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FØRSESONGSALG
Spar titusener på å handle 
før 9. desember 2016!
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Gyldig til 9.12.2016. Alle priser eks. mva, frakt og klargjøring.

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

FØRSESONGTILBUD FRA

169.000,- 

Leasing 2.299,- *Pr. mnd + mva
Väderstad NZ 
Aggressive
Slept såbedharv. 
Kan leveres i arbeidsbredder 
fra 5 til 10 meter. 

Väderstad 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 145.000,- 
CR 300 3,0 m

Väderstad 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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Gyldig til 9.12.2016. Alle priser eks. mva, frakt og klargjøring.

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 1.170,- *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.

FØRSESONGTILBUD FRA 89.000,- 

Einböck Pneumaticstar grasfrøsåmaskin

Begrenset antall

Väderstad 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 80.900,- 

Førsesongsalg_2017.indd   3 05.10.2016   11.21.15



Gyldig til 9.12.2016. Alle priser eks. mva, frakt og klargjøring.

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 135.000,-
FØRSESONGTILBUD FRA 
POLY line 9000 liter, en aksel 169.000,-
FØRSESONGTILBUD FRA 
POLY line 11000, boggi 180.000,-
FØRSESONGTILBUD FRA 
POLY line 15000, boggi 240.000,-

Gyldig til 9.12.2016. Alle priser eks. mva, frakt og klargjøring.

FLIEGL GJØDSELVOGNER
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Gyldig til 9.12.2016. Alle priser eks. mva, frakt og klargjøring.

SFW gjødselvogner 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 
høytrykkspumpe 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.
• Kanon med rotasjon og høydejustering.

Priseksempler:
FØRSESONGTILBUD FRA 
SFW6200; 6200 liter, 1 aksel 104.500,-
FØRSESONGTILBUD FRA 
SFW10600; 10600 liter, boggi 168.000,-
FØRSESONGTILBUD FRA 
SFW16000; 16000 liter, fjæra boggi 222.000,-

SFW 10600 lLeasing 2.285,- *Pr. mnd + mva 
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Gyldig til 9.12.2016. Alle priser eks. mva, frakt og klargjøring.

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 78.500,-
FØRSESONGTILBUD FRA 
VFW6200;  6200 liter, en aksel 118.000,-
FØRSESONGTILBUD FRA 
VFW12000; 12000 liter, «Titan» fjæra boggi 198.500,-

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. 

Kontakt oss for et godt tilbud
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Gyldig til 9.12.2016. Alle priser eks. mva, frakt og klargjøring.

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.

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 147.900,-
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.
• Alltid ren kasse.
• Komprimering av lasset.
• Komprimer gras med opptil 60 %.
Kombivogn som kan brukes til det meste.  
Bare fantasien setter grenser!

FØRSESONGTILBUD FRA 189.900,-

Leasing 2.583,- *Pr. mnd + mva
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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 19.900,-
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 74.000,-
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 89.500,-
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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 
crimperfi ngre i støpestål.

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

sitter svært nær den seksjonsdelte slåttebjelken.
• Crimperfi ngre 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

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

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

Gyldig til 9.12.2016. Alle priser eks. mva, frakt og klargjøring.

Kontaktoss foret godttilbud

Kontakt
oss for
et godt

tilbud
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HVIS SNITTEKVALITETEN BETYR NOE!

C440R kombipresse
Proffpresse med ISOBUS styresystem og et unikt pakkesystem 
som gir skånsom og rask transport, og effektiv pakking av ballen.

C440R KOMBIPRESSE FRA 619.000,-
Du sparer 107.000,-

F400R fastkammerpresse 
Presse med rå kapasitet og smarte, unike tekniske løsninger. 
Dette er ei proffpresse som lager knallharde baller med et lavt 
effektbehov.

F400R FASTKAMMERPRESSE FRA 309.000,-
Du sparer 57.500,-

SLUTTSALG F440R OG C440R
John Deere med markedets råeste innmating!
• Rustfrie spiler i pickup for god materialfl yt og lang levetid
• Integrerte innmaterskruer i rotoren med stor diameter som 

minimerer fastkjøring
• Senkbar knivbru i «hele» bredden, også under skruene
• Knivbrua er parallelt opphengt, noe som gjør at brua senker 

seg ned både foran og bak
• Utrolig kapasitet og plukker rent uansett forhold

NYHET

• Helsynkronisert drivlinje fra første pickuptiden til 
utkastervifte.
• Jevn innmating og snittekvalitet uavhengig av 

grasmengde og kjørehastighet
• Raskt og effektivt knivslipesystem med superrask 

justering av motstål
• Mindre ståtid og redusert knivforbruk

• Snitterhode med 40, 48 eller 56 kniver 
• Lukket snitterhode med stor svinghjulseffekt, 

perfekt i tunge, norske forhold
• Svært enkelt å bytte ut kniver enkeltvis etter evt. 

steinkjøring
• En snittekvalitet som er optimal for silokvaliteten

• Dekkutrustning som er optimal for de 
norske forholdene
• 900/60R-42 foran og 750/55R30 bak

• Motorytelse som gjør denne maskinen svært 
lettkjørt
• En moment- og effektkurve som gjør at maskinen 

kan belastes maksimalt i et stort turtallsområde

Nå også med lasteautomatikk 
Identifi serer og laster «alle» typer hengere
Fungerer både på side- og baklasting
Dobbelt laserøye for optimal lastefunksjon

John Deere lovte mye med den nye 
8000-serien.  Nå har de bevist det.

Den har levert en kapasitet som 
tilfredsstiller enhver forventning. 
De nye snitterne produserer en 
snittekvalitet de norske kundene 
ikke får fullrost. 

Til slutt og ikke minst, 
svært lave driftskostnader.

Førsesongsalg_2017.indd   10 05.10.2016   11.21.30



Gyldig til 9.12.2016. Alle priser eks. mva, frakt og klargjøring.

NYHET

NYHET

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. 

John Deere introduserer for 2017 sesongen en helt ny serie med fastkammerpresser. 

De vil bli tilgjengelige som singelpresse F441R og kombipresse C441R. 
Disse pressene har fått store endringer og oppgraderinger i forhold til dagens modell. 

C441R Kombipresse
• Større dekkutrustninger 

• 620/45R-22,5 eller 750/45R22,5
• Singel eller boggiaksel
• Forsterka ruller og lager. Økt fra 30 til 50mm aksel
• Nye el.hydrauliske betjente fi lmmagasin, 

perfekt arbeidshøyde
• 15% større kapasitet pr. ball syklus 

(40 omdr.min pakker)
• Innmaterrotor med Hardox 
• Greenstar 1800 Isobus fargemonitor
• Større vekt på trekkrok

F441R Singelpresse
• Ny og raskere nettbinding
• 1 1/4” forsterka kjeder
• Greenstar 1800 Isobus fargemonitor
• Baler Automation som standard

ÅRETS STORE PRESSENYHET

NYHET
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Gyldig til 9.12.2016. Alle priser eks. mva, frakt og klargjøring.

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. 

Kontaktoss foret godttilbud

PLANLEGG 2017 NÅ!
I år har vi sammen med Kverneland 
laget et eget førsesongmagasin 
som inneholder produkter fra 
Kverneland. 

Her kan du lese reportasjer 
fra kunder, ekspertartikkel 
om pløying, samt omtaler av 
en stor mengde maskiner 
fra Kverneland. 

I bladet kan du også lese mer om disse nyhetene:

I år har vi sammen med Kverneland 

I bladet kan du også lese mer om disse nyhetene:I bladet kan du også lese mer om disse nyhetene:I bladet kan du også lese mer om disse nyhetene:

Kverneland 3336 MT Vario Kverneland 2500 iPlough

Kverneland Exacta CL Geospread
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Gyldig til 9.12.2016. Alle priser eks. mva, frakt og klargjøring.

Snerten og prisgunstig traktor fra 55 til 75 hk.

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

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

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

269.000,-

JOHN DEERE 5E

JOHN DEERE 5G

JOHN DEERE 5M

Med 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 fi rehjulstrekker.

Komfortabel og romslig førerhytte.

Flere girkassealternativer.

Nye John Deere 5M serie med sitt tøffe 
design er en svært fl eksibel 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

Kverneland Exacta CL Geospread
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JOHN DEERE 6M

JOHN DEERE 6MC JOHN DEERE 6RC

6M-serien er et nøkternt og prisgunstig alternativ 
med effekter fra 110 til 195 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 6000 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 (2-15 cm).

Nå også med mulighet for mobil RTK

Kompaktmodell i standardsegmentet med utstyr  
ut over det normale.
• 3 modeller: 6095MC m/95 hk, 6105MC m/105 hk, 

6115MC m/115 hk.
• Helrammekonstruksjon – større styrke og enkel 

tilpassing av utstyr.
• 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: 6095RC m/95 hk (105 hk IPM),  

6105RC m/105 hk (115 hk IPM) og 6115RC m/115hk 
(125 hk IPM).

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

• 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.

NYHET
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Gyldig til 9.12.2016. Alle priser eks. mva, frakt og klargjøring.Gyldig til 9.12.2016. Alle priser eks. mva, frakt og klargjøring.

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 partikkelfi lter.
• 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 spesifi ser din neste traktor til 

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

får du også 5 års garanti.

JOHN DEERE 6R
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Tommy Landås
Aust-Agder m/ Kristiansand og Vennesla
Tlf: 907 23 564
tommy.landas@fkra.no

Bjarne Aske
Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger
Tlf: 481 65 605
Bjarne.aske@fkra.no

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

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

Gunnar Klaussen
Salgsleder 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

Magnus Lunde Bakka
Eidfjord, Ullensvang, Jondal, Odda, Kvinnherad,  
Etne, Erfjord, Jelsa, Sauda, Suldal og deler av Vindafjord
Tlf: 918 32 402
magnus.lundebakka@fkra.no

Ingvald Rygg
Salgsleder maskinsenteret Klepp
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

Svein Magne Sjøen
Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn, Utsira, Stord, 
Bømlo, Fitjar, Sveio og delerav Vindafjord

Tlf: 414 65 967
sveinmagne.sjoen@fkra.no 

Ragnvald K. Bjelland
Rennesøy, Finnøy, Forsand, Strand, Hjelmeland,  
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) produserer fôr, gjødsel og såvarer. Vi leverer dessuten traktorer og maskinvarer. Vi har 19 butikker og 7 verksteder.  
Vår region strekker seg fra Sunnhordland i nord til Tvedestrand i sør. Hovedkontoret ligger i Stavanger, mens maskindivisjonen ledes fra Klepp.

Med forbehold om trykkfeil. Bildene kan avvike fra kampanje modellene. 
Gyldig til 9.12.2016. Alle priser eks. mva.  

*Leasingtilbud er dagens rente og avtaleperiode på 7 år.

Da har du nå mulighet til å melde deg på tur til Tyskland,  
6. - 8. mars 2017. Avreise fra Sola til Frankfurt mandag  
morgen og retur onsdag kveld. 

Mandag besøker vi Sinsheim Auto & Technik museum.
Tirsdag besøker vi John Deere fabrikkene i Mannheim og 
Bruchsal. I Mannheim blir alle traktorene i 6 seriene produsert.  
I Bruchsal er hyttefabrikken og hovedlageret i Europa lokalisert.

Pris 8.500,- pr deltaker, inkluderer flyreise, buss transport i 
Tyskland, 2 overnattinger i enkeltrom, 2 x frokost, 2 x lunsj og 
middag begge kveldene. 

Vil du se hvordan en John Deere  
traktor blir produsert? 

Påmelding pr epost til ragnhild.hovland@fkra.no. Begrenset 
antall plasser, så her er det første mann til mølla som gjelder. 
  
NB: John Deere har 16 års nedre aldersgrense for besøkende  
i fabrikkene!

SALGSLEDERE
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