Produktkatalog 2022

Vår visjon:
Traktor & Landbruk og NT Maskin skal være ledende leverandører av
utvalgte kvalitetsprodukter for landbruket. Vi skal innen våre primære
produktområder være best på kundetilfredshet og en foretrukket
samarbeidspartner for både kunder og leverandører.

Om oss:

og Duoplast strekkfilm, og nylig ble vi også importør av
SlurryKat gjødselutstyr og tilhengere.

Traktor & Landbruk AS og NT Maskin AS er søsterselskap
og frittstående aktører innen import, salg og service av
landbruksmaskiner.

Traktor & Landbruk er en av Norges største forhandlere
av McHale, og både Traktor & Landbruk og NT Maskin
tilbyr i tillegg en rekke andre anerkjente varemerker.

Vi har lang fartstid som importør av BvL fullfôrvogner

Som frittstående aktører står vi fritt til å selge produkter
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* Traktor & Landbruk (T&L) og/eller NT Maskin er importør

 Produktene selges ikke av angitt avdeling.

Katalogen inneholder et begrenset utvalg av våre produkter og spesifikasjoner
kan endres uten forvarsel. For komplett oversikt ta kontakt med en av våre
selgere. Se også www.traktoroglandbruk.no | www.ntmaskin.no

og maskiner som har en kvalitet vi selv kan stå inne for.
Det gir oss også frihet til å skaffe deler til, og utføre
service og reparasjoner for de fleste varemerker. I tillegg
til å være merkeforhandler, server vi utvalgte produkter
som vi tidligere har håndtert via norske importørledd.
Flere av våre eiere har sitt daglige virke som bønder
og entreprenører. Det gir oss førstehånds kjennskap til
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produktene vi forhandler. I tillegg er flere av de ansatte i
Traktor & Landbruk og NT Maskin involvert i landbruksdrift ved siden av.
At Traktor & Landbruk og NT Maskin eies og drives av
folk med bakgrunn og tilhørighet i landbruket gir deg
som kunde ekstra trygghet. Vi vet hva som kreves av en
leverandør.

BvL

Garantert kvalitet for folk og fe
Som eneste leverandør tilbyr Traktor & Landbruk og
NT Maskin  6-års produkt- og fornøydgaranti på fullfôrvogner.

Skreddersøm
Vi vil tilby en fullfôrvogn som er perfekt tilpasset din
drift. Med utgangspunkt i en norsk grunnspesifikasjon,
skreddersys hver enkelt vogn. BvLs skreddersøm er
nesten ubegrenset, og inkluderer et omfattende utvalg
av distribusjonstilbehør, enten det er enkle luker eller
hydraulisk elevator på siden eller bak som
gjør det mulig å regulere utfôringshøyden. BvL har i tillegg et stort utvalg
av tilleggsutstyr, eksempelvis
reduksjonsgirkasser, halmblåser,
kamera- og veiesystemer.

Vi har siden 2011 tilbudt 6-års produktgaranti på våre
BvL-vogner, og fra 2021 utvides garantien med en unik
6-års fornøydgaranti. Hvis du kjøper en BvL-vogn
fra oss, og ikke skulle bli fornøyd, så kjøper
vi den tilbake.
Utviklet for norske forhold
BvL fullfôrvogner kjennetegnes av et
kompakt design, uansett bredde, antall
snegler og lastesystem. Loddrette sidevegger og bratte endevegger gjør BvL svært godt
egnet for rundballer.

Fleksibelt og økt produksjon
Ved å blande ulike fôrmidler med en
fullfôrvogn kan det produseres en mer ensartet fôrrasjon til dyra, og det blir vanskeligere for dyra å
sortere fôrrasjonen. Økt fôropptak og mindre svinn er to
gjennomgående tilbakemeldinger fra våre kunder.

BvL har en kraftig konstruksjon og en ekstra tykk bunnplate. Dette gir en svært slitesterk vogn som varer i
mange år. Girkasse og snegle er konstruert for store
fôrmengder og belastninger, inkludert å ta i mot og rive
opp frosne rundballer.

Flere fordeler med traktordreven fullfôrvogn
En traktordreven fullfôrvogn gir stor fleksibilitet og kan
tilpasses bruk i alle typer fjøs, og du slipper å oppgradere strømnettet hvis strømforsyningen er en
flaskehals. Vi erfarer også at våre BvL-vogner har større
kapasitet og mindre slitasje enn elektrisk drevne fullfôrblandere.

BvL fullfôrvogner er konstruert for å blande store mengder fôr, og takket være blandekarenes unike form sikres
en optimal volumutnyttelse og mulighet til å distribuere
fôr på de trangeste plassene.
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Kraftig transmisjon

Full kontroll med DAIRY feeder

BvL fullfôrvogner har et svært kraftig gir med stor
diameter. Giret er skrudd fast til oversiden av
blandekarets bunnplate. Dette gir maksimal styrke og
lang levetid.

Med BvL DAIRY feeder får du full kontroll på dyregruppene og deres rasjoner. Systemet kan gi hjelp til å
redusere fôrkostandene og øke fôropptaket.

V-mix basismodeller
Ant. snegler
1 snegle
2 snegler
3 snegler

Volum
3,5 - 15,4m3  
13,0 - 30,7 m3
26,0 - 46,6 m3

Min. bredde/høyde
  195 cm / 193 cm
  213 cm / 250 cm
  213 cm / 293 cm

Silouttaker

BvL tilbyr både enkle

silograbber og blokkuttakere med skjærende
kniv.
Begge modellene leveres
i ulike størrelser og for
alternativ montering til
traktor eller lastemaskin.

Ens blanding  og rask utfôring

Asymmetrisk plassering av blandekjegler og fôrluker, og
det patenterte utmatingssystemet EDS (Exact Dosing
System) sørger for rask og ensartig utfôring.

-Økt fôropptak og tilvekst

Hos Marius Holtan i Sparbu får dyra både grovfôr og
kraftfôr i én blandet rasjon. Han beskriver BvL fullfôrvogn
som en fleksibel og rasjonell løsning som har gitt økt
fôropptak og tilvekst på besetninga.

-Enklere med fullfôrvogn

Line Katrin og Jørn Suhr i Alta erfarer at BvL-vogna gir økt
fôropptak og mindre fôrspill. De blander rundballer hver
andre eller fjerde dag og lesser fôret av i fôrsentralen, før
det kjøres inn på fôrbrettet med minilaster.
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Det profesjonelle valget
Solide singelpresser
McHales singelpresser har samme solide konstruksjon,
innmating og ruller som Fusion. Som på Fusion kan du
velge mellom nett og breiplast.

Hvis du vil ha grasutstyr med maksimal driftssikkerhet
og lave levetidskostander, kommer du ikke utenom
McHale.
McHale har i løpet av drøye 30 år blitt en ledende
leverandør av ballepakkere og kombipresser. De siste
årene har den irske grasmaskinspesialisten utvidet
produktprogrammet med river og slåmaskiner.

Flytende slåmaskiner
McHale ProGlide slåmaskiner har et tredimensjonalt
oppheng som gjør at knivbjelken følger bakken perfekt,
uansett terrengforhold. Grunnkonstruksjonen er lik,
enten du velger frontmontert, sidemontert eller butterfly for maksimal kapasitet.

Problemfri innhøsting
Fellesnevneren for alle McHale-produktene, er at de har
enkle og solide konstruksjoner som er bygget for hard
bruk i mange år. Tilbakemeldingene fra våre kunder er
enkel: McHale går og går og tåler det meste!

Rive med stillbare tindearmer
McHales samleriver kommer sent, men godt. For
optimal strengforming uansett forhold, kan banen på
tindearmene enkelt justeres. Rivene er utviklet spesielt
for raking for presser.

Unik og rask kombipresse
McHale Fusion bruker nedre del av kammeret til å overføre ballen direkte til pakkeenheten. Dette gir en rask,
sikker og stabil overføring av ballen under alle forhold.
Og løsningen gir dessuten en kort og kompakt presse.
Mange mener at Fusion er den mest driftsikre
kombipressa på markedet. Dette bekreftes ved høy
annenhåndsverdi, og at en svært stor andel entreprenører har Fusion, og gjerne flere. Enkel aksling gjør
at det ikke rives opp torv ved sving, og for ekstra lavt
marktrykk tilbys tverrboggi.

Kjapp slepepakker
Har du behov for en rask og fleksibel slepepakker, er
Orbital det selvskrevne valget. Pakkeringen er hentet fra
Fusion, og en frontmontert lastearm gir maksimal stabilitet og mulighet for å frakte to baller.
For andre maskiner fra McHale, se vår hjemmeside.
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Utvalgte produkter:

ProGlide slåmaskin

R68-78 rive

Arbeidsbredde F3100 front: 3,00 m
Arbeidsbredde R3100 sidemontert: 3,0 m
Arbeidsbredde B9000 butterfly: 8,56 m
Strengbredde F/R/B: 1,3-2,3 m
Antall skiver/kniver: 7/14
Stengelbehandler: 700/1000 o/min
PTO hastighet: 540 eller 1000 o/min

Arbeidsbredde: 6,8-7,8 m
Transportbredde: 2,84 m
Rotordiameter: 3,2 m med justerbar tindebane
Antall armer/tinder: 13/4
Antall rotorstøttehjul: 6

Orbital slepepakker

Bredde/høyde/lengde: 2,74 / 3,0 / 4,4 m
Hastighet pakkering: 40 o/min
Frontlasting for maksimal stabilitet.

F5600 Plus singelpresse

Bredde/høyde/lengde: 2,85 / 2,45 / 4,05 m
Egenvekt: 3850 kg
Pick-up: 2,1 m / 5 rekker / 70 mm
Innmating: 25 kniver (12/13/25), dropfloor
Pressekammer: Bredde: 1,23 m, diameter: 1,25 m
Antall ruller: 18
Nettbinding / breiplast
PTO hastighet: 540 eller 1000 o/min

Fusion 3Plus kombipresse
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Bredde/høyde/lengde: 2,76 / 3,02 / 5,8 m
Egenvekt: 5650 kg
Pick-up: 2,1 m / 5 rekker / 70 mm
Innmating: 25 kniver (12/13/25), dropfloor
Pressekammer: Bredde: 1,23 m, diameter: 1,25 m
Antall ruller: 18
Nettbinding / breiplast
PTO hastighet: 540 eller 1000 o/min
Mulighet for tverrboggi

Gjødselspesialisten

Laget av og for proffer
SlurryKat så dagens lys på midten av 1990-tallet, da
landbruksentreprenør Garth Cairns så behov for bedre
og mer profesjonelt utstyr. Med utgangspunkt i entreprenørvirksomheten har SlurryKat utviklet en rekke
innovative og prisvinnende produkter og løsninger.
Fabrikken har i dag over 100 ansatte og eksporterer til
mer enn 25 land.

Traktor & Landbruk og NT Maskin er fra oktober 2021
importør og forhandler av SlurryKat. Det kommer både
eksisterende og nye kunder til gode!
Vi takker for tilliten som en av Europas største produsenter av gjødselutstyr har gitt oss. I nært samarbeid
med fabrikken i Nord-Irland er vi i gang med å bygge opp
kunnskapen og servicen som SlurryKat krever og
fortjener.

SlurryKats suksess skyldes i stor grad gode tekniske
løsninger, høy kvalitet og maskiner med stor kapasitet. Alle produktene testes grundig av SlurryKats egen
entreprenørbedrift, Cairns Contracting, før de settes i
produksjon.

Starter med slangespredere og gjødselvogner
SlurryKat har et bredt produktprogram innen gjødselhåndtering og transportutstyr. Vi begynner med
stripespredere og gjødselvogner, og er nå i gang med å
etablere delelagre på våre utsalgssteder.
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SlurryKats eier, Garth Cairns (midten) flankert av Steinar
Kolnes, Magnus Østby, Knut Helliesen og Thorleif Sunde i
Traktor & Landbruk og NT Maskin.

SlurryKats egen maskinstasjon, Cairns Contracting, er en
viktig del av SlurryKats produktutvikling. Her er en
modifisert stripespreder på test.
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Utvalgte produkter:

Stripespredere

Duo
7,5, 9, 10 og 12 meter arbeidsbredde
Vertikal folding av bommene
Teleskopisk eller leddet bom med kollisjonssikring
For traktor og gjødselvogn.
Swing up:
12, 15 og 24 meter arbeidsbredde
Horsontal folding av bommene
Anti-drypp sving-opp system
Combi
7,5 og 9 meter arbeidsbredde
Integrert trommel for inntil 600 meter slange
Horisontal folding av bommene

Doda Pumper

SlurryKat har et mangeårig samarbeid med Doda, som
anses å være markedets kanskje mest solide og effektive
industripumper. En dobbel kniv sørger for at klumper og
fremmedlegemer blir kuttet opp før gjødsla pumpes ut i
systemet.
Basismodeller: L27 | L/HD35 | L/HD45
Kapasitet:
125 - 600 m3/time
Effektbehov: 125 - 350 hk
HD35 kan leveres med overtrykk og sirkulasjonssystem
samt fjernbetjening.

Gjødselvogner

SlurryKats gjødselvogner er i utgangspunktet vakuumvogner, men kan om ønskelig leveres med tradisjonell
påfyllingsluke.
Vognene er konstruert for full integrering med stripespreder. Dette gir optimal vektfordeling enten vogna kun
brukes til transport på veg, uten spreder, eller på jordet
med spreder.
Vognene tilbys med ulike utstyrsnivåer og det er stor
valgfrihet når det gjelder utstyr og eventuell farge. Langt
drag med fjæring gir optimal komfort på alle underlag.
Volum: 		
7250 - 25 000 liter
Ant. aksler:
1 -3
Utførelse:
Lakkert eller galvanisert

Slanger og koblinger

SlurryKat anbefaler Oroflex flatslanger som har vist seg å
være svært holdbare og praktiske i bruk.
Oroflex 20: 4” | 4,5” | 5” | 5,5” | 6” | 8” 200 meter
Oroflex 30: 3” | 4” | 5” | 6” | 200/400 meter
SlurryKat koblinger er produsert i 316 rustfritt stål og kan
kobles/frakobles og dreie 3600 under trykk.
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SlurryKat har de siste årene investert store summer i sin
fabrikk vest for Belfast. Her har de blant annet eget gjødsellager på 1000 m3 som gjør det mulig å teste nye maskiner og
løsninger året rundt. Siste investering er ny montasjehall, ny
utviklingsavdeling og nytt laserskjæringsanlegg med eget miljøvennlig gassproduksjonsanlegg.

Slangetromler

Helgalvaniserte tromler med fast eller fleksibel
seksjonsdeling. Én eller to oljemotorer for drift avhengig
av størrelse.
Frontmontert, standard
600 m | 800 m | 1000 m
Frontmontert med utbyttbar trommel
600 m | 800 m |1000 m
Bakmontert standard
1000 m | 1200 m | 1400 m
Bak-Pak, hurtigkoblet til stripespreder
600-800 m | 1000 m | 1200 m
Kombi, fast montert på stripespreder
1000 m
Slept trommel
1000 m | 1200 m | 1500 m | 1600 m | 2000 m | 2400 m

Tilhengere

SlurryKat tilbyr tilhengere for korn, gras, anlegg, maskintransport og rundballer/kasser.
Rundballehengerne kan leveres med hydrauliske og
teleskopiske sidekarmer for maksimal sikring av rundballer og kasser i flere høyder.
Rundballehenger:
Konstruktiv totaltvekt/nyttelast: 19/14 tonn
Planlengde:
7,3 m | 8,5 m | 9,1 m | 9,8 m
Fjæring: Aksler og drag
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®

Resirkulert og uten lim

Utvalgte produkter:

Tyske DUO PLAST har i mange år produsert strekkfilm
uten kjemisk lim. Nå tilbys også en strekkfilm med en
høy andel resirkulert plast.

DUOPLAST Earth Agro strekkfilm. Vinner av Sølvakset
		
på Agroteknikk 2021
Tykkelse:
25 my
Lengde:		
1650 meter
Oppbygging: Inntil 9 lag med ny og resirkulert plast
DUOPLAST Plus Compact strekkfilm
Tykkelse:
22 my
Lengde:		
1900 meter
Oppbygging: Inntil 9 lag ny plast
DUOPLAST Duo Bond breiplast
Tykkelse:
15 my
Lengde:		
2000 meter
Bredde:		
1280mm/1380 mm

I stedet for lim, har DUO PLAST’s strekkfilm et integrert
lag med selvklebende polyetylen. Ved innpakking av
ballen vil den ytre flaten på strekkfilmen, som også er
laget av polyetylen, feste seg til den ytre flaten på det
underliggende filmlaget. Dette gir en 100 prosent lufttett
barriere, og over tid vil sollyset bidra til at de ulike filmlagene nærmest smelter sammen til ett lag.
Ren håndtering og stillere avspoling
Fordi DUO PLAST ikke inneholder lim, blir ikke
forstrekkerruller, filmkutter og hender klebrige ved bruk
og håndtering av filmen. Det gir redusert vedlikeholdsbehov og økt driftssikkerhet, spesielt på maskiner hvor
strekkfilmen spoles ut med stor hastighet. Fraværet av
lim gir også mindre støy ved avspoling av plasten.
Ingen teleskopering
På tradisjonell strekkfilm kan limet gi en glidende effekt
slik at filmlagene teleskoperer innbyrdes på rullen ved
pakking. Fordi strekkfilmene fra DUO PLAST ikke inneholder lim, oppstår ikke dette problemet ved bruk av
DUO PLAST.
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I 2018 ble det lovpålagt for importører av
emballasjeplast å være medlem i et returselskap. Grønt Punkt er det eneste godkjente
returselskapet for emballasjeplast.
Landbruksplast er ikke definert som
emballasje, og det er derfor ingen avgiftsplikt for landbruksplast.
Grønt Punkt har imidlertid innført en såkalt
vederlagsavgift for landbruksplast. Denne
avgiften er økt betydelig siden ordningen
ble innført.
Traktor & Landbruk er medlem i Grønt
Punkt og betaler vederlagsavgift, selv
om begge deler er frivillig.
Traktor & Landbruk tilbyr også resirkulert strekkfilm. Vi strekker oss derfor
lenger når det gjelder vederlagsavgift
og gjenbruk av landbruksplast enn
hva myndighetene pålegger oss.

Deutz-Fahr og Krone
service og deler
Traktor & Landbruk og NT Maskin har mange
års erfaring med salg og service av Deutz-Fahr
traktorer og Krone grasmaskiner. Som frittstående forhandlere kan vi tilby service og reservedeler
både til Krone og Deutz-Fahr, og andre traktormerker.

S-Tek filmrullholder
Galvanisert filmrullholder for montering i
fronthydraulikken. Leveres med tårn for vinsj.
Standardutførelser:  
6 ruller - 2 fat | 8 ruller - 1 fat| 12 ruller
Kan spesialtilpasses dine ønsker og behov.
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Rør, miks og separér

Højgaards Maskinfabrik har nesten 50 års erfaring
innen gjødselpumper, gjødselmiksere og gjødselseparatorer. Mange av Højgaards produkter er enkle,
men til gjengjeld svært praktiske og nyttige.

Utvalgte produkter:
HM-K Spaltemikser for svin

Elektrisk omrører for gjødselkanaler.
Leddet propell som senkes ned gjennom spaltene og
som felles ut når motoren starter.
Minste spalteåpning: 1,6 x 30 cm
Motor: 4,0 kW - 380 V - 1400 o/min
Vekt: 65 kg.
Transporthjul og isolerende håndtak for enkel bruk og
transport.

HM Gjødselpumpe

Hydraulisk gjødselomrører til traktor og telskoplaster.
Fleksibel omrøring av gjødselkjellere, kanaler og kummer.
Arm og propell kan justeres i forskjellige vinkler uavhengig av hverandre for optimal omrøring.
Armlengde: 4,8 m.
Leddbar arm som kan felles sammen for transport.
Minste effektbehov: 13,2 kW | 60 l/min | 170 bar

HM-K Spaltemikser for storfe

Elektrisk eller hydraulisk omrører for gjødselkanaler.
Leddet propell som senkes ned gjennom spaltene og
som felles ut når mikseren starter.
Minste spalteåpning: 3 x 60 cm
Motor: 5,5 kW - 380 V - 1400 o/min
Vekt: 88 kg
Kan stilles inn i ulike vinkler. Transporthjul og isolerende
håndtak for enkel bruk og transport.
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HM Propellrører

Hydraulisk gjødselomrører til traktor og telskoplaster.
Fleksibel omrøring av gjødselkjellere, kanaler og kummer.
Arm og propell kan justeres i forskjellige vinkler uavhengig av hverandre for optimal omrøring.
Armlengde: 4,8 m.
Leddbar arm som kan felles sammen for transport.
Minste effektbehov: 13,2 kW | 60 l/min | 170 bar

Mobil gjødselseparator

bånd for lessing i haug eller tilhenger. En væskepumpe
kan tilkobles slange for å føre væske til lager.

Ved bruk angis ønsket tørrstoffnivå, og anlegget tilpasser
deretter automatisk gjødselstrømmen og presskraften.
Blautgjødsla tilføres separatoren via egen vakuumpumpe. Fra separatoren føres tørrstoffet til et transport-

Separator: Sepcom 015
Vakuumpumpe: 2,2 kW
Væskepumpe: 1,5 kW
Kapasitet: Inntil 7 m3/time
Transportbånd: 4,5 meter
Regulerbart tørrstoffinnhold: 26 - 35 %
Styreskap for betjening av alle operasjoner

Højgaards tilbyr både stasjonære og mobile separatorer.
Den mobile separatoren er bygget på en solid ramme
med slisser for pallegaffel slik at den lett kan flyttes av en
traktor eller minilaster.

Tilskudd for miljøvennlig
gjødselspredning
For 2022 er det lagt inn 15 millioner
friske kroner til opprioritering av gjødsellager og gjødselseparatorer i IBUordningen (investering og bedriftsutvikling i landbruket) som Innovasjon
Norge forvalter. Tilskuddet er avgrenset
til 25 % av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket med
en øvre grense på 200 000 kroner per prosjekt.

Fylkene har regionale miljøprogram (RMP) som skal
stimulere til en økt miljøinnsats i jordbruket ut over det
som er mulig gjennom nasjonale ordninger. Flere
fylker har et eget miljøprogram som omfatter tilskudd
til miljøvennlig gjødselspredning i hele eller deler av
fylket. Tilskuddene betales ut direkte til bønder/foretak
som oppfyller vilkårene for de ulike tiltakene.

Se traktoroglandbruk.no for mer informasjon.
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Effektiv deling og transport
Keltec byr på praktiske og enkle redskaper,
akkurat slik en effektiv bonde vil ha det.

Utvalgte produkter:
Bale Slice
Balledeleren Bale Slice har en unik og patentert
konstruksjon som sørger for enkel og rask fjerning av nett
og plast på rundballer uten at traktorføreren trenger å gå
ut av førerhytta. En klo griper og holder fast nett og plast
på toppen av ballen, mens en kniv deler ballen nedenfra
og opp. Så snart ballen er delt, faller fôret ned og vekk
fra nettet og plasten. Operasjonen er ekstremt rask og
sikker og gjør Bale Slice perfekt til lasting av rundballer i
fullfôrvogner.

Chaser
Ballevogna Chaser kan laste, frakte og losse opptil 10
baller med eller uten plast. Fordi vogna er selvlastende,
trengs det bare én traktor for å gjøre jobben. Chaser har
to tuneller som tres over ballene og løfter dem i transportposisjon. Praktisk bruk viser at erfarne sjåfører kan
flytte 72 baller i timen med én kilometers kjøreavstand.

Airrex dieselvarmere
Dieselvarmerne fra Airrex leverer en sikker infrarød
varmestråling hvor varmen spres jevnt rundt i rommet
som skal varmes opp. Lavt dieselforbruk og minimal
lukt, og fravær av avtrekksrør og vifte gjør at varmerne
egner seg like godt i en kontorrom som i et verksted
eller dyrerom. Varmere har omfattende sikkerhetssystemer, og siste generasjon Airrex dieselvarmere kan
betjenes og kontrolleres via mobiltelefon. I sum gjør
dette Airrex til markedets mest populære dieselvarmer.
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Den ultimate fôrskyveren
Fôrskyverne fra Kemp Machines er konstruert for
effektiv flytting av fôr på fôrbrettet, og egner seg like
godt til rengjøring av fôrsentral og uteområder.
Et kraftig gummiskjær kan dreies hydraulisk 70 grader til
hver side, om et sentralt hengslepunkt på redskapsramma. Det gjør at alt fôr, uansett konsistens, glir
effektivt til siden. Skjæret er pendlende for maksimal
skraping også på ujevnt underlag.

Utvalgte produkter:

Skjær bredde/høyde/tykkelse/maks maskinvekt
RVSABM1844: 180 cm / 40 cm / 4 cm / 2 tonn
RVSAB2555:
250 cm / 50 cm / 5 cm / 6 tonn
RVSAB3255:
320 cm / 50 cm / 5 cm / 6 tonn

Trakjak traktorjekk
Trakjak festes til traktorens trekkstenger, og ligger an
mot undersiden av trekkroken. Når trekkstengene
heves, presses støttehjulene ned og traktorens bakhjul
heves.Kraftige støttebein gir god stabilitet når traktoren står i ro. Skal traktoren flyttes, er det bare å heve
trekkstengene ytterligere eller trekke opp støttebeina.
Så er det bare å koble inn firehjulstrekket og rulle av
gårde. Trakjak kan også tilkobles fronthydraulikken.
Vekt: 660 kg.
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Enkelt og presist
Bredal kjennetegnes av høy kvalitet, enkel betjening og
en robust konstruksjon. De anerkjente kalk- og
gjødselsprederne har de senere år fått selskap av sandog saltspredere for veivedlikehold.

Utvalgte produkter:

K45/K65/K85/K105 - slep én-akslet
Kapasitet: 3,5-11,0 m3 (alternative kassehøyder)
Lastehøyde: 2,0 - 3,4 m (alternative kassehøyder)
Egenvekt: 1,6 - 3,2 tonn
Største hjuldiameter: 1,6 - 2,1 m
Min./maks bredde: 1,7 - 2,9 m
K105/K135/K165 - slep to-akslet
Kapasitet: 9,0-19 m3 (alternative kassehøyder)
Lastehøyde: 2,9 - 3,2 m (alternative kassehøyder)
Egenvekt: 5,5 - 6,8 tonn
Største hjuldiameter: 1,5 - 1,7 m
Min./maks bredde: 2,8 - 2,9 m
F2 1500/2500/3000/3200/4000 - trepunktmontert
Kapasitet: 1,5-4,0 m3
Lastehøyde: 1,5 - 2,1 m
Egenvekt: 0,8 tonn >
Min./maks bredde: 2,4 - 3,0 m
Isobus som tilleggsutstyr som F4-serie.

F8/F10 - slep én-akslet (Isobus)
Kapasitet: 5,7-11,6 m3 (alternative kassehøyder)
Lastehøyde: 2,4 - 3,2 m (alternative kassehøyder)
Egenvekt: 3,2 - 3,8 tonn
Største hjuldiameter: 2,1 m
Min./maks bredde: 2,3 - 2,8 m
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Hjullaster og trillebår i ett
En lastemaskin fra Schäffer byr på maksimal pålitelighet
og lang levetid. Med Schäffer vil du oppleve lave
driftskostnader, maks ytelse, høy sikkerhet og kjørekomfort gjennom mange år.
Schäffers serie med minilastere strekker seg fra 25 - 75
hk og løftekraft fra 1500 til 3300 kg. Teleskoplasterne
strekker seg enda lengre, helt opp til 157 hk og 5300 kg.
En elektrisk minilaster er også tilgjengelig.

Utvalgte produkter:
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2630
Motor: 3 syl / 25 hk
Løftekapasitet: 1650 kg
Løftehøyde: 288/311 cm
Bredde: 102 - 130 cm
Høyde: 218 - 215 cm
Egenvekt: 2100-2300 kg

630T SLT
Motor: 3 syl / 25 hk
Løftekapasitet: 1600 kg
Løftehøyde: 372 cm (teleskop)
Bredde: 141- 159 cm
Høyde:195 cm
Egenvekt: 2750 - 2815 kg

Nordic 30+
Motor: 3 syl / 25 hk
Løftekapasitet: 1600 kg
Løftehøyde: 288/311 cm
Bredde: 106- 128 cm
Høyde: 220 cm
Egenvekt: 1850 kg

23E
Motor: Elektrisk 25 hk
Løftekapasitet: 1700 kg
Løftehøyde: 288/311 cm
Bredde: 102- 157 cm
Høyde:222 cm
Egenvekt: 2300 kg

Allsidig bærekraftig
BMF tilbyr et stort utvalg av vogner, kraner og tilleggsutstyr slik at hver enkelt kunde kan få den beste
løsningen for sitt bruk.
BMF er i dag en av de største produsentene av tømmervogner i Europa. BMFs suksess er bygget på kvalitetsprodukter som er konstruert med utgangspunkt i de
lange skogstradisjonene i Estland, hvor halve landarealet
er skog. BMF leverer vogner med lastekapasitet fra
6 til 18 tonn, og kraner med maks rekkevidde fra
4,3 til 10,0 m.

Utvalgte produkter:
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BMF 10T2 - vogn
Lastekapasitet: 10 tonn
Total lengde: 646 cm
Bredde: 212 cm
Bakkeklaring: 565 cm

BMF 17T2 - vogn
Lastekapasitet: 17 tonn
Total lengde: 715-765 cm
Bredde: 252 cm
Bakkeklaring: 70 cm

BMF 430 kran
Maks rekkevidde: 4,3 m
Maks løftekraft: 29 kN
Løftekraft maks
rekkevidde: 420 kg
Oljebehov: 30-60 l/min

BMF 1000 HD kran
Maks rekkevidde: 10,0 m
Maks løftekraft: 128 kN
Løftekraft maks
rekkevidde: 760 kg
Oljebehov: 100-150 l/min

Rå kraft og styrke
Tajfun er utviklet for harde mellomeuropeiske
tresorter. Det gjør Tajfun til markedets kanskje mest
solide vedmaskiner.
Tajfun tilbyr komplette og konkurransedyktige løsninger
for å imøtekomme behovene til profesjonelle brukere.
Gjennom intensiv utvikling, har Tajfun mål om bli verdens
ledende produsent av vedmaskiner og skogsvinsjer.

Utvalgte produkter:
Vinsjer
EGV 105 AHK
Trekkkraft: 10 tonn
Maks wirelengde: 130 m
Egenvekt: 800 kg

Vedmaskiner
RCA 330 JOY
RCA 380 /380E
Kappediameter: 10-38 cm
Kappediameter: 5-33 cm
Skyvekraft: 15 tonn
Skyvekraft: 11 tonn
Transportbånd: 3-4 meter
Transportbånd: 4-5 meter
Drift: Traktor PTO
Drift: Traktor PTO / strøm
Betjening: Manuell
Betjening: Joystick
RCA 400 JOY
Kappediameter: 5-40 cm
Skyvekraft: 15 tonn
Transportbånd: 4-5 meter
Drift: Traktor PTO
Betjening: Joystick

EGV 45 AHK
Trekkkraft: 4,5 tonn
Maks wirelengde: 125 m
Egenvekt: 350 kg

RCA 480 JOY/JOY PLUS
Kappediameter: 5-48 cm
Skyvekraft: 25 tonn
Transportbånd: 4-5 meter
Drift: Traktor PTO
Betjening: Joystick

DGV 2x55
Trekkkraft: 2 x 5,5 tonn
Maks wirelengde: 2 x 95 m
Egenvekt: 690
Aktuelt tilleggsutstyr vinsj:
Radiobetjening | hydr.
uttrekk av wire | motorsagholder | bensinkanneholder | hydraulisk drift |
returtrommel

Aktuelt tilleggsutstyr vedmaskiner:
Kløyvekniver fra 2 til 16 deler | løftebord / stokkebord |
aggregat (bensin / diesel / strøm) | oljemotor for drift fra
traktorens hydraulikk | flisvifte | sagflisseparator | tak |
plattform.
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Godt grep og gode veger
Lilleseth Kjetting AS er en av Norges største
leverandører av hjulgående kjettinger for
traktorer, maskiner og tunge kjøretøy.
I tillegg har de et bredt utvalg av frontlasterredskap, skjær og vegskraper.

Utvalgte produkter:

Snø- og planeringsskjær

Enkeltskjær: 160, 190, 220 230, 250, 275 og 300 cm.
Dobbeltskjær: 250 og 280 cm
Frontskjær for traktor: 160, 200 og 250 cm
V-plog: 250, 270 og 300 cm
To, tre og fireskjærs vegskrape: 210 og 240 cm. Leveres
som 3-punkt og slep.
Traktorkjetting
Lilleseth er ledende på heltflytende kjettinger til landbruk og skogbruk. Bestselgeren er lettkjettingen Easy
On som gir høy kjørekomfort også ved høye hastigheter.
Lilleseth Ubrodd med firkantpigg er en heltflytende og
slitesterk allround-piggkjetting. Lettkjettingene leveres i
5,7, 7 og 9 mm. For bruk i terrenget tilbys kjettinger pigg
eller u-brodd på 8, 9 og 11 mm.

Gummislodd
Bredde: 160, 200 og 280cm
Vekt: 300 – 1120 kg
Leveres uten stål, med tannet stål eller med tannet
vendbart stål. Høyde og vinkel på stålet kan justeres for
optimalt resultat.

For henger og ATV leveres kjetting med 5,7 eller 7 mm
flatbrodd eller U-brodd for tilhenger og ATV.

22

SaMASZ byr på et rikholdig utvalg av slåmaskiner,
sprederiver og samleriver.
Slåmaskinener: Trommel, skive, front, side, slep og
butterfly. Arb. bredder: 1,6 til 9,4 m
Sprederiver: Trepunkt og slept. Arb. bredder: 4,7 - 8,9 m
Samleriver: Rotor, kam, senterlevering, sidelevering
trepunkt og slep. Arb. breidder: 3,0 - 8,4 m

Utvalgte produkter:

Samba 3 pkt. montert slåmaskin
Arbeidsbredde: 1,6 / 2,0 / 2,4 / 2,8 / 3,2 m
Strengbredde: 1,0 / 1,3 / 1,7 / 2,1 / 2,4 m
Antall skiver: 7 / 5 / 6 / 7 / 8 (2 kniver pr. skive)
Twist samlerive
Arbeidsbredde: 6,0 m
Skårbredde: 1,3 m
Riverrekker: 2x5
Hydraulisk drift
Z-serie samlerive
Arbeidsbredde: 3,0 / 3,5 / 4,1 / 4,5 / 4,7 m
Skårbredde: 0,8 - 1,2 / 0,8 - 1,5 m
Antall armer: 8 / 9 / 11 / 13
Transportbredde: 2,96 - 3,8 m

741 00 150 ● steinkjer-mekaniske.no

Utvalgte produkter:

Steinkjer Mekaniske
produserer solide
redskaper og utstyr
til landbruk, industri,
bygg og anlegg.  

SMas-Logo-GMod-I

RTV snøskjær
Bredde 200 cm, høyde 60 cm. Slitesterk PU-list i
polyuretan.

SM Klemma:
Enkel klype - 2 baller, dobbel klype - 3 baller.

Andre leverandører:
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