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Priser er ekskl. moms og levering. Forbehold for skrivefejl og udsolgte modeller. 
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Deutz-Fahr
Specialist

Ploeger viser vejen for 

effektive landmænd og 

maskinstationer. 

Vi er aut. service- og 

reservedelscenter

Det sikre valg til direkte såning
• Stor kapacitet
• Lave driftomkostninger
• Brugervenlig betjening

Ring til vores produktekspert Steen Olesen på tlf. 52 10 11 60

APV-spredere

APV-spredere med el- eller hydraulikmotorer og trinløs 

mængderegulering via et digitalt tastatur i førerhuset. 

Rense- og  

strømaskiner

Stort lager af kanoner

Bestil vandings maskine NU

SIWA med hjultræk SKAL BESTILLES NU

Køb slid- og reservedele

direkte på btmc.dk

Flere Flere 
på lager
på lager

Flere på lager!
Flere på lager!

1 stk. Rapide 8400S på lager

Altid fair priser på nyt og brugt

Vi har fabriksnye Majorklippere med 
uovertruffen driftssikkerhed og klippe
finish til alle formål på lager. 
Ring til Hans Mikael og få et 
tilbud, uanset om du skal afpudse 
frøgræsmarker, klippe fodboldbaner 
eller holde pænt i boligforeningen. 
Major har en klipper til alle formål.

KÆMPE sortiment af  
Majorklippere til alle formål

HUSK! Major arbejder med PTP-drift  
– så slipper du for bøvlet med kileremme!

6rotors, liftophængt vender med 630 cm 
arbejdsbredde. Hydr. kantsprederudstyr, 
foragerløft og skærme mod hjulvikling. 
Trafiklys med advarselstavle. Fabriksny

Liftophængt 1rotors rive med 3,5 meters 
arbejdsbredde. Tandemaksel m /16x8x6,50 
hjul. Fremført håndtag til højde justering.
Fabriksny

Kverneland river og vendere på lager til hurtig levering

                   er med til at sikre succes i kvægstalden

Kverneland KV8568
rotorvender PRO

Kverneland KV9035 rotorrive

Liftophængt slåma
skine med crimper. 
Efterset med ny olie 
over alt og nye knive
Afhentningspris 
10.000,-

Liftophængt 
frontskårlægger m. 
crimper. Årg. 2005, 
men absolut brugbar. 
Har kørt i 2019. 
Afhentningspris 
19.500,-

Liftophængt 
skårlægger 
med crimper og 
hurtigskift af knive. 
Klargjort. Kniv
bjælke renoveret,  
ny presenning
Pris: 35.900,-

Skårlæggersæt 
med høj kapacitet. 
Meget udstyr.
Hydraulisk justering 
af jordtryk og 
lysudstyr.

Kverneland 3532F- frontskårlægger Lely Splendimo 320 MC

Skårlæggere/skiveslåmaskiner Kverneland KV5087MN butterfly og 
TA2832F Front med crimper PROFI

Ring og få en fair pris

Deutz-Fahr
Specialist

Som uafhængig Deutz-Fahr specialist får vi vores  
originale service- og reservedele fra kolleger i 
Europa, så vi har samme høje kvalitet som andre, 
men lavere priser. Få et tilbud hos os næste gang din 
Deutz-Fahr skal serviceres eller mangler stumper.

Reservedele  til tyske priser

Få altid en pris på en  
“demotraktor” fra os før  

du køber Deutz-Fahr
Deutz-Fahr 6175 RC-Shift
175 hk velkørende traktor med 
aut. PowerShift. Meget velholdt 
fra 2017. Dækstørrelse:  
650/65R38 + 540/65R28
Affjedret foraksel og kabine. 
Luftbremse og hydr. bremser. 
Hydr. hitch. Frontlift.  
4 stk. elventiler. Elspejle.

Pris: 595.000,-

Deutz-Fahr Agrotron 6180 TTV 
God allroundtraktor. 180 hk, 
frontlift m/ fr. PTO, dobb. udtag i 
front, hydr. hitchtræk, affj. forak
sel, Isobus klimaanlæg, luftaffj. 
af førerhus, GPS m. Easysteer 
(RTK kan tilkøbes mod merpris). 
540/65R28 + 650/65R38  (90%) 
Trelleborg. Årg. 2016. 2.540 timer.

Pris: 619.000,-

Deutz-Fahr Agrotron 6185 
RC-Shift      
Fuld GPS.
Flot 185 hk traktor med fuldauto
matisk gearskift, 6 PowerShift 
trin / 30/15 gear. Dækstørrelse: 
650/65R42 + 540/65R30. Frontlift 
og PTO, dobb. udtag i front, LED 
lyspakke, elspejle m. varme, affj. 
foraksel, LS pumpe, 5 dobb. elek. 

udtag, Isobus, 4trins PTO, 9700 kg løfteevne lift, foragerautomatik, 
12” Imonitor 2, fabriksmonteret GPS og Easysteer, hydrauliske 
bremser. Årgang 2017.

Pris: 649.000,-

Se udvalget på btmc.dk

Claydon er en ekstremt fleksibel såmaskine 
til direkte såning og kan anvendes med 
succes under vidt forskellige forhold. 

Ølgod Maskin-
forretning er  
BvL-forhandler. 

Vi servicerer 
og sælger nye 
blandere og 
strømaskiner til 
områdets kvæg-
producenter. 

Vores serviceteam er parat til at hjælpe dig videre, hvis uheldet 
er ude og du får driftsstop, men vi vil allerhelst servicere og 
kalibrere din vogn inden det sker. 

Ring og bestil service på 75 24 56 22

Deutz-Fahr Agrotron  
TTV 9340 m. GPS og ALT  
i udstyr
Den største Deutz-Fahr på 
markedet  
Du får både suveræn kabine
komfort med affjedret foraksel, 
luftaffjedret kabine og frontlift/
PTO, 6 hydr. udtag og stor 
LEDlyspakke.  

Dækstørrelse: 710/75R42 + 650/65R34. Årgang 2016 / 1640 timer.
Pris: 895.000,-

Deutz-Fahr Agrotron  
5090.4 G HD
Demotraktor  
Allroundtraktor m. 88 hk og 
Trima X36 fr.læsser med joystick 
kabelbetjening og 3. funktion. 
Du får 2 dobb. mek. hydr. udtag, 
mek. hitchtræk, bremseventil, 

forskærme og en rummelig panoramakabine. Årgang 2015. 
Dækmont. 420/85R34 + 380/85R24.

Pris: 349.000,-

Alt i udstyr

Kun 967 timer

Kun 1.703 timer

Kun kørt 19 timer


