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

31 62 20 24 
Steen

52 10 11 60

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

NB! Ingen kileremme,
men robust PTO-drev

Direkte import -  fair priser

Vil du også vide mere 
om direkte såning?

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

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 udbyttestarter med  Mandam

Priskampagne!
Men vi har ikke  

sparet på udstyret…

Deutz-Fahr Agrotron TTV 7250 Warrior 
Stort udstyrsprogram og en helt speciel kampagnepris

246 hk smidig køreglæde 

GPS RTK med EasySteer

Giv sammenkørt jord  
nyt liv med Mandam

• Affjedret foraksel og luftaffjedret kabine  
• 5 hydr. udtag + dobbelt udtag i front • frontlift  
• 160 l Load Sensing pumpe m. PowerBeyond  
• separat styretøjspumpe • stor LED-lyspakke  
• 12” I-monitor 3 med fuld ISOBUS-styring  
• el-spejle m. varme • dæk.: 650/65R42 + 600/70R30 

og meget mere…  

Claydon halmstrigle
Effektiv halmstrigle 
med 7,5 m arbejds-
bredde.  
5 rækker tænder  
med en tandafstand 
på 6 cm.

Enkel og driftssikker
Claydon fås i 3, 4, 4.8, 
6 til 8 m modeller og 
kan udrustes med  
1-4 tand/redskabs-
rækker med forskellig 
konfiguration og evt. 
gødningsudstyr. 

Claydon TerraStar 
spaderulleharve
Liftophængt, 6,4 m 
spaderulleharve med 
justerbar arbejds-
dybde og helt unikke 
egenskaber. 
Efterlader en  
kørefast overflade.

Claydon kan  
”det hele”.
En af Claydons stærke 
sider er dens fleksibili-
tet. Med få justeringer 
og evt. ombytning af 
komponenter kan den 
så de fleste afgrøder.

149.995,-

Hjul og dæk
Ring til os, hvis du er på udkig efter brugte  

komplette hjul, dæk eller fælge. Vi har en del på 
lager i mange forskellige størrelser. 

Frontlifte 
og -PTO til 
Deutz-Fahr
Vil du have din Deutz-Fahr 
opgraderet med frontlift og 
evt. frontPTO? Vi har kits 
fra Sauter til stort set alle 
Deutz-Fahr modeller.  
Ring for uforpligtende tilbud

Få en hurtig pris

Frontvægte 
til fair priser
Skal der mere vægt på 
forhjulene? Vi har været 
så heldige at købe et parti 
vifteformede frontvægte, 
inden priserne stak af.  
Så ring, hvis du har behov 
for at udnytte trækkraften i 
forhjulene noget bedre.

900 kg: 6.150,- 
1100 kg: 7.380,- 
1500 kg: 8.490,-

Book service af din Deutz-Fahr i god tid  
så værkførerne kan planlægge arbejdet optimalt. 

Brørup: 75 38 20 24      Ølgod: 75 24 56 22
 

Vinterservice?
NB! Vi kommer også ud til  

dig og laver vinterservice

Holaras BB-1250-H Roecutter 
Effektiv roeskærer til frontlæsser. 
Hydraulisk trukken, knivskær med 
5 knive, skærebredde 225 cm, 
egenvægt 850 kg, 1 dobbelt virkende 
udtag, Kan leveres med alle gængse 
fæstetyper.

NB! Fås også i en model med  
3,5 kubikmeter.

Sauerburger strømaskiner
Effektiv strøkasse til snittet halm, fiber, 
savsmuld osv. (kan ombygges til sand)

Sauerburger EG 1600, 1.1 m³   47.900,-
Sauerburger EG 1900, 1,4 m³   51.500,-
1 stk. brugt EG 1900 
med GIANT-fæste  24.500,-

På lager til omgående levering

Sæsontilbud

83.250,-

Flere modeller


