som sikrer god opblanding
MANDAM GAL-C 4,0 H m. 32 stk. Ø510 mm tallerkener ..................... 97.500,MANDAM GAL-C 5,0 H m. 40 stk. Ø560 mm tallerkener .................... 113.600,MANDAM GAL-C 6,0 H m. 48 stk. Ø510 mm tallerkener ..................... 138.100,MANDAM GAL-C 6,0 H m. 48 stk. Ø610 mm tallerkener ........ DEMO 129.900,-

• Fra 90-180 cm
• Hydraulisk
• Reversibel
• Nem montage,
samles op med
læsseren.

*

Bugserede GAL-K tallerkenharver

Emily staldkost

• Fra 1,5-2,5 m
• Robust
• Passer til palle
gafler eller
frontlæsser
NYHED: Sidekoste
vinkelret frem

Med 2 rækker tallerkener. Leveres som standard med hydraulisk justering
af arbejdsdybde og pneumatiske bremser
MANDAM GAL-K 4,0 m. 32 stk. Ø560 mm tallerkener ......................... 164.000,MANDAM GAL-K 5,0 m. 40 stk. Ø560 mm tallerkener ............ DEMO 180.800,MANDAM GAL-K 6,0 m. 48 stk. Ø560 mm tallerkener ......................... 206.500,*MANDAM kan leveres i mange udstyrsniveauer. Få et tilbud på f.eks. store tallerkener og rørpakkevalse.

Så er det nemt at feje til kant!

Omhyggeligt stakarbejde giver bedre ensilage!
HOLARAS pakkevalse

Strego 285-PRO fyldes
med vand ca. 750 liter
monteret med hydraulisk
sideforskydning og ekstra
vægtklodser. Fabriksny.

Nu har vi igen de robuste
Zagroda-tromler på lager

Overgemt pris
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HOLARAS Jumbo 6 m HOLARAS
m EHOLARAS
Viking HK
IR PR6IS
FAViking
PTO-drevet ensilage
Meget solid ensilagefor- VDW 6 m

fordeler. Hydr.forskydning
HOLARAS MES doserblad (kan drejes så materialet
Ensilagefordeler m. 4,7 m
smides længere ud til
arbejdsbredde. Hydraulisk
siden). Hydr. justering af
indklap til 3 m transportbredde. bredde. Hydr. sammenTil montage i 3-punkt fæste.
klap (3 m).
Fabriksny.
Pris: 102.450,-

5 delt hydr. folding, hydr. bremser, LED-lys, lavt træk,
mekanisk lås til vejtransport, dækmontering 400/60-15.5.
Der kører Zagroda-tromler både på Sjælland, Fyn og i
Jylland – vi henviser gerne til kunder for info.
Zagroda Maximus 12.30 m. med 247 ringe/6.860 kg 184.500,Zagroda Maximus 9,0 m. med 191 ringe/5.570 kg 139.900,-

Overgemt pris: 72.900,-

deler med ekstrem stor
gearkasse. PTO-drevet.
Hydr. justering af bredde,
transportbredde 3 m.
Krav til traktor – over
180 hk, 40 l/min. olie
og 200 bar. Fabriksny.

Pris: 159.900,-

Fordeler og pakker ensilagen optimalt. Leveres
komplet med PTO-aksel
med sikkerhedskobling.
Hydr. sidefløje med gummistykker. Hydr. klapbare
sidefløje. Fabriksny.
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Pris: 196.500,-

Priser er ekskl. moms og levering. Forbehold for skrivefejl og udsolgte modeller.

Deutz-Fahr
Specialist
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