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1739 BORGENHAUGEN

69 13 75 02

www.ablandbruk.no

Importør:

ALLE PRISER ER 
EKS. MVA./FRAKT

Energigripere for klipping og lasting
Alle modellene leveres som kranversjon eller
for montering i hurtigfeste på gravemaskin.

Sterk konstruksjon. Enkel og rask montering. Rask klipping.

Mod: 150, 180, 230 og 300. Leveres med S40, S50 og S60 feste. Vekt fra 200-500 kg.

Vi har skogsutstyr for et hvert behov
Sjekk våre priser!

Valgfri drift. Vekt, dag, natt eller 24 t.
Gasskanon: Skyter høye smell/skudd, 
m/justerbare intervaller

Zon Gasskanon «Hyler’n»

KLIPPER ISTEDET FOR Å SKJÆRE. Lave stubber uten forbruk av sverd og kjeder.
Naarva S23 montert på jibb

Lav investering   •   Stabil konstruksjon   •   Enkel betjening

Allemans hogstagregat for tynning og vedhogst. Enkel montasje.
Klarer virkediameter opptil  25 cm. Oljebehov 40 - 70 l/min.

ENGREPS TYNNINGSAGREGAT OG FELLEHODER
Kan monteres på tømmerkraner og gravemaskiner fra 5 - 8 tonn

Bioklipp for dia.  20 - 32 cm. 
Leveres med og uten 
akkumulering. For kraner
og gravere fra 5 - 20 t

Naarva E20 - E32 Naarva S23 Naarva S25

B R A N N V E R N
Vegger og bjelker av betong hindrer brannspredning effektivt mellom  
                          brannceller, dette gir bygget høy sikkerhet.

G J Ø D S E L H Å N D T E R I N G
Innen gjødselsystemer produserer Systemblokk gjødselkjeller vakumrenner  
               kanalomrøring skraperenner, flyterenner og pumpekummer

w w w . s y s t e m b l o k k . n o

B Y G G   M E D   B E T O N G
T R Y G G H E T   F O R   D Y R E N E   D I N E

D e t   t r y g g e s t e   h j e m m e t   f o r   d y r e n e   d i n e !

Les mer på :
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vi Tar gjerding til et   nytt nivå

NY METODE I NORGE
HT-gjerde (hight tensile fencing) er en 
metode for gjerding som er er mye brukt i 
Europa. I mange europeiske land er denne 
gjerdetypen et krav til gjerding langs vei. 
Produkter og montering i dette konseptet 
gir resultater med bedre kvalitet og lengre 
holdbarhet enn vanlig «mild steel» gjerde.

FORDELAKTIGE EGENSKAPER
HT-gjerde bruker high tensile nett som tåler 
kraftig strekk og kan strammes betydelig 
uten å redusere styrken. En kan derfor 
bruke færre stolper. Det gjør gjerdet mer 
estetisk og reduserer materialforbruket. 
Dette gir økonomisk og miljømessig gevinst.

PRODUKTET
HT-gjerde har utviklet og tilpasset metodene 
for montering av gjerde til norske forhold. 
Konseptet bygger på standardvarer fra flere 
leverandører og produsenter. Vi har i særlig 
grad jobbet med produktutvikling av påle-
maskiner og spesialverktøy for å at stolpene 
skal bli best mulig fundamentert og dermed 
tåle større belastning. 

Forhandlerliste

HT-gjerde er en teknikk og en 
netting som tåler tre ganger 
belastningen i forhold til 
standard norsk nettinggjerde

Mer OM VårT konsept på
HTgjerde.no
Facebook: HT-gjerde a.s

HT-gjerde AS
47 68 44 92  |  post@htgjerde.no

HT-gjerde Sauda og omegn AS
957 92 321  |  sverre@sau-da.no

HT-gjerde Bergen AS
97 55 55 75  |  kontakt@htbergen.no

HT-gjerde Hardanger Voss AS
971 66 851  |  arne@aalvik.no

Sogn Vegteneste AS
976 10 967  |  knut@sognvegteneste.no

HT-gjerde Vest AS
977 52 431  |  bbgjerdeservice@gmail.com

Trio Maskinlag AS
959 80 935  |  triomaskinlag@broadpark.no

HT-gjerde Nordmøre og Romsdal AS
911 24 756  |  post@htgjerdenmr.no

Kulstad Maskin AS
951 29 494  |  post@kulstadmaskin.no

HT-gjerde Namdal AS
911 84 432  |  tkri-ro@online.no

HT-gjerde Øst AS
911 26 213  |  ost@htgjerde.no

HT-gjerde Kongsberg AS
952 44 489  |  tom.ivar@villasol.no

HT-gjerde Agder AS
966 20 777  |  torkel@tkgjerdeservice.no

HT-gjerde Sørvest AS
954 27 311  |  daniel@svgjerde.no

HT-gjerde Ryfylke AS
920 12 150  |  strand@bygdeservice.no

Arild Risa
951 19 765  |  arild.risa@lyse.net

HT-gjerde Trøndelag Sør AS 
464 22 208  |  ak-haugan@hotmail.com

HT-gjerde Østfold Akershus AS 
908 66 479  |  jonstabekk@halden.net
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Kongsvinger

Moss

Kongsberg

Skien
SandefjordLarvik

Mandal

Førde

OSLO

Mo i Rana

KRISTIANSAND

TROMSØ

BODØ

BERGEN

TRONDHEIM

STAVANGER

Farsund

Sandnes

Egersund

Flekkefjord

Hønefoss

Ringebu

Sandane

Evje

Molde

Måløy

Flora

Namsos

Verdal

Ålesund

Haugesund

Hammerfest

Brønnøysund

Sandnessjøen

Kristiansund

Sogndal

Gjøvik

Rjukan

Drammen

Tønsberg

Deanušaldi
Tana bru

Røst

Harstad

Narvik

Sortland

Karasjok
Kárášjohka

 Åndalsnes

Gol

Fauske

Fredrikstad

Rena

Lakselv
Leavdnja

Geilo

Svolvær

Stamsund

Bardufoss

Oppdal

Alta

Røros

Vadsø

Grong

Halden

Kragerø

Grimstad

Storslett

Innbygda

Mosjøen

Arendal

Honningsvåg

Steinkjer

Askim

Tynset

Kirkenes

Lom

Voss

Vardø

Valle

Støren

Fagernes

Berlevåg

Sunndalsøra

Øvre Årdal

Stryn

Odda

Lillestrøm

Skibotn

Stjørdal

Kautokeino
Guovdageaidnu

ElverumHamar

Dombås

Vår nordligste forhandler ligger i Foldereid. 
Våre nettsider har oppdatert liste til enhver tid.
Pr. 6. mars 2018 har HT-gjerde AS 18 forhandlere.
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Tlf. 33 30 86 60 - www.freberg.no - post@freberg.no 

Komponenter og løsninger til møkk og vann. 

GPS overvåkning, 
status  & vanningshistorikk 
til din vanningsmaskin. Passer til ALLE merker! 

www.ndi.no

Importør: NDI Norge AS 

Kontakt med din nærmeste 
maskinhandler eller 
dekkverksted for 
et godt tilbud!  
   
   
   
   
 

et godt tilbud!  et godt tilbud!  et godt tilbud!  et godt tilbud!  Dekkmann

BKT FL 630 
Fleksibelt fl erbruksdekk 
for vei og mark
Fleksibelt fl erbruksdekk 

• Beskytter avlingen
• Utmerket trekkraft
• Stor belastningskapasitet
• Utmerket selvrensing

MER FOR PENGENE 
 - ET SMARTERE VALG!

TRAKTORDEKK  |  FLOTATION  |  SKOGSDEKK  |  EM Les mer på www.alliancedekk.no

Alliance 390 og 885
Flotationdekk tilpasset 
høy belastning!
• Lav rullemotstand
• Stabilt på veien   
• Lang levetid
• Skånsomt mot avlingen

885390

FL 630

For hastighet 
inntil 70 km/t
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- Markedets mest:
          - Driftssikre system
          - Servicevennlige system

- Opptil 4x50 meter rør

- Enkel betjening

- 24 timer batteridrift

- Trådløs eller kablet overføring

- FG godkjent

- Levering direkte fra lager

BRANNVARSLING TIL LANDBRUK

Boks 78 N-1332 Østerås.   Tlf. 671 64 150         www.icas.no / salg@icas.no

Lite eller stort, Icas tilpasser anlegget etter dine behov

Ta kontakt nå for tilbud

Gunstig pris ved utskifting av aspirasjonsdetektor
fra andre produsenter.

- Markedets gunstigste trådløse overføring mellom bygningene

Mail:svarhe@online.no 
Hjemmeside:www. svenn-maskin.no 

Planlegging salg og service.

IMPORTØR

Utvendig - innvendig mont. 
Tett eller vindbremsduk. 
Hele porten går opp på rull. 
Mange smarte løsninger. 

  DUKPORTER: KORN, HØY og FRØTØRKER: 
Planlegging, salg og montering 

Tlf : 91647312

Komplette anlegg eller fornyelse. 
Kvalitetsutstyr til hyggelig priser.

Varm og kaldlufts tørker

Korntransportutstyr til 
alle formål.

Leddheiseporter .Produseres etter mål. 
SERVICE PÅ ALLE TYPE PORTER. 

Beslag for inngangsdør i brukte porter.

Kraftig og slitesterkt. 
Sjekk våre fabrikkpriser.

Kjørbare tørkegulv. 
Korn.bønner.flis.høy.frø.osv
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ALLE PRISER EKS. MVA. OG FRAKT

ekte treglede

Orange PMS 166

INDERØY - SANDEFJORD  •  TLF 47 87 50 00  •  INFO@NORLOG.NO

ENEFORHANDLER I NORGE  AV

Leasing fra kr. 530.- pr.mnd i 7 år.

Fra 
kr 40.000.-

Norwood båndsag LM29 

Fra 
kr 56.000,-
Leasing fra kr. 750.- pr. mnd. i 7 år

Tiden er inne for å kjøpe nytt sagbruk 

Nyhet!

Logosol båndsag B751
Robust konstruksjon  -  mange fine finesser

ALLE PRISER EKS. MVA. OG FRAKT

Vår
bestselger
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23.992,- 69.900,-

64.900,-

KAMPANJEPRIS
til 30.06.18

        FRA  
69.500,- 25.600,-

8.500,- 2.550,-
5.990,-

  STOCKMASTER FRA 320.000,- Eks mva.

EX 202 3015  VarETilHENGEr

Ta510 DYrETraNSPOrT

SaUEVEKT

www.iwt.no

TT3621   TiPPHENGEr

BEHaNDliNGSaUTOMaT

FôrHEKK SaU

HB 511  HESTEHENGEr

FôrHEKK UTEN FôrSPill FOr  
STOrFE

KlaUV
BÅS
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Postboks 70 ∙ 1713 GrålumBesøksadresse: Ringtunveien 3, Bjørnstad Industriområde v/Sarpsborg

Kraftoverføringsaksler
Vi har kraftoverføringsaksler til de 

fleste formål til gunstige priser

Sverd og kjeder til motorsag 

Vedsekker og pallehetter
Euro - 1000 liter, Hydro - 1500 liter, 
40 liter, 60 liter og Big Bag

Verneutstyr fra Oregon

 Filter, gear, sverd og kjede til vedmaskin

Ustyr til gresstrimming og ryddesag

Frontlaster

Sveisefester
Euro, Ålø Quicke, Trima SMS/Bergsjø, BM Volvo  

type 1 og 2, Avant minilaster og Bobcat

Seter
Vi har et stort utvalg av 

komfortable traktorseter fra de 
helt enkle til de luksuriøse

Hydraulikksylindere til mange formål

Hydraulikk

Tlf: 69 10 23 00
www.okonomi-deler.no ∙ post@okonomi-deler.no

Besøksadresse: Ringtunveien 3, Bjørnstad Industriområde v/Sarpsborg

Husk at du kan ringe oss på telefon 69 10 23 00

Vekommen til en hyggelig handel hos Økonomi-deler
Nettbutikk: www.okonomi-deler.no 

Telefon: 69 10 23 00

Vi har traktordeler du sparer penger på!

Reparere selv?
Reparer trygt med instruksjonsbok eller 

verkstedhåndbok for hånden

Komplette hjul, dekk, slanger, felg og nav Trekkøyer

Åpningstider for bestilling via telefon; 
mandag - fredag: 

08.00-11.50 og 12.30-16.00

Hos oss kan du selvfølgelig også bestille 
alt av deler via telefon. 

I Sarpsborg har vi dyktige og erfarne ansatte på 
vårt ordrekontor, klare for å hjelpe deg med din 

bestilling.

Norges største nettbutikk på traktordeler
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www.combitrac.no

Combi Trac Norge AS
Solørvegen 632,
2415 Heradsbygd
Telefon: 62 42 37 00
Mobil: 91 84 29 05
E-mail: post@combitrac.no
Internett: www.combitrac.no

Produsent:
PMU Rep O Smide AB. 
Hanstorvegen 6,  
34132 Ljungby, Sverige.
Tlf: +4637282888

Peter Johansson,  
Mobil. +46705521060
E-mail: peter@pmuab.se  
Internett: www.combitrac.nu

 3 Miljøvennlig
 3 Driftsikker
 3 Bred og stabil

 3 Hydrostatisk drift
 3 Markedets største drakraft
 3 For skogbruk, jakt, brannvesen, bygg og anlegg

Hvorfor velge Älgtrac og Combitrac?

Maskinene har en fantastisk fremkommelighet i allslags terreng, 
og er veldig driftsikre. Bruksmulighetene er grenseløse, alt 
fra elgjakt, vedkjøring, hyttebygging, massetransport, tynning, 
handicaptransport og til annen terrengtransport. Vi har kunder 
innen Kraftlag, Televerk, Brannvesen og Anleggsbransjen.

Combitrac trekker konstant på begge beltene, selv når man svinger. 
Dens spesielle boggi-konstruksjon gjør at beltet får en rund 
anleggsflate mot underlaget, noe som igjen gjør maskinen lett å 
svinge (ca 4 meter).

Hjulene er det viktigste på hele maskinen, disse styrer og støtter 
maskinen i terrenget. En kort maskin vil få en veldig ustabil gange i 

terrenget, rett opp og ned på stubber og stein. En lang maskin flyter i 
terrenget, og lar hjulene følge rotbein opp på stubber eller der det er 
lett å klatre opp på store stener.

Vi har 45 års erfaring i skog og terrengkjøring med ulikt utstyr 
og maskiner. Gjennom mange års utvikling vil vi påstå at 
Combitrac er noe av det beste på markedet når det gjelder 
terrengfremkommlighet.

Hastigheten på maskinen er 0 til 8,4 km/t på høygir uten belastning. 
Med 600 kg last faller den til 7,5 km/t på høygir og 4,5 km/t på lavgir 
med 5,3 Hk motor. Total leddkapasitet for Älgtrac er ca 600 kg, 
Combitrac ca 1200 kg.

Postadresse: PB 6046 Etterstad, 0601 Oslo
Kontor/lageradr.: Østerdalsgt. 1; 0658 Oslo
Tlf. 23 03 68 00  Fax. 23 03 68 01
E-mail adresse: greiff@oslonett.no

Navn:

Adresse:

Postnr:                Sted:

Telefon:                        Ca. kl.

Ønsker flere opplysninger om:

� Malepumper � Sprøytepistoler � Stål-rullebørster

�

www.greiff.no

Stål- rullebørsten
Fjern blærer og flassing i
gammel maling. Du ruller
oppover veggen. Når du
drar nedover igjen med
kraft fra begge armene,
blokkerer rullen automa-
tisk og du rasper med

deg den gamle malingen.

Meget ef

Bredde  100 mm

fektiv!!

MAL BYGNINGEN DIN MED
PUMPE FRA WAGNER 

Maling, beis, latex og olje 

Leveres med 7,5 m slange, lettmetallpistol
m/2 vendbare dyser. Perfekt til  

bygningsmaling både ute og inne. 

Mal bygningen din med
høytrykks-sprøyte i fra

Wagner.

Kun kr 6.700,-

eks. m.v.a.

* Til runde og firkanta siloar
* Enkel og rask montering
* Kraftig PVC duk
* Direkte frå produsent

Vi leverer også: - Silopose
- Tank til pressaft, vatn m.m.
- Vann- og sandpølser, toppduk
- Brønntetning
- Presenninger,basseng m.m.

E- post: almennin@online.no http:\\www.almenning.no

SILOPRESS

6783 STRYN Tlf 57 87 56 00 

Spilepresset

E-post: post@almenning  http://www.almenning.no

OBS: Sjå dato for VINTERRABATT

VINTERRABATT
fram til 15.4.07
VINTERRABATT
fram til 15.4.07

Adr.: 2435
Braskereidfoss
Tlf.:62 42 37 00
Fax:62 42 31 21
Mobil.918 42 905

Den beste transporthjelpen i skogen!

Bare fantasien stopper bruksområdet.
Be om brosjyre eller demonstrasjon.
Flere forhandlere i Norge. E-mail:post@combitrac.no Internett:www.combitrac.no

Produksjon og salgTilpasset rullestolbrukere. Be om info

Den miljø terrengtransportmaskinen
� Markedets største drakraft
� Lavt tyngdepunkt
� Bred og stabil

� Høy og lavgir + revers.
� Maskinen for skogbruk, 

jakt, brannvesen, 
bygg og anlegg.

Älgtrac

side 28  12-03-07  09:06  Side 1

Älgtrac

Den beste transporthjelpen i skogen!

 

 

 

STÅLHALLEN AS      www.stalhallen.no 
kontor@stalhallen.no tlf: 95 88 88 30

 

Nå er det tid for planlegging, ta kontakt for og vi hjelper deg videre i prosessen  

Vi har Norges billigste Weckman-haller  

Stålhaller og maskingarasjer for allsidighet og kvalitet, leveres som enkelt byggesett eller ferdig oppsatt, Vi har også 
sandwichelementer for isolerte bygg. Spør oss om råd og vi hjelper deg igjennom prosessen. 

Vi har levert over 500 bygg i Norge siden 2005 bl.a. Maskinlager - Driftsbygning – Fjøs   

         

  2 av leveransene 2018      

 Ridehall 1012m²             driftsbygning 3500m² 

VI FLYTTER TIL NYE LOKALER 

Ny besøksadresse adresse fra og med 15.06.2018 

Karihaugveien 89. 1086 Oslo 

Tlf: 95 88 88 30.  E-post: kontor@stalhallen.no  www.stalhallen.no     
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..med prosjektering, produksjon og oppfølging av byggesett i elementer for ulike typer bygg. 
Vi leverer driftsbygninger, lager og redskapshus etter norske trehustradisjoner.
Elementene er produsert med MøreRoyal® utvendig kledning.  
 
Prefabrikerte elementer gir store fordeler med kortere byggetid, og særlig kort tid før bygget kan  
lukkes på byggeplassen. Samtidig gis det muligheter for bedre styring av materialleveranser og av  
selve byggeprosessen. Innendørs produksjon muliggjør kombinasjonen av rasjonell produksjon med  
god kvalitet.

MøreTre AS 
Industriveien
6650 Surnadal

nils.ove.bruset@talgo.no
Tlf 970 81 093Ta kontakt for tilbud!

Kyllingfjøs i fargen RB. 10 Brun Storfefjøs i fargen RY. 20 Oker Redkapshus i fargen RR. 20 Rød

Elementbygg i MøreRoyal®

MøreRoyal® farger:

RO 0 natuR

RY 20 OkeRRR 20 Rød

RB 20 BRunRg 25 gRå

www.talgo.no

Vi har lang og god erfaring..

•	 Førstesortert trevirke 
•	 Behandlet på alle sider
•	 Formstabilt 
•	 Råtefritt
•	 Kun kosmetisk vedlikehold 

MøreRoyal® har vært produsert av 
MøreTre i 35 år, og er et mer aktuelt 
produkt enn noen sinne.

Egenskaper:
MøreRoyal® er førsteklasses, ferdig behandlet 
trelast klar til bruk uten noen form for  
behandling. Den trenger aldri maling eller beis, 
og innehar unike egenskaper som er ideelt 
for deg som ikke ønsker å bruke tida di på 
vedlikehold. MøreRoyal® er hyppig brukt både 
på næringsbygg, driftsbygninger, støyskjermer 
og ikke minst som kledning, tak og terrasse til 
private boliger.

Les mer om MøreRoyal® på www.talgo.no
 

Hva er MøreRoyal®?

NYH
ET

Driftsbygningene kan  
også leveres med vegger i  
massivtre, som er godt 
egnet for storfe og sau.  
 
En massivvegg er en vegg som 
består av flere lag med treplanker 
som er spikret/skrudd sammen. 
Veggene er lektet ut for at det skal 
bli god lufting mellom kledning og 
vegg. Massivveggen har en god 
isolerende effekt.

Fjøs med massivvegger

Se vår video på YouTube, søk på “MøreRoyal”

• Effektiv og enkel innpkking på lagerplassen eller på jordet
• God forstrekker og forhåndsinnstilt overlapping sikrer jevn inn-

pakking og høy kvalitet på fôret
• Pakker baller av gras, høy eller halm med diameter opptil 160 cm
• Delelager

FOSSUM MASKIN
2880 Nord-Torpa
Tlf.:61 11 86 02
Fax:61 11 86 33

Når kvalitet og pris teller!

Rundballepakker Spin-pack 16-1700

Be om brosjyre-tilbud

Stenrive Stenplukker

Kraftig konstruksjon - kjededrift -
slurekobling. Raker og gjevner
meget effektivt. Høy slitestyrke
på tinner. 3 typer modeller: 1,6 -
3- 4m.

Enmannsbetjente stenplukkere. Få
bevegeligedeler og lave driftskost-
nader. Med Diamant’s nye super
tinner er de velegnet til direkte
plukking av jorden ned til 20 cm.
Fra en av Europas største pro-
dusenter av steinutstyr. Delelager
til alle typer steinplukkere. NB: 3
års garanti på tinder og fjærer.

Delelager: 
NUFFIELD. LEYLAND. 
MARSHALL. STEYR. JCB

Bare originaldeler til piratpriser!

Be om brosjyre - tilbud
epost: foma@live.no
www.fossummaskin.no

Liavegen 8, 2880 Nord-Torpa
   Tlf.: 61 11 86 02
Fax.: 61 11 86 33

Humus dumper tilhengere er produsert for den kresne 
norske bruker med mange innebygde detaljer 
som letter hverdagen. 

Der detaljene teller 

16 17



Globus lanserer ny steinrive, 
som består av to seksjoner som 
gir en arbeidsbredde på seks 
meter. 

De to seksjonene samler steinstrengen 
midt bak traktoren. Steinriva drives 
hydraulisk av en hydraulikkmotor i enden 
av hver rivetrommel, som forøvrig er lik 
som før, med utbyttbare tinder i herdet 
stål.

Omstilling fra arbeid- til transportstilling 
gjøres fra førerhytta. De to seksjonene 
felles opp på høgkant, og låses mekanisk.
Arbeidsbredden er altså seks meter, 
mens transportbredden er 2,7 meter. 
Totalt har de to rivetromlene 64 tinder og 
riva veier 2100 kg. Arbeidsdybden er fra 
0 til 10 cm og riva krever en oljeleveranse 
på 70 l/min fra tre enkeltvirkende uttak 
med fri retur.

6 METERS  
STEINRIVE NYHET!

www.globus.no

Snø
Snøfresere
Strøkasser

Anlegg
Gravskuffer
Pusseskuffer
Rippere

Jordbruk
Steinutstyr
Rundballegafler
Jordbearbeiding

4.900,-
ekskl. mva.

KJERNEBORSPESIALISTEN I NORGE 
Tlf. 69 22 70 60   -   www.hr-maskin.no  -  post@hr-maskin.no

• Ø40 x 55 mm kjernebor
• 3/4” Weldon innfesting
• inkl. Ø13mm drillchuck
• trinnløs hastighetsregulering
• smøresystem for skjæreolje
• kun 14,6 kg

COMMANDO 40

Sett med 6 stk. hardmetall kjernebor for håndholdt boring i metall.
Ø16 - Ø18 - Ø19 - Ø20 - Ø22 og Ø25 mm.  Klarer platetykkelser opp til 25mm. 
Leveres med 2 ekstra senterbor.

HARDMETALL KJERNEBOR
FOR HÅNDHOLDT BORING

2.355,-
ekskl. mva.

 - det originale merket innen kjerneboring i metall

 

EGGEN DATA  www.eggendata.no   416 14530/950 61322 

    VÅRKAMPANJE GPS 

COMPASS  sporfølgingspakke  
kr 17.900 kr 17.900 kr 17.900 + mva 

InCommand 800  
RTK RTK autostyringspakke kr 90.000 kr 90.000 kr 90.000 + mva 

• Ontrac3 rattmotor 

• Mobil RTK L1 

• Fjerntilkobling  
 for support 

Kr15.000 Kr15.000 Kr15.000 tillegg  
for traktor nr 2 
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HYDRAULIKKSYLINDERE OG AGGREGATER

www.sagutstyr.no

Vi har kontakt med et firma 
i Sverige som produserer 
hydraulikksylindere på 
bestilling.

Send bilder og nødvendig 
informasjon om mål osv. til 
hydraulikk@sagutstyr.no, så gir 
vi deg et pristilbud.

Eidsvollvegen 481, 2160 Vormsund - Tlf 63 90 11 90

Vi skaffer også 
hydraulikk-
aggregater som 
tilpasses ditt 
spesielle behov.

www.landbrukskatalogen.com

DIGITALT OG PÅ PAPIR
Landbrukskatalogen

                      

 

 

 

 

 

         www.aasvestadmaskin.no 

          Heggvinvegen 192, 2324 Vang Hedmark 
                                     Tlf  900 13 029 

           e-post: post@aasvestadmaskin.no 

MT-henger 

AMC containere               dumperkasser 

                            maskinflak 
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Rimeligere
enn du tror

STARK SKUMMARKØR
til åker og kveke sprøyting.
Nøyaktig utført arbeide
gir alltid best resultat!

STARK skummarkør er 
universal og passer på nye og gamle
åkersprøyter, eksaktgjødslere og 
vanlige sentrifugalspredere.

Kan brukes
opptil 2x8m. 
bommer

LOTIN’s feller

Fangstfeller for:
Grevling, Rev, Mink, Mår, 
Kråke m. m. 
Patentert varslingsystem 
(synlig 500 m)
• Svenskprodusert •Rimelige priser

NEUHAUSER barkemaskin for små-virke. 
Barker fra 3-25 cm. Etterlater en jevn overflate.

Leveres med traktor - og eller el. drift Vekt: ca. 200 kg.
Kapasitet: Maks15m/min. Bruksområde: F.eks barking og 
kvessing av stolper til gjerde o.l. Gunstig pris.

Nyh
et

BARKEMASKIN

Reservedeler !
Lei av høye priser
og lange leveringstider?
Prøv oss også på reserve-
deler til din gamle tømmer-
henger og kran.

Vi har mye på lager og 
skaffer det meste !!!
Eks.: Rotatorer - gripere -
hydr.sylindere - svinghus -
sentraler - pakninger - bolter -
foringer - spakhus - hjul og
nav, med eller uten brems - 
navkopper til de fleste nav.
Div. avmont. akseltapper/nav.

RING I DAG !!!

HYPRO helhydraulisk
Traktorprossesor (3 pkt.) 

Miljøvennlig, rask, sterk og effektiv
3 modeller: 300 - 450 - og  755. 
Kraner med 4, 6 og 7,5 m rekkevidde.

DET RIKTIGE VALG, NÅR 
KVALITET ER AVGJØRENDE!
Kraner fra 2,1 - 6 t.m.
Rekv. fra 4,7 - 6,7 m

Hengere fra 6-12 t. 
med el. uten drift

skogsutstyr er utviklet for profesjonelt arbeide.

NIAB 5-15 Prosessor
gjør hverdagen enklere

Ta hånd om skogsdriften selv. Øk effektiviteten
og spar helsa. NIAB 5-15 brukes til tynning og
sluttavvirkning opptil 50 cm. 

NB: Vi leverer også deler til eldre maskiner.

Vi har skogsutstyr for et hvert behov

FARMA skogsvogner leveres i 8 modeller.
Fra 6 til 12 t, med kraner fra 3,8 - 8,5 m rekkevidde.
12 tonn vogn leveres med drift.

1739 BORGENHAUGEN

69 13 75 02

www.ablandbruk.no

Importør:

ALLE PRISER ER 
EKS. MVA./FRAKT

FARMA CT 6,0 - 9

MOWI 

. stor mark-frigang

. stor boggi-pendling

. mulighet for bruk av belter

Din beste venn i skogen. . . 

Legg til rette for en effektiv 
vedhåndtering denne 

sesongen. Enten du ser etter 
sekker, stativ eller en ny 

henger til ATVen.

Våre varer finner du i  
landets ledende landbruks-  

og skogbruksbutikker. 

espegard-proff.no

Tid For Ved

30 års erfaring

Espegard PROFF ann Landbrukskatalogen VED 2-17.indd   1 02.03.2017   09.30
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 Tilvekst før avvenning som
 

har direkte innvirkning 
på dyrets m

elkeytelse og 
holdbarhet.

•
 De første m

ånedene er av
gjørende for kalvens ut
vikling til produktiv m

elkeku.

1
0
0
%

 M
e

lk
e

in
g

re
d

ie
n

s
le

v
e

rt a
v
 T

in
e

.
B

ru
k
 n

o
rs

k
 

B
ru

k
 S

p
ra

y
o
!

Cosy Calf kalvejakke.
Reduserer energitap.

H
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Prestegård har m
er enn 25 års erfaring m

ed 
kalveoppdrett. Planen var å gi R

eviva til de kyr 
som

 var utsatt for m
elkefeber, forteller Prestegård. 

Etter å ha sett virkningen av R
eviva var konklusjo

nen: Vi vil gi R
eviva til alle våre kyr etter kalving.

O
le Tom

 Eikeland i Finsland ble så overrasket at 
han ringte tilbake etter å ha prøvd R

eviva. Ei ku 
som

 skulle ha 4. kalven var i for godt i hold. Kua 
tok R

eviva direkte og var så i gang m
ed norm

alt 
fôropptak og produksjon. Etter ei noe hard kalving 
kom

 en yngre ku ikke på beina. N
år bøtta m

ed 
R

eviva ble satt inn drakk den direkte og kvikna 
til, slikte kalven og begynte så å ete. Et fantastisk 
hjelpem

iddel. H
ar ikke hatt m

elkefeber etter at vi 
begynte å gi R

eviva til alle etter kalving.

Erling Snøva i Sunndalen har også tatt i bruk 
R

eviva. D
e var noe reserverte til å begynne m

ed. 
Etter å ha sett virkningen er konklusjonen klar: R

e
viva skal brukes, det har en overbevisende effekt.

Eivind og G
unnhild Prestegård

V
i e

r d
e
r! 
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