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

Direkte import -  fair priser Vi bygger ny koldhal til maskiner og redskaber, 
men inden den er klar, skal vi have ryddet op, så 
kom og gør en god handel. 
Se udvalget på btmc.dk

Hos os finder du Danmarks største 
udvalg af nyere Deutz-Fahr traktorer!
Vi køber dem hos vores udenlandske  
kolleger og sælger dem videre til fair priser!
Se det aktuelle udvalg på www.btmc.dk 
eller ring, hvis du har specielle ønsker til 
udstyr osv.

Schuitemaker Rapide 8400S Autoload 
40 tons hydraulisk affjedret tripel-aksel med hydraulisk tvangsstyring - Trykluft bremser 
med ALB på alle 6 hjul – Rapid-flow hydraulisk trukken rulle ved pick-up – 2-speed 
dobbelt bundkæde trukken i begge sider – 3-delt knivbar med 43 stk. 6 mm dobbelt-
slebne knive med sensor, der indikerer om knivene er ude af kanal - 2 m pick-up med 
6 hjul - 53 – 60 m³ læsseevne - RapideStream 30 cm overbygning - Hydr. front panel - 
Autoload - Stor baglåge - LED sidemarkeringslygter og 3 arb. lys (1 i kasse og 1 på hver 
side ) - Skærme over hjul - Schärmüller K80 hitch-træk på trækkrog - K50 kugleled på 
styrecylindre - BKT 750/45 R26,5 FL630 super 10 huls - Hjulafstand 1800 mm 

Schuitemaker Rapide 2085-S 
30 cm overbygning, 30 tons hydr. tvangsstyret  
tandem-aksel. Alliance 700/50X26,5 dækmonte-
ring. 3-delt knivbar, 43 knive, 
BEMÆRK! Monteret med den nye type rotor 
og afstryger.  Fungerer også fint som frakør-
selsvogn.

 259.000,-

Schuitemaker SIWA 720S 
42m³ med hjultræk   Årg. 2014 
745.000,-

Schuitemaker SIWA 720 
Årg. 2018 DEMO 
399.000,-

Schuitemaker Rapide 2000SW  
Årg. 2004   
109.000,-

Få altid en pris på en  
“demotraktor” fra os  

før du køber Deutz-Fahr
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Service til tyske priser!
Ring 75 38 20 24 næste gang du skal have din Deutz-Fahr serviceret.

Vi er ikke autoriserede – til gengæld er vi specialister!

Mulighed for demo i første slæt. 
Ring til Svenne på 38 42 24 60NYHED

Schuitemaker snittevogne

Schuitemaker frakørselsvogne

Vi tromler også priserne flade i år!
Zagroda Maximus 12,30 meter   184.900,-
5 sektioner – 247 Ø530 mm Cambridge-ringe  
6.860 kg – 5-delt folding - hydr. bremser  
LED-lys - lavt træk - mekanisk lås til 
vejtransport - 400/60-15.5 dækmontering. 
Til omgående levering

Zagroda Maximus 9,0 meter 139.900,-
5-delt foldning - 191 Cambridge-ringe – 5.570 kg 
- hydr. bremser - lys - lavt træk - mekanisk lås til vejtransport -  
400/60-15.5 dækmontering. 

Knivtromler
Skal efterafgrøderne eller majsstubben 
bearbejdes samtidigt med forårsar-
bejdet? Vi har de nye frontmonterede 
MANDAM knivtromler på lager i enkel- 
eller tandem-opsætning. Hurtigt- 
roterende Ø460 mm knivrotor m. 6 knive 
i Boron-stål. Sikkerhedsskærm over 
knivrotorer. Velegnet til frontmontering.

Mandam WN 3,0 m Enkelt 30.174,-
Mandam WN 3,0 m Tandem 42.900,-
Mandam WN 4,0H Tandem m. hydr. opklap 77.229,-
Mandam WN 5,0H Tandem m. hydr. opklap  91.240,-
Mandam WN 6,0H Tandem m. hydr. opklap  105.739,-

  
Idrofoglia G5S indtrækvandingsmaskine 110 mm/560 m
Hydr. drej af skammel, hydr. træk, hydr. spyd og løft af kanonvogn, 
4-speed gearkasse med mek. ud- og indkobling, dobbelt vandindløb, 
stop for over/undertryk. 5-hjulet kanonvogn, SIME Explore kanon.  
PRO 35 computer m. solcelle 
Kun 248.000,-

Snart udsolgt for i år

Aktuelt fra brugtlageret

Liftophængt Kverneland Exacta TL 1500 
gødningsspreder
Isobus med vejecelle - Exactline hydraulisk 
kantsprede udstyr (højre) – Trafiklys - 3x650 
liter beholderudvidelse – Presenning. 
NB! IsoMatch Tellus GO incl. IM Power for 
traktorer uden Isobus. Skal sælges nu!

Thyregod TK 2300 PTO-drevet traktorkost. 

Schuitemaker Feedo 80/18AL ”lagkagemikser”
18 m³ fodervogn. Hydraulisk trukken bundkæde og 3 fordeler-
valser i bag. 80 cm tværmonteret fordelerbånd med aflæsning 
til begge sider. Vægtsystem. Hydrauliske bremser. 10.500 kg 
læssekapacitet. Fra 2012 men helt ok. Står i Brørup.
 

Kioti EX50 kompakttraktor 125.000,-
Fin lille kompakttraktor. Kun kørt 1.321 timer. 

Sauerburger FXS 200   15.000,-
Kraftig Silocutter skovl med EURO-fæste. 

SE Agri 1,25 m skovl  2.500,-
Ikke så pæn, men mekanisk så god som ny. 
Passer til EURO-fæste

Trioliet Silomix 3-3000                  195.000,-
Sidelåger i højre og venstre side samt bagudlæsning. Med 
magnet, trailerdæk og gode sliddele. Sælges for kunde. Holaras BB-1250-H roesnitter

Hydraulisk trukken roesnitter med effektivt 
knivskær med 5 knive. Skærebredde 225 cm. 
Egenvægt 850 kg. Kræver 1 dobbelt-virkende 
udtag. Fås med alle alm. fæster.
Kan også købes i en stor 3,5 m³ model.
Kontakt Hans Mikael på 31 75 20 24 .

BvL Vmix 24 m³ 2S                       125.000,00
Mixervogn fra 2014 med påsvejset Hardox-stål på sneglene og 
nye trekanter i blandekar. Låger i bag i højre og venstre side. 
Powershift-gearkasse med oliekøler. Vognen står i Ølgod.

BvL Vmix 24 m³ 2S   DEMO 
Vognen er udstyret med 18 mm snegle og har rustfri kant i de 
nederste 30 cm. Låge i front højre og venstre side. Melasse-
studs i bag. 2 trins gearkasse med kabelskift. Står i Ølgod.

160.000,-

SOLGT

Yderst velholdt

Få en fair pris!

Få en fair pris!

Giv et bud!

115.000,-

Serviceret og klar til indsats

Stort set ikke brugt.

Se HELE vores store udvalg  
af brugt på www.btmc.dk


