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Stenbro Allé 10
6650 Brørup
www.btmc.dk

Østvej 7
6870 Ølgod

www.btmc.dk
Svenne
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Deutz-Fahr
Specialist

  
Idrofoglia G5S indtrækvandingsmaskine 
110 mm/560 m
Hydr. drej af skammel, hydr. træk, hydr. 
spyd og løft af kanonvogn, 4-speed gear-
kasse 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

Hos os finder du Danmarks største udvalg af  
nyere Deutz-Fahr traktorer!
Se det aktuelle udvalg på www.btmc.dk 

Kun 1026 timer
GPS

Deutz-Fahr
Specialist

STÅR SOM NY
GPS

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!

VELHOLDT
GPS forberedt

BvL V-mix 24 m³ Fabriksny demovogn
Nu skal vi have solgt vores demovogn, så vi kan få 
en ny. Den 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. Vognen står i Ølgod. 

NYHED! 
Nu forhandler vi både BvL-foderblandere i  

Brørup Traktor- & Maskincenter  
og Ølgod Maskinforretning.
Få et godt tilbud eller ring,  

når din blander trænger til service.

APV Tined Weeder Pro
Unikt fjedersystem, strigletænderne 

bevæger sig op og ned – ikke til siden
Flere arbejdsbredder på lager.

Bestil nu og kom ukrudtet i forkøbet!

Få del i rabatten!
Vi har købt et parti af den berømte  
Deutz-Fahr TTV 7250 Warrior hjem til en fair pris.
Brændstoføkonomisk DEUTZ TCD 6.1 LO4 motor  
med 246 hk og en smidig trinløs ZF 240 S-Matic 
40 km/h HD- transmission leverer effektive  
kræfter til dit landbrug.

Kæmpe udstyrs- og komfortpakke
Ring og få en gennemgang – men sæt lidt tid af,  
for udstyrslisten er lang……….

Nu kan du få PRONAR til fair priser
Vi har overtaget importen af PRONAR i den sydlige halvdel af Jylland.  

De første trailere er på vej hjem, så ring og få en fair pris.

NYHED!

PRONAR T024 – ballevogn med dreje-
skammel og affjedring. Lav læssehøjde 
gør den ideel til både baller, pallekasser 
og storsække. Forberedt for montage af 
hydrauliske sider. PRONAR har ballevogne i 
alle størrelser. Ring for tilbud.

PRONAR T700XL - robust tipvogn med 
forstærket containerkasse og hydraulisk 
bagklap. Læsser 18 tons eller 26,6 m³.  
Kan leveres med ekstra høje græssider.

PRONAR T286 – bomstærk og brugervenlig 
kroghejsevogn. Leveres som standard med 
elektronisk styreboks - tip – hejs – udskud – 
containerlås - boogielås - udskud af kofanger. 
Fast foraksel og tvangsstyret bagaksel.

PRONAR T701 – entreprenørtrailer med 15 
tons læssekapacitet og tandemaffjedring.  
En rigtig robust vogn med 10 mm bund, 8 mm  
sider og stor akselafstand, så den kører  
stabilt med fuldt læs.  
Bestil den nu – stålpriserne er på vej op. 

Direkte import  - Fair priser


