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Få altid en p ris på
en “dem ot ra ktor ” fra os
før du købe r De utz-Fa hr
Kun 425 timer

Kun 555 timer

Fair pris: 785.000,-

GPS

Kun 250 timer

Deutz-Fahr Agrotron TTV 7250
Warrior

Kun 1.703 timer

Deutz-Fahr Agrotron 6185
RC-Shift

Grubbere

Undergrundsløsnere

5 stk. af den nye
MANDAM knivtromle
på vej hjem.
Ring og reserver nu!

NYHED

MANDAM leverer kvalitetsredskaber. Det er bundsolide, enkle redskaber med høj produktivitet, så uanset om du skal
have fældet stubben, løsnet jorden eller blandet det hele sammen, så har MANDAM de redskaber, du har brug for.

Claydon halmstrigler

Deutz-Fahr Agrotron
TTV 7210 Robust slider

Deutz-Fahr 6175
RC-Shift

175 hk velkørende traktor
med aut. PowerShift. Meget
velholdt fra 2017.
Affjedret foraksel og kabine.
Luftbremse og hydr. bremser.
Hydr. hitch. Frontlift.
4 stk. el-ventiler. Elspejle.

Det sikre valg til direkte såning

Fair pris: 649.000,-

Kun 2.996 timer

Deutz-Fahr Agrotron 6180 CShift

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

Allround-traktor 165 hk monteret med
Stoll Profline FZ 60,1 frontlæsser.
Smøreanlæg på læsser. Hitch-krog.
Affjedret foraksel og højt udstyrs
niveau.

Sælges for kunde
Deutz-Fahr Agrotron
5090.4 G HD

Fleksibel allroundtraktor, der kan køres
af alle. 88 hk, PowerShift (32+32 gear).
Komplet med Trima X36 fr. læsser med
joystick kabelbetjening og 3. funktion.

Fair pris: 349.000,-

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

Claydon halmstrigler fås i 3 – 7,5 – 12,5 og 15 m
arbejdsbredde. Få detaljerne hos Steen.

Diverse redskaber

Vi har et stort flow af redskaber gennem butikkerne. Se mere på www.btmc.dk,
men ring hvis du mangler noget – for vi er altid bagud med at registrere vores brugtlager…
Emily halmopriver –
genial til afdækning af
kartoffelkuler

Deutz-Fahr Agrotron
6185 TTV

Kverneland Exacta TL 1500
gødningsspreder

ISOBUS med vejecelle – Exact-line
hydraulisk kantsprede udstyr. Trafiklys
og presenning. NB! IsoMatch Tellus
GO incl. IM Power for traktorer uden
ISOBUS Årgang: 2016
Overgemt pris v. hurtig levering.

Hydraulisk rotation, hydr. læsseplade, elektronisk betjening fra
kabinen. Tager baller fra 1,0 til
1,8 m diameter.

181 hk trinløs allround traktor
med frontlift og -PTO, dobb.
hydr. udtag i front, affj.
foraksel, 4 dobb. hydr. udtag i
bag, LS, hydr. hitch, elspejle
m/ varme. GPS m/ Easysteer
(TK kan tilkøbes ) Årg. 2017.

Pris: 124.675,-

Ring for fair pris

Holaras ensilagepakker

Schuitemaker Siwa 720S

Holaras Stego 285-PRO. fyldes
med ca. 750 liter vand.
2 stk. ekstra vægtklodser á 325
kg. Monteret med hydraulisk
sideforskydning.

Fair pris: 695.000,Deutz-Fahr Agrotron
6165 RC-Shift

Vi har liftmonterede 7,5 m modeller m. 5 rækker
tænder med 6 cm tandafstand på lager i Ølgod.

• Stor kapacitet
• Lave driftomkostninger
• Brugervenlig betjening

Fair pris: 595.000,-

Fair pris: 549.000,-

Kun 19 timer

Allround gårdtraktor. Stærk i
marken, behagelig på landevejen og smidig med Trima
7.3 frontlæsser på gården.
Lækker kabine, frontlift og
-PTO, 5 hydr. udtag og hydr.
bremser.

Fair pris: 649.000,-

Perfekt gårdtraktor med Ålø Q66 fr.
læsser med joystickbetjening,
EURO-skift, 3. funktion.Frontlift m/
dobb. udtag. LS-Pumpe og 6 dobb.
udtag. Hydr. bremseventil.

Kun 2.847 timer

Dybdeharver

Deutz-Fahr 7230 TTV

fra 2012. Kun kørt 250 timer.
219 hk, PowerShift, affjedret
foraksel, frontlift og -PTO,
LS-hydraulik og Power
Beyond, hydr. hitch og
Isobus.

Flot 185 hk traktor med fuldautomatisk
gearskift, 6 PowerShift trin / 30/15
gear. Frontlift og -PTO, dobb. udtag i
front, LED lyspakke, elspejle m.
varme, affj. foraksel, LS pumpe,
5 dobb. elek. udtag, Isobus. 12”
I-monitor 2. Easy-steer. Årg. 2017.

Kun 2.270 timer

Tallerkenharver

Fair pris: 749.000,-

Topudrustet og smidig gårdtraktor
med 269 hk og f.eks. 650/65R42 +
600/70R30 dæk, frontlift, ISOBUS, 5 DV
hydraulikventiler med LS og Power
Beyond, affj. foraksel og luftaffj.
Kabine m. 12” touchskærm med
indbygget GPS. Fair pris: 639.000,-

GPS Kun 967 timer
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Stubharver

Nærmest ny og særdeles velholdt
Deutz-Fahr 6215 TTV med 4 DW hydr.
udtag i bag og 1 DW i front samt frontlift og -PTO Forberedt for autostyring.
Stor lyspakke og hitch-krog. Årg. 2017

Ca. 4.000 timer

hvis din tid heller ikke er til spinkle redskaber

Deutz-Fahr
Specialist

Deutz-Fahr Agrotron 6215 TTV

6219
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Altid fair priser
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med mek. hjultræk på begge aksler
42m3/30 tons - TWIST-Lock univesalchassis - hydr. affj. træk - 30 tons
undervogn med hydr. affj. - hydr.
tvangsstyring - skærme over hjul - 3 arb.
lygter - sidelys - Alliance 331 700/50R30.5
dækmont. - 2 speed hydr. trukken
bundkæde med træk i begge sider, hydr.
støtteben - Scharmüller træk.

Pris: 94.524,-

Overgemt pris: 725.000,Schuitemaker SIWA 720

Kverneland 5-furet
EG100-300-28

Lasteevne 40 m³/30 tons – hydr. frontlåge
- mekanisk dobb. trukken bundkæde med
træk i begge sider - kofanger med LED
kørelys mont. - LED sidelys - skærme over
hjul. Øjetræk - øje på styrearm - 30 tons
tandem aksel m. 1800 mm sporvidde –
chassis m. twistlock - 710/50R26.5 Alliance
885TL dækmontering. Hydr. bremser på
alle 4 hjul

En driftssikker plov med krop
28 std. underplov - 18” skær m /
Quick-fit spids - HD. Fjederpakke
- bøjlekobling HD kat. III-IIIV mekanisk sideregulering - vende/
huske/sekvens-hydraulik – halmforplov - landhjul 320/60-12”

Ring og få et godt tilbud

Pris: 399.900,Holaras MES
Dozerblad MES470

Kverneland T4 24 m
trailersprøjte

Topudrustet sprøjte med 24 m bom
og 4.600 l - affj. aksel m/justerbar
sporvidde ( 150-225 cm) - ErgoDrive HSS/HSA bom m. 48 Trijet dyser
og PRO boomguide. Fabriksny.

4,7 meter dozerblad med hydraulisk
klapbare sidefløje.
Transportbredde 3,0 m.

Køb slid- og reservedele
direkte på btmcshop.dk
Vi har
på l a g e

port
Direkte im
Fair priser

Pris: 80.700,-

Major Cyclone

Suveræn til afpudsning af
frøgræs og alle former for stub
• Fungerer som en slagleklipper,
men er en rotorklipper.
• Effektiv mulching og spredning
i fuld arbejdsbredde.
• Kraftig bærerulle lægger/knækker
stubbe ned til hurtigere omsætning.
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Kontakt os for en skarp pris.

demo

7.2 m modellen på vej hjem - ring for leveringstidspunkt

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

Deutz-Fahr
Specialist

Stenbro Allé 10
6650 Brørup
www.btmc.dk

Hans Mikael
31 75 20 24

Svenne
40 44 30 24

Steen
52 10 11 60

Østvej 7
6870 Ølgod
www.btmc.dk

