
Detta är gemensammaoch

Förhandsköps bilaga
Lantbrukets lönsamhet är inte den bästa.

Därför deltar vi inte detta år på KoneAgria mässan, utan vi sparar, så att Ni har möjlighet att köpa billigare maskiner!

I den här bilagan finns våra mest sålda maskiner, men på tillverkarnas hemsidor hittar du flera intressanta modeller.

Korsholm 5-9.10

Salo 6-8.10
Kom och bekanta er med vårt utbud och billiga förhandsköps priser!

Om du inte har möjlighet att komma, så ring. Du kan också begära ett gårdsbesök av oss.

Istället arrangerar vi maskindagar och -demonstrationer
vid våra försäljningspunkter vecka 41 enligt följande

Maatalouskeskus Vik-In
Järvvägen 10, 65520 Helsingby

Kiskontie 532, 24130 Salo

www.multione.fi
www.smscz.cz
www.technik-plus.eu
www.veikarskarosseri.fi

www.einboeck.at
www.forsmw.com
www.iforwilliams.fi
www.inobrezice.com

www.maki-reini.fi
www.mcconnel.com
www.meprozet.pl
www.moroaratri.com

Kl. 09.00 - 18.00

Tag till vara denna bilaga för kommande maskinköp.

www.jpmtrailers.com
www.justcommonsense.eu
www.koeckerling.de
www.lmr.lv

Krossa förmånligt med MATENG och effektivt med INO slänt- och slykrossar.

INO

McCONNEL Flex Wing 4,6m

MATENG

Demo maskin

Demo Vik-In

Demo Salo

Köckerling QUADRO

Köckerling The King of cultivation ersätter plöjning och alvluckring. Genom 
att byta spetsar får du tre olika maskiner. Använd Top Mix (kombination 
spets- igenomskärande vingskär) då du bearbetar 8-25 cm djupt, standard
spets på mullrika jordar och gåsfot då du bearbetar 0-20 cm, vår som höst.
Med Subsoiler spets luckrar du ner till 30 cm djup och ersätter alvluckring.

Demo Salo

Köckerling TRIO

Med Köckerling bearbetar du effektivt, både 
grunt och djupt, vår som höst. 

Demo Vik-In

I alla TEKO schaktblad ingår
stödhjul i priset (steglös justering)

McCONNEL erbjuder krossar för vall- och betesputsning, skötsel av trädor och 
krossning av spannmålsstubb.

TEKO schaktblad

AKU spannmåls- och
påfyllnadsskruvar

SOLID frontlastare 
och redskap

Boris Lindgård 0500 567 611
Stig Nygård 045 896 2992

Pauli Tenkanen 044 5211420
Yrjö Tenkanen 0400 825424

Tom Hellström 0400 806 165

Med MORO ARATRI vändplogar med ihopvikbar ram kan du lätt förflytta dig mellan åkrar på livligt trafikerade 
vägar och smala byavägar. Italienska MORO ARATRI har tillverkat plogar i snart 60 år. Tegplogar, on land plogar,
nyröjningsplogar, variomat och bogserade modeller m.m. För skandinavien har de gjort en typisk vändskiva.

MORO ARATRI vändplogar

Demo Vik-In

Einböck PRO
The best you can get

Demo Vik-In

Spara inte en euro - tjäna tre! Kompletteringsså eller direktså dina vallar och beten med Einböck och SMS maskiner. Vallens bråddskjutning ökar, den blir 
tätare och lönsamheten förbättras. Familjen Einböck PNEUMATICSTAR erbjuder Europas bredaste urval av maskiner. PNEUMATICSTAR är specifikt
konstruerad för skötsel av vallar och beten. Det finns många olika modeller från 1,5 - 12 m samt rikligt med tilläggsutrustning.

Från oss får du de bästa eko-maskinerna. Användarerfarenheterna och forskningarna i Skandinavien bevisar att 
de lönsammaste och effektivaste bekämpningsmetoderna mot tistlar och kvickrot är användande av CombCut 
tistelskärare, Einböck CHOPSTAR radhackor och KVICK-FINN kvickrotskultivatorer. Mindre ogräs - större skörd.

KVICK-FINN kultivatorer

Köckerling PROFILINE

Demo maskin

BIGAB krokvagnar FARMA skogsvagnar och -kranar

Många typer av småfrösåmaskiner SMS 3m vallvält

Einböck AEROSTAR ogräsharv med såmaskin

The brand of weed control

Bra begagnade maskiner:
- Amatzone Catros 4m tallriksharv
- Amatzone UF 1200 växtskyddsspruta 
- 2 x Köckerling Herbamat
  direktsåmaskiner för vallar och beten.
- MEPU Major spannmålssorterare
  med småfrösåll.
- TEKO 16 tn dumpervagn.
- Maskinlavett 8 tn.

MULTIONE

FARMA har marknadens bredaste urval av 
stockvagnar och skogskranar. Kvalitet till
rätt pris!

BIGAB har marknadens bredaste urval av krokvagnar.
Modellerna är lätta, smidiga och utrustade med styva 
ramar och stor bärförmåga.

TEKO gödselspridar vagnar 10-18 tn med stående-
spridare eller vertikalspridare. Jämn spridning till
förmånligt pris.

Demo Vik-In

TEKO Gödselspridar vagnar

TEKO universal- och dumpervagnar

TEKO 11-20 tn universal- och dumpervagnar
 har som standard bomfjädring och bromsar.

Med kraftigt byggda ALLROUNDER, 
trepunkts upphängda CLASSIC modellen 
och bogserade PROFILINE, kan du tack
vare den öppna ramkonstruktionen och Top-Line S-pinnen bearbeta stubb, vår som höst. 
Du kan förse den med spets eller gåsfot. Montera Rausch pneumatiska såmaskin på
PROFILINE och du har en mångsidig JOCKEY harv-såmaskin, oslagbar vid sådd av höst-
grödor. Köckerlings universalkultivatorer TRIO, QUADRO, VECTOR och VARIO ersätter 
plogen. VECTOR är en kultivator med två arbetsbredder. Med VARIO harvar och
kultiverar du i alla förhållanden, tack vare dess åsindelning på 13 cm på åtta axlar.


