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

Deutz-Fahr
Specialist

Vil du også vide mere om 
direkte såning?
Ring til vores  

produktekspert Steen Olesen 
på tlf. 52 10 11 60

Bestil dine nye maskiner i god tid!  

Mange af fabrikkerne rundt om i Europa kæmper 

med at holde produktionskapaciteten oppe, og 

stålpriserne er på himmelfart, så det er vigtigt at 

komme først i køen. 

 

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.

Op til 7,3 m  

effektiv  

arbejdsbredde

Ingen 
kileremme

NB! Ingen kileremme,
men robust PTO-drev

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

ALLROUND

Få del i rabatten!

Emily Sigma 
– fuldhydraulisk halmblæser  
til teleskoplæssere
 
Fungerer som en slagleklipper, men er en rotorklipper. Effektiv 
mulching og spredning i fuld arbejdsbredde. Kraftig bærerulle 
lægger/knækker stubbe ned til hurtigere omsætning.

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……

VELHOLDT
GPS forberedt

FLOT

Kun 1026 timer
GPS

MEGET VELHOLDT

STÅR SOM NY GPS

Godt stakarbejde sikrer 
kvalitetsensilage! 
Vi sælger fordelere, pakkere og 
dozerblade.         
                          Ring for tilbud

NYHED

Dybdeharve/undergrundsløsner
Mandam Grot dybdeharve, løsner i dybden og blander på toppen.  
Meget kraftig dybdeharve, der kan arbejde helt ned i 65 cm arbejdsdybde. 
Hydraulisk udløser på tand, hydraulisk dybderegulering, dobb. stjerne- 
pakkervalse, sidestjernevalse, trafiklys
NB! Køb vores blå demomodel fra 2019 for kun 75.000,- (Fabriksny fra 156.300,-)

Grubber/undergrundsløsner
Mandam MGP og MGPH er kraftige undergrundsløsnere med side-bøjede 
tænder m. slidplader og grubbespids. Ideelle til montering mellem traktor  
og såmaskine. Fås i flere udstyrsvarianter i op til 6 meters arbejdsbredde  
og med hydraulisk lift kat. II / kat. III. 
Priser fra 83.200,- for 4 m model. 

Grubbere
De velkendte Mandam MGW grubbere med 2, 3 eller 5 kraftige tænder, 
boltsikring  og Ø560 mm pakkevalse er nu igen på lager.  
Arbejdsbredder fra 2 til 3 meter. Du får rigtigt meget for pengene.
NB! Vi har 1 stk. 2-tands og 1 stk 3-tands blå model på lager til  
gammel pris!!

Tallerkenharver  
Stor afstand mellem tallerkenrækkerne sikrer 
optimal opblanding af jord og plante materiale.  
Mekanisk justering af arb. dybde, hydraulisk transportlås.
Kan leveres i modeller fra 3-8 meter til lift eller bugseret.
Ring for mere info eller se www.btmc.dk.

Dybde/stub-harver 
Mandam TOP og KUS - allround stubharver med vingeskær eller  
Hardox dybdespidser (option). På lager fra 2,2 til 5,6 m arbejdsbredde. 
Unik kombination af kraftige tænder og Ø 465 tallerkener.   
Leveres evt. med Ø620 rørpakkevalse (option).  
Ring for tilbud

Knivtromler
Den nye MANDAM knivtromle gør det nemt at  
nedmulde kraftig stub og efterafgrøder.
På lager i enkelt- og tandem-modeller med 3, 4, 5 og 6 meters arbejds-
bredde med hydraulisk opklap (fra 4 m). 
Ring for yderligere info og yderst fair intropriser. 

5årsgarantipå tallerken-lejer

NYHED

Et godt såbed  starter med  Mandam

Direkte import -  fair priser

 
Påbygningsmaskiner
Din fleksible ven, når de fleste 

efterafgrøder skal i jorden  
inden 20. august

Vi har mange modeller på 
lager. Ring nu og bliv klar 
inden du får rigtigt travlt.


