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Kverneland CLG II grubb
Produseres nå i Norge.
Få tilbake dreneringsevnen i hardpakket jord.

FØrSeSonGtILbud Fra 46.600,-

Kverneland accord dL  
pneumatisk såmaskin
Kverneland Accord DL er en kompakt og lett 3 punktsmontert 
såmaskin. Enkel kalibrering. Maskinen leveres i 
arbeidsbreddene 3, 4 og 4,5 meter. Transportbredden er  
3 meter på alle modellene. Effektbehov fra 74 hk (55kw).   

 
FØrSeSonGtILbud Fra 84.000,- 

Under førsesongsalget kan du som kunde nå gjøre 
gode kjøp av maskiner du vil få levert før neste 
sesong starter. Grunnen til de gode prisene under 
førsesongsalget er at når vi bestiller maskinene fra 
våre leverandører tidlig, har de mulighet til å 
planlegge produksjonen slik at den blir mest mulig 
effektiv. Leverandørene gir oss da reduserte priser 
på produktene bestilt under førsesongsalget,  
noe som vi igjen fører tilbake til deg som kunde,  
i form av enda lavere priser!

Bladet du nå leser i, viser et utvalg av produktene  
vi har førsesongsalg på. Om produktet du er 
interessert i, ikke er med i dette bladet, fortvil ikke, 
ta kontakt med en av våre selgere så finner dere  
rett pris på rett produkt. Navn og telefonnummer  
til selgerne finner du på siste side. 

LanGSIKtIG PLanLeGGInG LØnner SeG

Kverneland nG-M rotorharv
Rotorharv med robust bjelke for tøffe forhold.  
Quick-Fit hurtigskift av tinder som standard.  
Arbeidsbredder på 2,5 m, 3 m,  4 m og 5 meter. 

FØrSeSonGtILbud Fra 95.900,- 

Kverneland GS jordfres
- Profesjonell, sterk og allsidig jordfreser med stor effekt.
- Arbeidsdybde 0-23 cm.
- Arbeidsbredder fra 1,5 til 2,85 meter. 

FØrSeSonGtILbud Fra 26.500,- 
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Kverneland 150 S  
og 150 S Variomat vendeplog
I 2011 lanserte Kverneland sin vendeplog 150 S.  
Med denne modellen fikk de en lettere, rimeligere 
og kraftig vendeplog, som er enkel å betjene. Alt 
dette samtidig som kvaliteten Kverneland ploger  
er kjent for er like god som før. I 2013 kom endelig 
modellen også som Variomat! Plogmodellene er 
veldig godt mottatt hos bøndene som har kjørt de. 
Plogmodellene gjør godt arbeid og er enkle å bruke.
Nytt av året er at modellen også kan leveres med 5 skjær. 

Fellesnevnere for Kverneland 150 S  
og 150 S Variomat er:
•	Vendehode for traktorer opp til 150 hk.
•	Leveres med kropp 28 for breie dekk.
•	Leveres i 3 og 4 skjærs utgaver,  

nytt av året er at den også kan leveres med 5 skjær.
•	Lavt løftekraftbehov, enkel å trekke.
•	Kverneland steinutløser.

Forskjellen:
•	Kverneland	150	S:	Mekanisk	trinnvis  

innstilling av pløyebredde 12-20 tommer.
•	Kverneland	150	S	Variomat:	Hydraulisk	trinnløs 

innstilling av pløyebredde 12-20 tommer.

Kverneland eS 85 vendeplog
Den absolutte markedslederen. Kjent for sin kvalitet og slitestyrke.
Leveres med kropp 28, vendesylinder med minne/sekvens, hydr.
sideregulering, forploger, landsidekniver, 1 rulleskjær og dybdehjul.

FØrSeSonGtILbud Fra 199.000,-

150 S
FØrSeSonGtILbud Fra 102.700,- 

150 S Variomat
FØrSeSonGtILbud Fra 110.000,-

Fabrikkbesøk plogfabrikken
Vil du se hvordan verdens 
beste plog blir produsert? 

torsdag 29. oktober klokka 11.00 inviterer 
FKra og Kverneland til fabrikkbesøk på 

plogfabrikken på Kvernaland. 
det er begrenset antall plasser. 
Påmelding innen 23. oktober til 

ragnhild.hovland@fkra.no eller ring 
51 88 70 00 og spør etter ragnhild Hovland. 

Leasing 
1.509,- *
Pr. mnd + mva 

150 S Var.
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Leasing 
2.152,- *
Pr. mnd + mvaVäderstad nZ aggressive

Slept såbedharv. 
Kan leveres i arbeidsbredder fra 5 til 10 meter. 

FØrSeSonGtILbud Fra 156.800,- 

Carrier
Redskapen for grunn bearbeiding  av pløyd mark, rett i stubb eller 
brakklagt eng. 3- punkt maskin som også kan utstyres med 
slepe drag. Slepemod. kan påmonteres Crossboard sloddeplanke. 
Kan nå leveres med 470 mm skåler.

FØrSeSonGtILbud Fra 141.000,- 
CR 300 3,0 m

rollex og rexius,  
tromler med unike egenskaper
Arbeidsbredder fra 4,50 meter til 12,3 meter. 
Velg mellom Cambridge, Cambridge HD (Rexius)  
eller Crosskill-ringer.  
Kan leveres med Väderstads unike Crossboard sloddeplanke.
Kan leveres med BioDrill såmaskin.

FØrSeSonGtILbud Fra 76.700,- 

rapid såmaskin 
Klassikeren har blitt enda bedre! 
Såkasse med hydraulisk drift av så- og gjødselaggregat.
Skåler med nytt design og smørefrie lager.
Mulighet for ISOBUS-styring og innstilling via nettbrett.
Hydraulisk etterharv.

Kontakt oss for et godt 
førsesongtilbud!
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Luftdrevet såenhet påmontert en langfingerharv og 
du får en perfekt og effektiv maskin til fornying og 
vedlikehold av eng, beiter og til såing i pløyd mark.
Lufter, sår og nedmolder i samme operasjon.
Nøyaktig fordeling av såfrø uavhengig av terrenget.
Arbeidsbredder fra 3 til 12 m.

FØrSeSonGtILbud 86.000,-
6 m harv, hydr. sammenfolding

Leasing 1.180,- *Pr. mnd + mva

Väderstad  
nZ Mini   
Vi har den unike 
3-punktsmonterte 
såbedharven NZ Mini  
på lager, klar til levering.

Harver i både 4 og 5 
meter bredde, utstyrt 
med Crossboard 
sloddeplanke og 
etterharv.

einböck Pneumaticstar grasfrøsåmaskin

FØrSeSonGtILbud Fra

81.990,- 
Begrenset antall
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tysk kvalitet
Tyske Fliegl har i løpet av 40 år, fra 1975, bygd 
seg opp fra å starte som ei lita bygdesmie, til å 
være en av Europas ledende leverandør av trans-
portløsninger for landbruket og lastebilbransjen. 

Rundt om i hele verden har de i dag 10 fabrikker, 
men hovedkontoret og fabrikken som produserer 
landbrukshengere og gjødselvogner er lokalisert i 
Mühldorf am Inn, sørøst i Bayern, Tyskland. Denne 
topp moderne fabrikken stod ferdig i 2012.

Denne eventyrlige utviklingen har Fliegl på grunn av 
at de er nyskapende og produserer maskiner i solid 
kvalitet med gode løsninger til en god pris.

Gjennom salg av avskyvervogner og betongmiksere 
har Felleskjøpet Rogaland Agder vært forhandler for 
Fliegl i flere år allerede, men vi tar nå steget videre 
og får Fliegl som vår leverandør av gjødselvogner.  
Vi har med dette styrket oss med et bedre og større 
produktsortiment innen alle typer gjødselvogner.

Fliegl har fokus på  
funksjon og driftsikkerhet:
•	Alle vogner blir levert med brems på alle hjul.
•	Bremser, nav og aksler er levert av anerkjente 

leverandører.
•	Stort utvalg i dekktyper og dimensjoner.
•	Flere typer hjuloppheng å velge mellom.
•	Flerakslede modeller kan utstyres med sving  

på en eller flere aksler.
•	De fleste modellene kan leveres med dempet drag.
•	Vektoverføring med skyvbare aksler.
•	Teleskopaksel for bred sporvidde.

1. juli introduserte vi det nye produktprogrammet 
vårt. Aldri har FKRA hatt et så bredt og omfangsrikt 
produktprogram innen dette området.  
Med gjødselvogner fra Fliegl, FK gjødselmiksere og 
gjødselpumper produsert for oss av Duun Industrier 

og slangesprederutstyr fra HMR, har vi knyttet til 
oss produkter av meget høg kvalitet. Vi kan dermed 
i enda større grad levere utstyret du har behov for.  
Mottakelsen fra markedet er veldig god, allerede 
nærmer vi oss 50 solgte vogner.

nYtt ProduKtProGraM For HuSdYrGJØdSeL
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Fliegl VFW vakuumvogner
Fliegl vakuumvogner kan leveres i 16 forskjellige 
størrelser, fra 3.000 til 30.000 liter.  Utstyrsnivået 
kan være fra det helt enkle, der all tilkobling og 
betjening er manuelt ut på vognen, til de proffe, der 
fylling og alle funksjoner betjenes fra førerplass i 
traktoren.

noe av utstyret er blant annet:
•	Senket aksel for ekstremt lavt tyngdepunkt.  

Dette kan leveres på 1-akslede modeller.
•	Kombi-jet med kanon. Vogna er utstyrt med  

både vakuumkompressor og høgtrykkspumpe. 
Dette, i kombinasjon med en effektiv kanon,  
sørger for ekstrem fleksibilitet.

•	Hydraulisk Turbofyller som gir 25% økning i 
fyllehastighet.

•	Flere ulike metoder til å fylle vognen.

Priseksempler:
FØrSeSonGtILbud Fra 
VFW3000; 3000 liter, en aksel 75.350,-
FØrSeSonGtILbud Fra 
VFW6200;  6200 liter, en aksel 112.600,-
FØrSeSonGtILbud Fra 
VFW12000; 12000 liter, «Titan» fjæra boggi 188.650,-

nedfellere  og nedleggere
Fliegl har et stort utvalg av gjødselnedfellere og 
gjødselnedleggere. Disse sørger  for en bedre 
utnyttelse av husdyrgjødslas ressurser og mindre 
lukt til omgivelsene under spredning.  I tillegg til at 
gjødslas næringsinnhold blir bedre tatt vare på, er 
det i dag i mange kommuner ekstra tilskudd når 
gjødsla er spredd med hjelp av slikt utstyr.   

Slangebom Garant, uten slepesko, kan leveres med 
bredder fra 6 meter og helt opp til 24 meter 
arbeidsbredde. Her blir gjødsla plassert oppå jorda 
under eventuelt bladverk. Under transport er 
slangene foldet opp, slik at faren for drypping av 
gjødsel under transport minimeres.

Slangebom Universal  leveres i bredder fra 9 meter 
og opp til 18 meter. Denne bommen minner om 
Garant, men er i tillegg utstyrt med en trykkbelastet 
slepesko på hver slange. Denne sørger for at det 
lages et spor i underlaget som gjødsla plasseres i. 

Felles for alle er at de er  
utstyrt med Fliegls  
patenterte fordeler. 

FLIeGL GJØdSeLVoGner

Kontakt oss for et godt tilbud
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Fliegl PoLY line

POLY line er en serie bestående av gjødselvogner 
med glassfibertank.

Serien består av 6 modeller i størrelsene 6.000, 
9.000, 11.000, 12.500, 15.000 og 18.500 liter.

Vognene i denne serien er solide vogner med  
tank av glassfiber og galvanisert ramme gir  
god slitestyrke. Alle modellene er utstyrt med 
høgtrykkspumpe som standard.

Priseksempler:
FØrSeSonGtILbud Fra 
POLY line 6000 liter, en aksel 139.500,-
FØrSeSonGtILbud Fra 
POLY line 9000 liter, en aksel 183.600,-
FØrSeSonGtILbud Fra 
POLY line 11000, pendelboggi 199.700,-
FØrSeSonGtILbud Fra 
POLY line 15000, pendelboggi 270.600,-
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SFW sentrifugalvogner med ståltank
SFW-serien kan leveres i 13 størrelser, fra 5.000  
til 25.000 liter. Vognene leveres standard med 
varmgalvanisert tank og ramme.  
Som ekstrautstyr kan tanken leveres i rustfritt stål. 

I denne serien kan du velge utstyrsnivået selv. 
Standardmodellen er enkelt utstyrt, med 
sentrifugalpumpe i front og rør over tank. Listen 
over ekstrautstyr er lang, så vognene kan utstyres 
godt om dette er ønsket.

noe av utstyret er blant annet:
•	«Elefant» fyllearm med hydraulisk pumpe,  

for fylling av vogn.
•	Slangebom.
•	Hydrauliske glideaksler for  

å endre vektoverføring til traktor.
•	Høgtrykkspumpe og kanon.

Priseksempler:
FØrSeSonGtILbud Fra 
SFW6200; 6200 liter, 1 aksel 105.700,-
FØrSeSonGtILbud Fra 
SFW10600; 10600 liter, 1 aksel 179.700,-
FØrSeSonGtILbud Fra 
SFW16000; 16000 liter, fjæra boggi 216.000,-

SFW 10600 lLeasing 2.465,- *Pr. mnd + mva 



HMr Voss slangesprederanlegg
Slangesprederanlegg er med sin lave vekt et godt 
alternativ for deg som er opptatt av å minimere 
kjøreskader på jorda. Et HMV slangesprederanlegg 
består av en Doda sentrifugalpumpe som pumper 
gjødsla fra gjødsellager via en slange ut til jordet, 
der slangen er tilkoplet en spredeenhet. 

Spredeenheten kan være en fanespreder som sprer 
gjødsla over veksten eller det kan være en HMV 
stripespreder som plasserer gjødsla nede på bakken. 
I tillegg innbefatter et slangeanlegg en eller flere 
slangetromler for transport og lagring av slangen.

Kontakt oss for et godt tilbud

Fliegl adS Fastgjødselspredere
Fastgjødselsprederen ADS benytter seg av avsky ver-
prinsippet når den skal tømmes. I stedet for 
bunnbelte har Fliegl tatt i bruk sitt godt utprøvde 
avskyversystem, der frontveggen blir pressa bakover 
ved hjelp av en hydraulisk sylinder. Dette presser 
massen bakover til spredeaggregatet. Dermed har 
du full kontroll over tømmehastigheten, samtidig 
som vogna har få bevegelige deler som kan slites ut.
•	Leveres i 5 størrelser fra  6 til 19 m3.
•	Bremser på alle hjul er standard.

FØrSeSonGtILbud Fra 162.300,-
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FK gjødselmikser 
FK gjødselmikser er en høgeffektiv gjødselmikser 
som leveres i 5 eller 7 meter lengde. 

Optimale propellblad gir stor rekkevidde og kapasitet.

I kombinasjon med propelltårn kan gjødselmikseren 
heves over høge hindringer. 

FØrSeSonGtILbud Fra 18.900,-
FK gardspumpe
FK gardspumpe er beregnet for små og mellom store 
gjødsellager med dybde opp til 4,2 meter.
•	Leveres i modellene kombipumpe og stangpumpe.
•	Energieffektiv – skånsom mot traktoren.
•	Effektbehov 45 hk/35 kw pto. 
•	Lastekapasitet 5000 l/min. 
•	Rørekapasitet 9000 l/min.
•	Stor diameter på lasterør gir stor mengde og lavt 

trykk med mindre skumdannelse. 
•	Galvanisert stål og plast gir lang levetid.

FØrSeSonGtILbud Fra 69.000,-
FK proffpumpe
FK proffpumpe er ei kraftig høgkvalitets gjødsel-
pumpe for deg med behov for høg kapasitet.
•	Leveres i modellene kombipumpe og stangpumpe. 
•	Energieffektiv – skånsom mot traktoren.
•	Effektbehov 85 hk.
•	Lastekapasitet 10000 l/min. 
•	Rørekapasitet 20000 l/min.
•	Stor diameter på lasterør gir stor mengde og lavt 

trykk med mindre skumdannelse. 
•	Galvanisert stål og plast gir lang levetid.
•	Kan leveres med hydraulisk styring eller fjernkontroll.

FØrSeSonGtILbud Fra 89.000,-



Gyldig til 12.12.2015. Alle priser eks. mva, frakt og klargjøring.

Mineralgjødselspredere med moderne design  
og gode detaljløsninger.
•	 4 ulike, utbyggbare modeller fra 700 til 4.200 liter.
•	 Accord akselerasjonssystem forhindrer knusing og 

bevarer gjødslas spredekarakteristikk.
•	 Symmetrisk spredebilde med full overlapping også i bakker.
•	 Rustfritt stål i spredesystem, ellers pulverlakkert.
•	 Tilleggskarmer i aluminium med slett innside (unntatt EL).
•	 Bredt utvalg av styringsteknikk – fra det helt enkle til et 

avansert, fullautomatisk veiesystem.
•	 TL Geospread - spreder med variabel spredebredde 

styrt etter GPS-signaler.
•	 Førsesongtilbud på alle modeller!

Kverneland accord 
mineralgjødselspredere

FØrSeSonGtILbud Fra

23.700,-

Kverneland  rau iXter  
traktorsprøyte
Kverneland rau iXter 3-punktmontert traktorsprøyte
med tidsbesparende løsninger og flere  typer sprøytebom.
Betjeningsfunksjonene er integrert.
Tankstørrelser: 800, 1.000, 1.300, 1.600 eller 1.800 liter.
Rentvannstank (180 l) er godt beskyttet.
Oppbevaringsskap for verneutstyr.
HOSA sprøytebommer i aluminium, utviklet
i samarbeid med Norsk Hydro.

Kverneland rau iXtrack 
tilhengersprøyte
avansert, ISobuS-forberedt slepesprøyte for proffbrukere.

•	 Tankvolum fra 2.600 til 5.000 liter.
•	 Ulike bomalternativer i stål eller aluminium (18-45 m).
•	 Modell B og C har hjulstyring.
•	 Kan utstyres med blant annet GEOcontrol 

overlappskontroll, Boomguide automatisk 
bomhøyderegulering og iXclean vaskeprogram styrt  
fra kontrollterminalen i traktorhytta.

Vicon mineralgjødselspreder
Felleskjøpet er eneimportør av Vicon Pendelspredere
Mer enn 1 million solgte maskiner beviser at Vicons 
pendelspredere er det selvsagte valget når det stilles krav  
til maksimal presisjon i kunstgjødsel spredning. Disse unike 
maskinene er enestående når det gjelder spredekvalitet og 
enkel manøvrering - nå som tidligere.
Den seneste generasjon pendelspredere i 04-serien, med 
beholderkapasitet fra 600 til 1650 liter, muliggjør at den 
tidligere maksi male arbeids bredden på 12 m kan økes til  
15 m eller til og med til 18 m.

FØrSeSonGtILbud Fra

14.500,-

Kontakt oss for et godt tilbud

nYHet
Ixter a, 

ny enkel 

modell
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Kverneland 8452 rotorvender
Proffvender med helsveist ramme, 4 rotorer med 6 tinder  
pr. rotor. Hydraulisk ut- og innfolding. Kantspredning og 
vibrasjonsdemper som standard.

FØrSeSonGtILbud Fra 43.900,-

Kverneland 9580C Pro-line samlerive
Ny 2 rotors proffrive laget for de tøffeste forhold. 
Justerbar arbeidsbredde fra 7,0 til 8,0 meter. Transporthøgde 
uten demontering 3,99 m. Justerbart slipp-punkt. Aktiv 
hjulstyring for enkel manøvrering. 380/55-17 hjul er standard.

La SLÅtten bLI en LeK

Kontakt oss for et godt 
førsesongtilbud!

Kverneland 9032
1 rotors samlerive.  
Arbeidsbredde 3,2 m.

 
FØrSeSonGtILbud Fra 33.600,-

Begrenset antall Begrenset antall

nYHet
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3-punktmontert slåmaskin
3-punktsmonterte slåmaskiner uten stengelbehandling. 
Høy ytelse til tross for lavt kraftbehov.  
Leveres i arbeidsbredder fra 1,6 – 3,6 meter.

FØrSeSonGtILbud Fra 43.300,-

4132L
Slept slåmaskin med 3,2 meter arbeidsbredde.
Effektbehov 55 hk!

FØrSeSonGtILbud Fra 125.500,-

SLÅMaSKIner uten StenGeLbeHandLInG

2832FS Frontslåmaskin
3,2 meter arbeidsbredde.
Skårbredde på 100, 115 eller 130cm,  
eller spredning opp til 215 cm.

FØrSeSonGtILbud Fra 101.300,-

Slåmaskiner uten stengelbehandling er lette og har 
et lavt effektbehov. Dette fører til at maskinene  
kan drives av mindre og lettere traktorer.

nyhet: Hydraulisk regulering av bakketrykk.

3200MN og 2800M-seriene kan nå leveres med 
hydraulisk regulering av trykket maskinen skal ha 
mot bakken, som ekstrautstyr.

5000M butterfly kombinert  
med frontslåmaskin
En perfekt kombinasjon for den som ønsker en effektiv 
løsning med stor arbeidsbredde kombinert med lav vekt og 
lavt effektbehov. Kombinasjonen 5087M og 2828F har en 
arbeidsbredde på 8,7 meter og et effektbehov på 110 hk. Nytt 
av året er 5095M, som gir en arbeidsbredde på hele 9,5 meter. 
 
FØrSeSonGtILbud Fra 206.600,-Eks. frontmaskin
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FØrSeSonGtILbud Fra 172.300,-

4300-serie 
Kverneland Taarup 4300-serien, har funksjoner som 
SemiSwing stengelbehandler, velprøvd slåttebjelke, 
SuperFloat-oppheng, BX AutoSwather-belte, FlipOver 
bredspredning og ProFit hurtigskift av kniver.

3200-serie  
3-punkt skiveslåmaskiner med stengelbehandler
Lett slåmaskin med stengelbehandler.  
Fjærbelastet marktrykkregulering og vertikal  
transportstilling.  
Leveres i 2,4 og 2,8 meter arbeidsbredder.

FØrSeSonGtILbud Fra 99.200,-

3600 Ft serie 
Frontslåmaskin med stengelbehandler
Kverneland Taarup 3636 FT  har en arbeidsbredde på
3,6 meter, men transportbredden er under den kritiske
grensa på 3,5 meter.
Leveres også i 2,8 og 3,2 meter arbeidsbredder.

FØrSeSonGtILbud Fra 121.500,-

SLÅMaSKIner Med StenGeLbeHandLInG

Maskinene i 4300-serien tilbys i tre arbeidsbredder, 2,8, 3,2 og 
3,6 m og med valg av sidemontert eller sentermontert drag.

Kverneland 5090 Mt
butterfly slåmaskin med  
stengelbehandling
Arbeidsbredde 9,0 m.
ISOBUS, elektrisk styring.

Leasing 
2.363,- *
Pr. mnd + mva

Kontakt oss for et godt tilbud
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Kverneland FHP multiklipper
FHP – multiklipper for pussing av vei- og grøftekanter, beiter, 
frukthager og andre slåtteoppgaver.  
Utsving (fra midt traktor) til høyre (275 cm) og venstre (98 cm)

FØrSeSonGtILbud Fra 75.590,-

Kverneland taarup 
10045r lessevogn
Rotorlessevogn fra Kverneland for effektiv høsting og bra resultat.
800 mm kraftig V-MAX innmatingsrotor. Ingen kjededrift.  
Kun oljefylte gearbokser. 
Unik pick-up uten pick-up armer og føringsbane. 
4 stk 10 tonn bunnkjeder.
Volum 29 m3 (DIN).  
35 kniver - 40 mm kuttelengde.
Boggiaksel med fjæring og brems. 
(Kan leveres m/svingbar boggi).
ISOBUS-forberedt.
LaGertILbud Fra 340.000,-

Leasing 
4.664,- *

Pr. mnd + mva

Kverneland FM beitepussar 
Enkel beitepusser med steinkniver. Abeidbredder fra 120 cm.
FM er utstyrt med valse bak som standard som sikrer pålitelig 
dybdekontroll.

FØrSeSonGtILbud Fra 24.900,-

Jd 349
John Deere sin legendariske presse for pressing av høy i
firkantballer, av fantastisk kvalitet. Høypresse er for mange
synonymt med JD 349.

FØrSeSonGtILbud Fra 140.700,-

Begrenset antall

Kverneland taarup 852 ballesnitter
3-punktmontert, selvlastende snitter spesielt utformet  
for kutting og spredning av halm. 
Det 2 m3 store kammeret rommer én rundball.  
For å øke kapasiteten kan ball nummer to transporteres  
på bakluka i nedsenket posisjon.

FØrSeSonGtILbud Fra 125.900,-



7730 rundballepakker
Lett selvlastende slepepakker for rundballer opp til  
1,5 m og 1200 kg.
Kabel eller joystickbetjening. Smal transportbredde.
1 stk 750 mm filmstrekker.

FØrSeSonGtILbud Fra 111.900,-
7740 rundballepakker
Selvlastende slepepakker for rundballer opp til  
1,5 m og 1.400 kg. El. hydraulisk betjening.
Balleteller m/automatisk stopp.
1 stk 750 mm filmstrekker.

FØrSeSonGtILbud Fra 143.000,-
7850 rundballepakker
Selvlastende slepepakker med 2 satelitter.
For rundballer opp til 1,5 m og 1.500 kg.
Databetjening. Fullautomatikk.
Kort pakketid, stor kapasitet.
2 stk 750 mm filmstrekkere.

FØrSeSonGtILbud Fra 231.000,-

John deere F440r fastkammerpresse
En modell med rå kapasitet og smarte og unike 
tekniske løsninger. Dette er ei proffpresse som  
lager knallharde baller med et lavt effektbehov. 

FØrSeSonGtILbud Fra 299.900,-

•	 2,0 eller 2,2 meter pick-up med 5 tinderader og integrerte 
innmatingsskruer i rotoren.

•	 13 eller 25 knivers MaxiCut knivsystem.
•	 Nedfellbar knivrekke og bunnseksjon - enklere vedlikehold.
•	 Automatisk sentralsmøring for fett.
•	 1,17 m ballebredde for enkel transport.
•	 Ekstremt god hjulutrustning, opptil 600/55-22,5.
•	 Nytt lettbetjent fargedisplay.
•	 Cover Edge nettbinding.
•	 ISOBUS-forberedt.

7710 rundballepakker 
3-pkt montert pakker m/fjernbetjening.
Egner seg bra som stasjonærpakker.
Filmbrudd og filmautomatikk som standard.
1 stk 750 mm filmstrekker.

FØrSeSonGtILbud Fra 99.900,-

be om 

pakkepris på 

rundballepresse 

og pakker



Gyldig til 12.12.2015. Alle priser eks. mva, frakt og klargjøring.

Bunnsolide slåmaskiner med proffegenskaper  
som bl. a. hydraulisk stubbhøyderegulering og 
breispredning som standardutstyr. De nye 600 og 
800 serien slåmaskiner har en helt nyutviklet 
stengelbehandler med kraftige crimperfingre i 
støpestål.

FØrSeSonGtILbud Fra 193.000,-

•	3,0 og 3,5 m slåttebredde.
•	Unik stengelbehandler.
•	Svært gode terrengegenskaper fordi hjuloppheng 

sitter svært nær den seksjonsdelte slåttebjelken.
•	Crimperfingre som har en opplagring som gir et 

forspenn og en betydelig tøffere behandling av 
graset. Nytt oppheng på behandlerdekslet som 
sørger for parallell bevegelse av dekslet,  
noe som gir optimal behandling av graset.

John deere 600- og 800-serien slåmaskiner

- nå med flere modeller!
2014 ble året da det ble satt en ny standard for 
selv gående finsnittere. Etter mange år med 
utvikling og testing så endelig den nye John Deere 
8000-serien dagens lys. Her fikk vi se hvordan John 
Deere har klart å konstruere og designe en maskin 
med enestående kapasitet, snittekvalitet  
og ikke minst komfort.

Modellutvalget har nå fått ytterligere tre nye 
modeller som gjør den nye 8000-serien selvgående 
finsnittere komplett. De tre nye modellene er 
henholdsvis 6300, 6700 og 8800.  Dette betyr at 
John Deere finsnitter kan leveres i 8 modeller fra 375 
hk opp til 840 hk.  

Møt opp på Agritechnica eller Agroteknikk og se det 
nye snitterflaggskipet til John Deere.

FJORÅRETS STORE MASKINNYHET



Gyldig til 12.12.2015. Alle priser eks. mva, frakt og klargjøring.

Proffpresse med ISOBUS styresystem og et unikt pakkesystem 
som gir skånsom og rask transport, og effektiv pakking av ballen.
•	 2,0 eller 2,2 meter pick-up med 5 tinderader og integrerte 

innmatingsskruer i rotoren.
•	 25 knivers MaxiCut knivsystem.
•	 Nedfellbar knivrekke og bunnseksjon gir enklere vedlikehold.
•	 Automatisk sentralsmøring for fett – styrt fra monitor.
•	 Leveres ISOBUS forberedt.
•	 1,17 m ballebredde for enkel transport.
•	 Usymmetrisk boggi for perfekte terrengegenskaper.
•	 CoverEdge nettbinding.
•	 Filmbruddsautomatikk med halv fart-funksjon som standard.
•	 Lavt effektbehov og stor kapasitet.
•	 Nytt fargedisplay.

C440R kombipresse

rustfrie 
avstrykere 

på 
pickupen.

John deere 900-serien  
variabelkammerpresse
Revolusjonerende pressekonsept fra John Deere.
En vanvittig kapasitet. Spar timer pr dag!
Leveres som modell: 960 0,8-1,6m  
og modell 990 0,8- 1,85m

Silaspray ensileringspumper 
Tyske kvalitetspumper med kapasitet fra 350 liter i timen.
Silaspray Simplex N. Enkel modell med analog 
gjennomstrømningsmåler og enkel regulering.
Silaspray Standard N. Avansert modell med elektronisk  
måler og elektronisk styring. Kontakt oss for et godt tilbud

FØrSeSonGtILbud Fra

599.000,-



Gyldig til 12.12.2015. Alle priser eks. mva, frakt og klargjøring.

Fliegl avskyvervogn 
FKRA er importør av Fliegl avskyvervogner i Norge. 
Helgalvanisert vogn med brems på alle hjul som standard.
Vogner fra 20 - 60 m3.

Vognene er galvanisert helramme og med de unike 
side platene som gjør vognene til de letteste på markedet.
Blir levert med hydr. fjærende drag og akselfjæring.
Minimerer fare for kantring under avlasting.

Leasing 2.730,- *Pr. mnd + mva

John deere 700-serien slepesprøyter
Avanserte proffsprøyter med tankvolum  
fra 2.400 til 4.000 l.

Kan utstyres med innovative løsninger som:
•	Fullverdige ISOBUS-forberedte sprøyter,  såkalte 

«i»-modeller.
•	Automatisk seksjonsavstengning – sikrer minimalt 

med overlapp og automatisk stopp av sprøyting 
på vendeteig.

•	Avanserte bomløsninger med automatisk bomhøyde-
regulering.

•	Effektivt sirkulasjonssystem på bommen 
- effektiv omrøring og et presist spredebilde.

•	AutoDilute - prisbelønt system for  
rengjøring og uttynning av restmengde.

•	Bombredder fra 18 til 28 meter.

Kåret til «Best i test» av  
tyske TopAgrar og BBA. 

•	 Alltid ren kasse.
•	 Komprimering av lasset.
•	 Komprimer gras med opptil 60 %.
Kombivogn som kan brukes til det meste.  
Bare fantasien setter grenser!

FØrSeSonGtILbud Fra 199.000,-

Kontakt oss for et godt tilbud
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Snerten og prisgunstig traktor fra 55 til 75 hk.

3 modeller: 5055E, 5065E, og 5075E.

Den minste kan fås som to- eller firehjulstrekker,  
de to største kun som firehjulstrekker.

Traktorene har synkronisert girkasse, og kan i  
kom binasjon med førerhus leveres med 12/12 vendegir.

Mekanisk trepunktshydraulikk. 

De leveres med veltebøyle eller med fullverdig førerhytte.

KaMPanJe 5075e Fra 
 259.000,-

JoHn deere 5e

JoHn deere 5G

JoHn deere 5M

Med den nye 5G-serien tilbyr John Deere  
en smidig og kompakt moderne arbeidshest.

2 modeller: 5080G og 5090G  
med henholdsvis 80 og 100 hk.

Lav egenvekt og ytre mål.

Kan leveres som to- eller firehjulstrekker.

Komfortabel og romslig førerhytte.

Flere girkassealternativer.

Nye John Deere 5M serie med sitt nye tøffe  
design er en svært fleksibel og anvendelig traktor.  
Den ser liten og lett ut, men er i virkeligheten den 
sterkeste traktoren på 4 tonn i markedet.  
Den har alt du trenger og forventer av en  
moderne traktor i denne klassen. 

Opp til 115hk og hele 480Nm dreiemoment!

94 l/min. hydraulikkapasitet gjør den til  
kongen av lastertraktorer.

Kløtsjfritt vendegir og mulighet for hurtiggir.

Trinnløs regulering av vendegiret.

Begrenset antall



JoHn deere 6M

JoHn deere 6MC JoHn deere 6RC

6M-serien er et nøkternt og prisgunstig alternativ 
med effekter fra 115 til 175 hk som ivaretar mange 
norske brukeres krav og forventninger til komfort  
og ergonomi.
•	Helramme-konsept – stabil og enkel tilpassing av 

tilleggsutstyr.
•	Godt utvalg i transmisjoner.
•	Med John Deeres framakselfjæring TLS (Triple Link 

Suspension) vil du oppleve å være i elitedivisjonen 
med hensyn til komfort og produktivitet. På jordet 
vil du oppleve et bedre grep og høyere trekkraft. 
På veien kan du kjøre raskere og med høyere 
kjørekomfort. Men det er også andre fordeler. 
Blant annet er det betydelig drivstoffbesparende å 
kjøre med TLS.

•	Kan leveres ISOBUS-forberedt.

Greenstar 2630 display
•	 Avansert 26 cm  

berøringsskjerm.
•	 ISOBUS-betjening.
•	 Også for dokumentasjon.
•	 Forberedt for ryggekamera.

Be	om	tilbud	som	passer	dine	behov!

John deere og Felleskjøpet  
får deg på rett spor 
 
StarFire 3000 mottaker
Kjøper du en ISOBUS-forberedt John Deere 6R er det bare å 
koble til ei antenne, kjøre ut på jordet og ta systemet med 
manuell sporfølging i bruk. Enkelt, praktisk og kostnadseffektivt.
•	 Med terrengkompensasjon.
•	 Egne korreksjonssignaler.
•	 Valgfri nøyaktighetsgrad (2-30 cm).
•	 Signaler også fra russisk satellitt.

nå også med mulighet for mobil rtK

Kompaktmodell i standardsegmentet med utstyr  
ut over det normale.
•	3 modeller: 6090MC m/90 hk, 6100MC m/100 hk, 

6110MC m/110 hk.
•	Helrammekonstruksjon – større styrke og enkel 

tilpassing av utstyr.
•	PowerTech PWX motorer med Diesel Only-teknologien.
•	PowrQuad Plus transmisjon.
•	Stor hydraulikkapasitet: 65 eller 80 l/min.
•	God dekkutrustning: 360/70R24 - 480/70R30.
•	Stor løftekapasitet: fra 3.700 til 4.300 kg.  

(4.900-5.600 kg som tillegg)
•	Kan leveres med ekstra lav hytte.
•	Kan leveres med fjærende framaksel (TLS) og 

ISOBUS-forberedt.

Svært kompakte Premiumtraktorer for de som ønsker 
ytterligere økt komfort og flere tekniske muligheter.
•	3 modeller: 6090RC m/90 hk (100 hk IPM),  

6100RC m/100 hk (110 hk IPM) og 6110RC m/110hk 
(120 hk IPM).

•	Helrammekonseptet gir god stabilitet – ideelt ved 
bruk av frontlaster og tunge redskaper.

•	PowerTech PWX motorer med Diesel Only-teknologien.
•	AutoQuad Plus EcoShift gir toppfart på lavere turtall.
•	Meget stor hydraulikkapasitet: 80 eller 114 l/min.
•	Meget god dekkutrustning: 540/65R34 - 600/65R38.
•	Stor løftekapasitet: fra 4.900 til 5.600 kg.
•	Kan leveres med fjærende framaksel (TLS) og 

ISOBUS-forberedt.
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John Deere jobber kontinuerlig med forbedringer 
som gir verdi for kundene, og nok en gang leverer  
de i henhold til sin visjon:
– Mer kraft
– Unik komfort
– Høyere produktivitet

bestselgerne har nå blitt enda bedre
•	6R-serien har 9 modeller i tre chassis-størrelser.
•	Takket være John Deeres moderne motorteknologi  

er drivstofføkonomien bedre og ytelsen større.
•	Ny CommandArm armlene, mer integrert og 

ergonomisk designet.
•	Fortsatt svært enkel å betjene.
•	Kun max 3% AdBlue forbruk.
•	Vedlikeholdsfritt partikkelfilter.
•	 Inntil 10” berøringsskjerm med nytt forbedret design.
•	Den store førerhytten har Premium Comfort, meget 

lavt støynivå og er dessuten markedets største!.
•	LED belysning.
•	Ny framaksel gir økt nyttelast, bedre sving  

og økt stabilitet.
•	Stort utvalg transmisjoner, fra enkel mekanisk  

til premium trinnløs.
•	Inntil seks dobbeltvirkende hydraulikkuttak bak.
•	Bygger fortsatt på den unike helrammen i stål.
•	Meget bra vekt-/effektforhold (eks. 6155R 33hk/tonn).
•	Bredt utvalg av dekk. Stor diameter som gir bedre 

egenskaper for framkommelighet.
•	Ny forbedret premium integrert fronthydraulikk.

•	Det mest avanserte hydraulikksystemet med 
variabel pumpe og «load sending».

•	Markedsleder på presisjonsjordbruk.
•	JD-link muliggjør fjernstyrt diagnose via GSM.
•	Skreddersy og spesifiser din neste traktor til  

dine behov.
•	Tegner du en utvidet service- og garantiavtale  

får du også 5 års garanti.

JoHn deere 6R

nYHet



tommy Landås
Aust-Agder m/
Kristiansand og 
Vennesla
Tlf: 907 23 564
tommy.landas@fkra.no

Martin Galta
Inneselger maskinsenteret 
Klepp
Tlf: 913 50 835
martin.galta@fkra.no

Øyvind Sørli
Inneselger maskinsenteret 
Kristiansand
Tlf: 907 78 253
oyvind.sorli@fkra.no 

Gunnar Klaussen
Inneselger maskinsenteret 
Haugesund
Tlf: 915 79 472
gunnar.m.klaussen@fkra.no

trond Maudal
Klepp, Time og Bjerkreim
Tlf: 971 90 376
trond.maudal@fkra.no

ernst netland
Vest-Agder u/Kristiansand, 
Sirdal, Vennesla, Søgne  
og  Songdalen
Tlf: 908 97 722
ernst.netland@fkra.no

bent Kåre Haugen
Eidfjord, Ullensvang, Jondal, 
Odda, Kvinnherad, Etne, Sauda, 
Suldal og deler av Vindafjord
Tlf: 467 88 821
bentkare.haugen@fkra.no

Ingvald rygg
Randaberg, Sola,  
Sandnes og Stavanger
Tlf: 991 68 435
ingvald.rygg@fkra.no

Stig nordbø
Søgne og Songdalen 
Veg, Anlegg, Park og  
Industri Aust og Vest-Agder
Tlf: 468 96 060
stig.nordbo@fkra.no

Kyrre Skrettingland
Egersund, Hå, Lund,  
Sokndal og Sirdal
Tlf: 909 40 250
kyrre.skrettingland@fkra.no

tore Ingvald Hegerland
Karmøy, Haugesund, Tysvær, 
Bokn, Utsira, Stord, Bømlo, Fitjar, 
Sveio og deler av Vindafjord

Tlf: 913 18 580
tore.ingvald.hegerland@fkra.no

ragnvald bjelland
Rennesøy, Finnøy, Forsand, 
Erfjord, Jelsa, Strand, Hjelme - 
land, Kvitsøy og Gjesdal
Tlf: 917 59 777
ragnvald.bjelland@fkra.no

ta KontaKt For en God HandeL
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Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA ) bidrar til økt lønnsomhet for bonden! Vi produserer og selger fôr, gjødsel og såvarer. Vi leverer dessuten traktorer og maskinvarer.  
Vi har 19 butikker og 7 verksteder fra Sunnhordland i nord til Tvedestrand i sør. Hovedkontoret ligger i Stavanger, mens maskindivisjonen ledes fra Klepp.

Fliegl rundballeutlegger er en enkel selvlessende 
traktormontert river/utmater for rundballer  
med kutta fôr.  

•	Rivervalse med enkle kniver blir drevet av 
traktorens kraftuttak.

•	Bunnbeltet og lastearm blir drevet av traktorens 
hydraulikk.

•	Sideutmating av fôret.
•	Kraftbehov fra 50 hk.
•	For bruk på små traktorer kan støttehjul leveres 

som ekstrautstyr.

FØrSeSonGtILbud Fra 69.900,-

rundbaLLeutLeGGer

Med forbehold om trykkfeil. Bildene kan avvike fra kampanje modellene. 
Gyldig til 12.12.2015. Alle priser eks. mva.  

*Leasingtilbud er dagens rente og avtaleperiode på 7 år.


