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iNdhOldSFOrtegNelSe

Atv-Sprøjte Sentinel 34

bagtipskovl Fransgaard 15

bagtipskovl hydroman 44

bagtipskovl Nila 15

baneplaner eminent 37

benzinmotor honda 32

benzinmotor b&S Motor 32

betonblander Alko/gudenå 31

brændekløver Nila 16+17

buskrydder Stihl 33

buskrydder honda 32

Cementtromle Agerskov 35

dozerblad / planering Fransgaard 15

dozerblad / planering Nila 15

Fejemaskine hydroman 36

Fejemaskine bCS 24

Fejemaskine texas 31

Flishugger Nila 18

Foder- & Affaldsvogne hörby 1 10

gadefejervogn hörby 1 10

gaffelstabler Agromec 4

generator honda 32

gittertromle hörby 2 11

grisevægt danvægt 35

græs/løvopsamler Sentinel 34

gødningsspreder bøgballe 36

gårdrive Sentinel 35

havefræser bCS 24

havefræser texas 32

havefræser honda 33

hedtvandsrenser Alto 36

hustler hustler 28

hækkeklipper hitachi 33

hækkeklipper Stihl 34

hækkeklipper viking 34

højtryksrenser Alto 36

industrisprøjter Matabi 12

industrivogn hörby 10

Jordbor Stihl 34

Jordbor texas 32

kratrydder Stihl 34

køreramper Alko gudenå 32

iNdhOldSFOrtegNelSe

løvblæser Stihl 34

løvsuger billygoat 31

Mini-dumper NilA 20

Motorbør NilA 20

Motorsav Stihl 34

Oliebrænder Anteco 36

plæneklipper Alko gudenå 32

plæneklipper honda 33

plæneklipper Mulch-Master 24

plæneklipper Murray 30

plæneklipper Snapper 29

plæneklipper Stiga 31

plæneklipper Wiper 35

plænetraktor hustler 28

plænetraktor Murray 30

plænetraktor Snapper 29

plænetraktor Stiga 31

robotplæneklipper Wiper 35

rygsprøjte Matabi 12+13

rækkesåmaskine earthWay 35

Saltspreder Apv 6

Saltspreder bøgballe 37

Saltspreder hydroman 37

Saltspreder hörby 1 11

Saltspreder rondini 1 22

Saltspreder rondini 2 23

Saltspreder earthWay 35

Slagleklipper tierra 1 24

Slagleklipper tierra 2 25

Slåmaskine bCS 7

Sneslynge Stiga 31

Spaderulleharve Nila 9 

Storsækløfter bøgballe 37

Stubfræser Nila 19

Støvsuger Alto 36

Sækkevogn hörby 2 11

Såmaskine hörby 2 11

Såmaskine Apv 5

tipvogn Nila 21

tipvogn/have-park Sentinel 35

trailersprøjte, Atv Sentinel 35

transportvogn hörby 1 10

tromle / have.. Sentinel 35

tryksprøjter Matabi 12+13

vandpumpe honda 33

vejhøvl eminent 38

vægte Je-Ma 26

værktøjsvogn hörby 1 10

kAtAlOgOpdeliNg:

egne importprodukter NilA  04 - 27

egne importprodukter hastrac 30 - 32

Samarbejdspartnere have/park 28 - 35

Samarbejdspartnere landbrug 36 - 38

butiksvarer  39 - 41

Salgs- og leveringsbetingelser  42

egne notater  43
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OrSi (AgrOMeC) gAFFelStAbler

til montering i traktorens trepunktsophæng

1 løfte funktion tr incl. hydr. slanger med quick-kobling

2 Som 1 + hydr. kip funktion ir Som tr + styreventil

3 Som 2 + hydr. sideforskydning af gafler FrS Som ir + hydr. opklappelige gafler

4 Som 3 + kasseholder

gaffelstablerne er som standard forsynet med hydrauliske slanger med lynkoblinger, beskyttelsesgitter, dobbelt-
virkende løftecylinder og opklappelige gafler. 
gaffelstablerne kan også fås med 1800 kg løftekapacitet - ring for nærmere oplysning.

Apv uNiverSAlSpreder

Specifikationer og priser

Model løfte-
kap.

Max. 
løfte-
højde - A

hydraul. 
sideforsk.

Min./max. 
afst. ml. 
gafler - F

egen-
vægt best.nr.

OhS 7 180 1tr 700 180 cm 45 - 75 cm 165 kg 611 OhS71801tr

OhS 1300 180 1tr 1300 180 cm 55 - 75 cm 260 kg 611 OhS13001801tr

OhS 1300 210 2ir 1300 210 cm 55 - 75 cm 295 kg 611 OhS13002102ir

OhS 1300 250 3ir 1300 250 cm 9 + 9 cm 55 - 75 cm 325 kg 611 OhS13002503ir

OhS 1300 280 3ir 1300 280 cm 9 + 9 cm 55 - 75 cm 350 kg 611 OhS13002803ir

OhS 1500 320 2ir 1500 320 cm 9 + 9 cm 55 - 75 cm 375 kg 611 OhS15003202ir

OhS 1500 320 3ir 1500 320 cm 9 + 9 cm 55 - 75 cm 390 kg 611 OhS15003203ir

OhS 1500 380 2ir 1500 380 cm 9 + 9 cm 55 - 75 cm 395 kg 611 OhS15003802ir

OhS 1500 380 3ir 1500 380 cm 9 + 9 cm 55 - 75 cm 410 kg 611 OhS15003803ir

Specifikationer og priser 

til udbringning af efterafgrøder, græsfrø, udsæd og sneglegift

Sprederne drives af 12 volt elektromotor *) og har trinløs  
mængde regulering, som styres fra tastatur i førerhuset. 
trinløs omdrejningsregulering med digital visning.
Sprederne leveres som standard med 3 meter kabel for  
batteritilslutning og 6 meter kabel for maskintilslutning. 
5 meter forlængerkabel for maskintilslutning kan leveres  
som ekstraudstyr. 

Model kS 40 Classic *) Special ZS 200 twin pS 300

Spredning tallerken tallerken tallerken db. tallerken 8 slanger

drift 12 v 12 v 12 v 12 v 12 v

Omdr. 
overvågning - - + + +

Areal - 
beregning - - + + +

Spændings-
overvågning - - + + +

temperatur-
overvågning - - + + +

timetæller - - + + +

display med 
dansk tekst - - + + +

Arb.bredde 1 - 7 m 2 - 24 m *) 2 - 24 m *) 2 - 27 m *) 1 - 6 m

Mål hxbxd cm 50x45x45 88x52x55 88x52x55 100x120x55 110x77x100

beholder volumen 40 ltr. 100 ltr. 100 ltr. 200 ltr. 300 ltr.

egenvægt 12 kg 25 kg 25 kg 45 kg 70 kg

bestillingsnr. 606 01001-1-000 606 00201-1-191 606 00200-1-190 606 00201-1-400 606 03003-1-001

pris excl. moms kr. 6.770,- 10.260,- 11.895,- 22.565,- 32.770,-

*) ved udsåning af lette frø (eks. græs) er den maksimale spredebredde 6-8 m.
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bCS duplex »gOld StONe« traktorslåmaskinen for prof. frøavlere

bCS duplex »gold« med danske skårbrædder.

 Specifikationer og priser

 Model bCS 6 fod bCS 7 fod bCS 8 fod

 Arbejdsbredde 182 cm 212 cm 242 cm

 Montering trepunkt trepunkt trepunkt

 Standard skårbræt x x x

 bestillingsnr. 936 d87200150 936 d87200350 936 d87200550

 pris excl. moms 37.030,- 39.020,- 41.585,-

 leveret med danske skårbrædder: x x x

 pris excl. moms kr. 44.830,- 46.820,- 49.385,-

danske skårbrædder incl. ydersko kan efterleveres. best. nr. 936 200. pris excl. moms kr. 8.800,-

bCS traktorslåmaskine er konstrueret med dobbeltvirkende knivbjælke, hvor både kniv og finger bevæger sig. 
dermed sikres effektiv klipning med op til 12 km. i timen med minimal risiko for driftsstop.
knivbjælkens vinkel reguleres hydraulisk fra -55 grader til +90 grader.
leveres som standard med ptO-aksel, 2 slæbesko samt kort højre skårbræt.

Maskinen kan leveres med specialudviklede danske skårbrædder til frøhøst (se ovennævnte priser).

Apv SAlt- Og gødNiNgSSpreder

Model kS 40 Wd Wd 100 Wd 250

drift 12 v 12 v 12 v

udmadning udløbsskod Snegl Snegl

Omdr. overvågning - + +

Areal beregning - + +

Spændings overvågning - + +

temperatur overvågning - + +

timetæller - + +

display med dansk tekst - + +

Arbejdsbredde 1 - 6 m 1 - 6 m 1 - 6 m

Mål hxbxd cm 50x45x45 90x47x70 110x78x100

beholder volumen 40 ltr. 100 ltr. 250 ltr.

egenvægt 23 kg 50 kg 68 kg

bestillingsnr. 606 05001-1-000 606 05002-1-000 606 05003-1-000

pris excl. moms kr. 8.124,- 20.996,- 27.076,-

Specifikationer og priser

vinterudstyr til is- og snebekæmpelse, samt til udbringning af gødning
Sprederne drives af 12 volt elektromotor og har trinløs omdrejningsregulering af spredetallerkenen. 
Wd 100 og 250 har trinløst regulerbar snegletilførsel af salt til spredetallerkenen. regulering styres elektronisk fra 
styreboks i førerkabine. 
ledeplade til begrænsning af sidespredning er standardudstyr. Alle bevægelige dele er udført i rustfrit stål og 
beholdere i plastmateriale.
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breviglieri trAktOrFrÆSere

Forskellige modeller til både det lettere og mindre effektkrævende arbejde, såvel som til de mere krævende opga-
ver med større krav til traktorkapacitet. 
Solide og gennemafprøvede maskiner fra italiens førende virksomhed indenfor professionelle fræsere til landbrug, 
gartneri og entreprenører.
leveres som standardmodel incl. kraftoverføringsaksel med overbelastningssikring, slæbesko, støt-
teben og bagklap.

 Specifikationer og priser 

 Model b45 S 125 b60 pl 165 b60 pl 185 b80 205

 Arbejdsbredde 125 cm 165 cm 180 cm 205 cm

 hk anbefaling 15 – 25 35 – 50  45 – 60 60 – 80

 Antal knive 24 38 42 48

 vægt 217 kg 355 kg 395 kg 470 kg

 Sideforskydning Mekanisk ingen ingen ingen

 kraftoverføring Sikringsbolt glidekobling glidekobling glidekobling

 dybderegulering Slæbesko Slæbesko Slæbesko Slæbesko

 bestillingsnr. 642  642  642 642
   Z45S125  Z60COFrb165  Z60COFrb185 Zb8CSl205 

 pris excl. moms 17.480,- kr 24.200,- kr 25.230,- kr 32.530,- kr

        

NilA SpAderullehArve ideel til både forårs- som efterårsarbejde

knivene er fremstillet af specialstål, hvilket giver en høj slidstyrke og en lang levetid. knivene udskiftes enkelt og let 
uden afmontering af akslerne.
harverne leveres med vægtkasse som standard.

 Specifikationer og priser 

 Model tYpe 80 tYpe 156 hjulophæng

 Arbejdsbredde 302 cm 520 cm

 længde 245 cm 245 cm

 kniv antal 80 stk. 156 stk.

 vægt 560 kg 1100 kg

 effekt behov 60-80 hk 100-120 hk

    hydr. opklappelig tYpe 156

 bestillingsnr. 686 8906000 686 0046A 686 0046b

 pris excl. moms kr. 23.950,- 59.900,- 18.500,-
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hÖrbY vogne og redskaber

 Model Foto Specifikation best. nr. pris excl. moms kr. 
 
 rengøringsvogn 2064  125 ltr. affaldssæk 516 2064 3.090,-
   plads for ekstra sække
   samt kost og skovl
   vægt 21 kg

 Stenpallevogn 2311  Justerbart håndtag 516 2311 5.020,-
   excentrisk bremse
   Sideforskydelige gafler
   Max last 400 kg

 værktøjsvogn 2014  150 liter, aflåselig 516 2014 4.050,-
 

 værktøjsvogn 2016  300 liter, aflåselig 516 2016 6.650,-
   med 3 hjul

 transportvogn 2127  længde 150 cm 516 2127 7.480,-
   bredde 75 cm
   Max. last 1.500 kg

 kantsider 2257  højde 145 cm 516 2257 995,-
 - for vogn 2127

 transportvogn 2129  længde 200 cm 516 2129 7.970,-
   bredde 100 cm
   Max. last 1.500 kg

 transportvogn 2088 med auto- længde 200 cm 516 2088 9.900,-
  styring og bredde 100 cm
  med bremse Max. last 1.500 kg
   4Wd styring

 kantsider 2258  højde 145 cm 516 2258 995,-
 - for vogn 2129 og 2088

 Fodervogn 2422  Model 2422 - 200 liter 516 2422 3.360,-

 Fodervogn 2432  Model 2432 - 300 liter 516 2432 3.430,-
 
 Fodervogn 2442  Model 2442 - 400 liter 516 2442 3.670,-
   kan også leveres med
   massive dæk

hÖrbY vogne og redskaber

 Model Foto Specifikation best. nr. pris excl. moms kr. 

 Sækkevogn 2940 l3  Max. last 175 kg 516 2940 790,-
   vægt 10 kg
   Med udfaldsramme
   300 x 4 lufthjul
 

 Sækkevogn 2941 l1  driftsikker sækkevogn 516 2941 660,-
   Max. last 175 kg
   vægt 8 kg
   300 x 4 lufthjul

 Sækkevogn 2029 p3  prof. sækkevogn med 516 2029 1.010,-
   udfaldsramme
   Max. last 250 kg
   vægt 13 kg 
   300 x 4 lufthjul

 gittertromle 3001  50 cm bred skubbe- 516 3001 2.600,-
   model med vægtkasse og
   støtteben
   diameter 33 cm
   

 gittertromle 3002  100 cm bred gittertromle 516 3002 5.090,-
   med vægtkasse. kan bru-
   ges både som skubbemodel
   og til eftermontering
   (2 delt tromlevalse)
   diameter 33 cm

 Såmaskine 3004  Såmaskine 60 cm 516 3004 3.030,-
   valseudlægger med
   enkel mængde-
   regulering

 Såmaskine 3005  Såmaskine 120 cm 516 3005 4.520,-
   valseudlægger med
   enkel mængde-
   regulering
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k-vOgNeN t3

 Specifikationer og priser 

 Model elegance 18 plus Super Agro 20 Super green 16 kima 12 Style 7

 volumen 18 ltr. 20 ltr. 16 ltr. 8,5 ltr. 5 ltr.

 pumpe el membran Manuel Manuel Manuel Manuel

 trykregulering 0-5 bar 1,5-3 bar 1,5-3 bar - -

 lanse glasfiber Messing Messing glasfiber glasfiber

 Nettovægt 6,25 kg 3,5 kg 3,5 kg 1,9 kg 1,15 kg

 bestillingsnr. 551 83048 551 83948 551 83947 551 83812 551 83846

 pris excl. moms kr. 2.950,- 996,- 896,- 396,- 296,-

pulverblÆSere

 Specifikationer og priser 

 Model polminor polmax

 kapacitet 2 kg 10 kg

 bæresele - +

 bestillingsnr. 551 80346 551 80340

 pris excl. moms kr. 255,- 1.195,-

MAtAbi Sprøjteudstyr til landbrug, have-park og industri

 elegance 18 plus Super Agro/green kima Style
 - incl. sprøjteskærm

bredt sortiment af tilbehør i form af dyser, spredebomme og spredeskærme.

Super Agro/green kan forsynes med justerbar trykregulator til sikring af konstant arbejdstryk.

SprøJter Og puMpe

Model ik 12 bS ik 12 ik 9 ik 6 ik 1,5

volumen 12 ltr. 8 ltr. 6 ltr. 4 ltr. 1 ltr.

pumpe Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel

tryk max. 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar

lanse glasfiber glasfiber glasfiber glasfiber glasfiber

Nettovægt 3,75 kg 2,35 kg 2,05 kg 1,75 kg 1 kg

bestillingsnr. 551 839701 551 83811921 551 83811911 551 83811901 551 83871

pris excl. moms kr. 886,- 665,- 625,- 575,- 184,- 

Specifikationer og priser

eASY - batteridrevet trykpumpe

ik sprøjter er specielt producerede med henblik  
på industriel anvendelse og er forsynede med  
plastic-beholdere samt viton forseglinger, således  
at sprøjterne er kemikalie- og syrebestandige. 
lanse og håndtag er udført i glasfiber materiale.
Sprøjterne er forsynede med sikkerhedsventil  
mod overbelastning.

”easy” pumpen drives af 4 genopladelige batterier, hvilket rækker  
til udsprøjtning af mere end 4 tankfulde svarende til over 20 liter væske.
genopladning af batterier i den medfølgende oplader varer ca. 8 timer.
pumpen kan leveres sammen med en 7 liters  
beholder med spredelanse, eller den kan leveres  
som montagetilbehør til det eksisterende  
sortiment af 5-12 liter manuelle trykpumper.
pumpen giver et konstant arbejdstryk  
på 1,5-1,8 bar. 

easy + 7 liter beholder  
med spredelanse
bestillingsnr.: 551 83140
pris excl moms kr. 750,-

easy for montering  
på anden beholder
bestillingsnr.: 551 83140802
pris excl moms kr. 590,-

ik SprøJter  
- industrielle sprøjter



14 www.nila.dkTlf. 57 61 24 00 15

MAtAbi tilbehør til SprøJter

 d 7000004   d7000002 

t003

dZ 2000S

 Specifikationer og priser 

 Model  d7000004 d7000002 t003 t-220 dZ 2000 dZ 2000 S
   bagtipskovl bagtipskovl bagtipskovl bagtipskovl dozerblad dozerblad

 Mål: dxbxh cm  62x120x48 62x150x48 75x200x50 75x200x50 0x200x50 0x200x60

 egenvægt kg  60 80 150 180 - -

 Ophæng  trepunkt trepunkt trepunkt tyngdepkt. trepunkt trepunkt

 regulering  udløser udløser udløser udløser vendbar Svingbar

 bestillingsnr.  792 d 792 d 905 t003 754 t220 723 723 dZ
   7000004 7000002   dZ2000 2000S

 pris excl. moms kr.  4.900,- 5.100,- 3.850,- 9.000,- 2.950,- 4.875,-

dZ 2000

bAgtipSkOvle Og dOZerblAde

Specifikationer og priser

tilbehør best.nr. pris excl. 
moms kr.

diverse

Standard bøjning m. dyse ø1
Standard bøjning m. svirveldyse
Standard bøjning m. deflektordyse gul
Standard bøjning m. deflektordyse brun

551 83808803
551 83442809
551 834458031
551 83460934

25,00
60,00
60,00
60,00

0,56 liter/min/1,5 bar
1,41 liter/min/1,5 bar

Fladdyse           grøn
                        gul
                        blå

551 83444302
551 83444303
551 83444304

23,75
23,75
23,75

0,6 liter/min/3 bar
0,8 liter/min/3 bar
1,2 liter/min/3 bar

runddyse         Orange 551 83442301 12,30 0,4 liter/min/3 bar

deflektordyse   gul
                        rød

551 83445303
551 83445305

20,40
20,40

0,56 liter/min/1,5 bar
1,13 liter/min/1,5 bar

pakning m. filter, bøjning og
Fladdyse           rød
runddyse         grøn
deflektordyse   gul

551 83446810 78,50
0,4 liter/min/3 bar
0,6 liter/min/3 bar
0,56 liter/min/1,5 bar

Filter                 rød 551 83446320 14,50

dysebom m. 2 dyser 551 83460936 174,00

dysebom for 4 dyser 551 83460933 212,00

teleskoplanse 551 83812848 198,00

lanseforlængelse 0,5 meter
lanseforlængelse 1,0 meter

551 83460932
551 83460900

90,00
144,00

Sprøjteskærm firkantet 551 83440930 138,00

Sprøjteskærm konisk 551 83440931 96,00

Manometer 551 83447911 150,00

trykregulator f. Agro + green
trykregulator for Super

551 83447900
551 83447901

95,00
95,00

t-220
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brÆNdekløvere 5-9 ton og ruNdSAve

 Specifikationer og priser - brændekløvere

 Model og bestillingsnr. drivkraft kløve- kløve- Mål vægt pris excl.
   kraft ton længde cm lxbxh cm kg moms kr.

 620 A5vOreM 220v el 2,0 hk 5 42 80x40x62 65 6.700,-

 620 A9Orv500eM 220v el 3,0 hk 9 55 95x40x62 92 10.260,-

 620 A9v500Sb benzin 6,0 hk 9 55 80x47x143 95 14.060,-

 620 A9vOretFlex 380v el 3,0 hk 9  55 105x50x75  120 12.450,-

620 A5vOreM 620 A9500Sb

620 A90rv500et

de små handy modeller har en størrelse, som gør at de nemt kan transporteres i bagagerummet på en  
familiebil, da cylinderen kan skydes ind.
de eldrevne kløvere A5 og A9 kan anvendes lodret eller vandret efter behov.
Nyhed: A9vOretFlex kan indstilles til kløvning i alle vinkler fra lodret til vandret efter ønske.

 Specifikationer og priser - rundsave

 Model og bestillingsnr. drivkraft klinge Mål vægt pris excl.
   diam. mm lxbxh cm kg moms kr.

 620 d600eM 220v el 3,0 hk 600 125x76x110 150 12.300,-

 620 d700et 380v el 5,5 hk 700 125x76x110 160 13.600,-

 620 d700C ptO 700 125x76x125 135 12.670,-

Som standard er 700 mm klinger med hårdmetalplatter for stor holdbarhed og skærekraft.

620 A9vOretFlex

brÆNdekløvere 12-16-22 ton

Serien af professionelle kløvere strækker sig fra 12 til 22 tons. 
de professionelle maskiner som drives af enten traktorens hydraulik, ptO, benzin- eller el-motor (380v), er 
meget robuste maskiner med en høj ydelse. 

Alle disse vandrette kløvere er som standard forsynet med en kraftig krydskniv, justerbar kløvelængde, 
samt 2-speed hastighed på stempelvandringen (betjent via betjeningshåndtagene), hvilket  giver en effektiv 
og hurtig kløvning. 

 Specifikationer og priser

 Model og bestillingsnr. drivkraft kløvekraft Mål vægt pris
   /-længde lxbxh cm kg excl. moms
   ton - cm   kr.

 620 A12Or650pi hydraulisk 12     -    70 190x76x82 188 14.500,-

 620 A12Or1060pi hydraulisk 12     -  110 272x76x82 250 16.550,-

 620 A12Or650et 380v el 5,5 hk trailer 12     -    70 210x120x110 280 25.950,-

 620 A12Or1060et 380v el 5,5 hk trailer 12     -  110 293x120x110 320 27.500,-

 620 A12Or1060Sb benzin 9,0 hk trailer 12     -  110 293x120x110 320 33.290,-

 620 A16Or650pi hydraulisk 16     -    70 200x76x82 220 18.160,-

 620 A16Or1060pi hydraulisk 16     -  110 280x76x82 275 20.050,-

 620 A16Or650C ptO 16     -    70 200x76x82 250 24.450,-

 620 A16Or1060C ptO 16     -  110 282x76x82 350 26.430,-

 620 A22Or1060pi hydraulisk 22     -  110 290x88x92 380 28.270,-

 620 A22Or1060Sbt benzin 11,0 hk trailer 22     -  110 290x130x122 510 45.100,-

 620 A1014 Støtteben for 12 og 16 tons vandrette kløvere    1.600,-

620 A12Or1060et

620 A16Or1060C

620 d700C
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en kompakt og handy udformning muliggør stubfræsning på vanskeligt tilgængelige steder.
kraftoverføring med kileremstræk og overbelastningskobling.
Fræsehoved med 10 udskiftelige hårdmetalmejsler. Mejslerne kan slibes op 2-3 gange og kan udskiftes enkeltvis. 
Fræseren er forsynet med justerbar styringshåndtag og »dødemandsgreb«.
beskyttelsesbøjle med løfteøje. 

NilA StubFrÆSer

 Specifikationer og priser 

 redskab bSF 13 bSF 16 F

 Fræsehjul 350 mm ø x 95 mm bredde 350 mm ø x 95 mm bredde

 Antal mejsler 10 10 

 Motor benzin benzin

 Motorydelse 10 kw (13,5 hk) 12 kw (16 hk)

 Mål (lxbxh) 138 x 80 x 100 cm 138 x 80 x 100 cm

 dækstørrelse 41 cm ø x 17 cm bredde 41 cm ø x 17 cm bredde

 vægt Ca. 135 kg Ca. 205 kg

 vægt med dozerblad  Ca. 240 kg

 Fremdrift Manuel hydraulisk

 Fræsedybde 15 cm 15 cm

 bestillingsnr. 589 000122012 589 000122013

 pris excl. moms kr. 46.600,- 68.300,-

ekstraudstyr bSF 16F:
bSF 16F har hydraulisk fremdrift og kan udstyres med et 100 cm 
bredt dozerblad.
dozerbladets arbejdsvinkel kan indstilles i to trin, ligesom bladet 
kan venstre– eller højrestilles efter behov.

bestillingsnr. 589 20006008
pris excl. moms kr. 12.500,-

FliShuggerFliShugger

bF 100 flishugger er konstrueret efter høj teknisk standard til effektiv findeling af grene og stammer  
op til 10 cm i diameter.
Flishuggerens kombination af knive og hamre giver en stabil arbejdsgang og en god findeling af materialet.

bF 100 C leveres inklusive ptO-aksel med springbolt.

 Specifikationer og priser 

 Model bF 100 C bF 100 Sb

 Funktion ptO-drevet benzinmotor

 effektbehov Min. 20 hk 13 hk

 egenvægt 260 kg 250 kg

 l x b x h 214 x 92 x 160 230 x 90 x 165

 Antal knive 2 2

 Antal hamre 8 8

 bestillingsnr. 620 bF100C 620 bF100Sb

 pris excl. moms kr. 34.870,- 40.500,-

bF 100 C bF 100 Sb
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Mini-dumpere i forskellige udførelser dækkende et bredt område af opgaver. Mini-dumperne udmærker sig ved 
at være særdeles manøvredygtige, terrængående og meget lidt pladskrævende.

MiNi-duMper

Model dumper pb dumper Md

Motor gCv 5,5 hk gxv 5,5 hk

Start rekyl rekyl

gear 4 frem, 1 bak 5 frem, 1 bak

træk 2/4 hjul 2/4 hjul

tip Manuelt Manuelt

hastighed Op til 6 km/t Op til 6 km/t

egenvægt 151 kg 171 kg

læssekapacitet 250 kg (140 l) 370 kg (210 l)

lydniveau < 80 db > 80 db

Mål h x l x b cm 102x159x71,5 107x199x71,5

bestillingsnr. 589 000122046 589 000122019

pris excl. moms kr. 28.180,- 34.395,- 

kasselad 240 l

dumperlad 400 l

kran 150 kg løft

dozerblad

pb Md

NilA vOgNeN

Nila vognen er en svensk kvalitetsvogn med bogie hjul (9-15 ton), til transport af korn, raps, kartofler, paller mm.  
vognen er pulverlakeret og opbygget i en kraftig konstruktion med tværgående vanger og galvaniserede stålsider. 
ladbundstykkelsen består af 4 mm stålplade som er formvalset i kanten.
vognen leveres med bagtip og indvendige hydrauliske bremser, som er godkendt til 40 km/timen. 
ladsider og støttestolper kan aftages fuldstændigt, således at vognen står med fladt lad og kan bruges til pal-
letransport.

 Specifikationer og priser 

 Model tk611 tk1512

 Nyttelast i ton 6 15

 egenvægt i kg 1140 3230

 ladstørrelse cm 370 x 206 500 x 240

 Sidehøjde cm 40 40+80

 total bredde cm 212 247

 total længde cm 505 670

 Sporvidde cm 153 183

 ladhøjde cm 95 135

 rumindhold m3 3,0 14,4

 hjul og dæk 400/55x15,5-14 500/60x22,5-12

 bremser  hydr. 1 aksel hydr. 2 aksler  

 lys lys lys

 tipvinkel grader 46 53

 bestillingsnr. 619 tk611 619 tk1512

 pris excl. moms kr. 60.700,- 174.500,-

 ekStrA:

 80 cm sideforhøjelse 9,1 m3 totalt incl.

 pris excl. moms kr. 10.800,- -

 +30 cm sideforhøjelse 11,4 m3 totalt 18,0 m3 totalt

 pris excl. moms kr. 4.960,- 7.500,-
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Centrifugalspredere til spredning af kalk, gødning, grus eller salt

 Spt SpM tOYp incl. ptO-aksel

 tilbehør (priser excl. moms)

 Model SpM 50 Spt 50 Spt 100 Spt 160 tOYp 100 tOYp 160

 Sæde/låg kr. 410,- 710,- - - - -

 Støttehjulsæt kr. 920,-  - - - -

 presenning kr. - - - - 652,- 696,-

 Sold kr. - - - - 925,- 925,-

 kabelfjernbetjening kr.  1.350,- 1.350,- 1.350,- 1.350,- 1.350,-

rONdiNi

 Specifikationer og priser 

 Model  SpM 50 Spt 50 Spt 100 Spt 160 tOYp 100 tOYp 160

 kapacitet  42 l. 42 l. 105 l. 149. 105 l. 149 l.

 kapacitet  55 kg 55 kg 138 kg 180 kg 138 kg 195 kg

 egenvægt  30 kg 30 kg 34 kg 37 kg 33 kg 37 kg

 læssehøjde  80 cm 80 cm 90 cm 105 cm  - -

 Spredebredde  1-6 m 1-6 m 1-6 m 1-6 m 2-7 m 2-7 m

 drivmiddel  hjultræk hjultræk hjultræk hjultræk ptO ptO

 Funktion  Manuel træk  træk træk 3- punkt 3-punkt

 dæk  13,5 x 6“ 13,5 x 6“ 13,5 x 6“ 13,5 x 6“ 
    græsbane græsbane græsbane græsbane

 bestillingsnr.  522 522 522 522 522 522
    SpM50 Spt50 Spt100 Spt160 tOYp100 tOYp160

 pris excl moms kr.  4.960,- 5.320,- 5.512,- 6.140,- 6.816,- 8.768,- 
         incl. sold incl. sold

kvalitetetssprederne er alle forsynet 
med rustfri beholder, ligesom der ydes 5 års garanti 

på gearkasse.

rONdiNi

 tF                                                            SptO  

Alle spredere er opbygget på et kraftigt, pulverlakeret chassis, og er forsynet med korrosionsbestandig glasfiber 
beholder. Sprederøret kan indstilles til enten fuld spredebredde, spredning til højre eller spredning til venstre efter 
ønske og behov.

Sprederne leveres inklusive ptO-aksel, saltomrører og sold.

pendulspredere til spredning af grus, salt og gødning

 Specifikationer og priser 

 Model tF 800 tF 1000 SptO 500

 kapacitet liter 820 ltr. 1000 ltr. 425 lt.

 kapacitet vægt 984 kg 1200 kg 510 kg

 egenvægt 154 kg 156 kg 95 kg

 læssehøjde 109 cm 119 cm 125 cm

 Spredebredde Op til12/14 m Op til12/14 m Op til 12/14 m

 hydraulisk fjernbetjening Ja Ja Nej

 bestillingsnr. 522 tF800 522 tF1000 522 SptO500

 pris excl. moms kr. 27.540,- 31.140,- 15.450,-

 tilbehør (priser excl. moms)

 Model SQtF 800 SQtF 1000 SptO 500

 Sold kr. 1.640,- 1.640,- 1.200,-
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tierre SlAgleklipper

tCl slagleklipper kan arbejde bag traktor såvel som ved siden af traktoren. det er muligt at slå græs, klippe 
hække, buske og grøftekanter m.v. det er muligt at klippe op til 90˚ over og 70˚ under niveau. tCl slagleklipper 
er en ideel maskine for såvel landbrug som stat, amt og kommune. Slagleklipperen er forsynet med vidvinkel ptO 
aksel, hvilket giver optimale manøvreegenskaber.
tCl Super har på grund af gearkassens placering på ydersiden en maksimal udnyttelse af klippebredden.

tCl Super tCl universal

 Specifikationer og priser 

 Model tCl universal tCl Super

 type 16200 200

 total bredde mm 2185 2450

 Arb. bredde mm 1960 1960

 Sideforskydning d mm 2630 2950

 effektbehov kW/hk 59/80 59/80

 vægt kg 630 630

 Antal hamre C 40 40

 best. Nr. 948 948
  16200uiM/C 160200SiM/C

 pris excl. moms kr. 59.570,- 63.070,-

Standard
hammerkniv (type C)

Alternativ:
Y-kniv (type b)

Arbejdsvinkler:
parallelforskudt for traktor e-d. Op til 90˚ over 
og ned til 70˚ under vandret plan g.

uovertruffen bio-klipning med MulCh MASter. 
den patenterede turbokniv sikrer effektiv klipning og snitning, selv under vanskelige forhold  
så som høj og fugtig bevoksning. 
MulCh MASter er solidt konstrueret til krævende, professionel anvendelse.

turbo-kniv

Model hM 46 hM 46A pM 53A

klippebredde 46 cm 46 cm 53 cm

Fremdrift Manuel Selvkørende Selvkørende, 2 gear

Central højdeindstilling 4 trin, 35-65 mm 4 trin, 40-70 mm 4 trin, 40-70 mm

Motor 5,5 hk b&S 5,5 hk b&S 6,0 hk b&S

pris excl. moms kr. 4.796,- 6.996,- 10.996,-

transportstilling

pM 53 A

Mulch Master

plÆNeklippere

bCS
ring efter nærmere oplysninger

bCS 710 med fræser bCS 710 med kost
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tierre AFpudSer/brAkklipper

trl slagleklipper er en robust maskine beregnet for forskellige klippeopgaver spændende fra afpudsning af 
frøgræsmarker og lignende til brakklipning af extensive arealer.
Slagleklipperen kan fås i standardudgave med arbejdsbredder fra 130 cm op til 320 cm. Men kan leveres i special-
udgaver op til 640 cm arbejdsbredde.

Standard
»skovl« kniv, C-type

Alternativ
Y kniv (type e/b)

Slagleklipperen er forsynet med 
trepunktophæng, som kan 
anbringes i 2 positioner. 
dermed kan klippezonen forsky-
des til den ene side af fremkør-
selsretningen efter ønske.
bagpladen kan åbnes for service-
ring og udskiftning af knive.
Arbejdshøjden reguleres ved 
hjælp af den bagved liggende 
støtterulle.

 Specifikationer og priser 

 Model                                      trl Standard                  

 type 280 300 320 400 

 total bredde 3095 3215 3495 4390 

 Arbejdsbredde 2790 2910 3150 3950 

 kw/hk* 65/90 73/100 80/110 87/120 

 ptO omdr./min. 540 540 1000 1000 

 vægt kg 945 1085 1190 1510 

 Antal knive 40 48 48 48 

 bestillingsnr. 948 948 948 948 
  11280kuM/C 11300kuM/C 11320kuM/C/h 11400kuYS/C 

 pris excl.
 moms kr. 53.950,- 58.400,- 68.370,- 99.950,- 

transportgaflen er konstrueret til at løfte indtil 
1500 kg fordelt på 2 gafler. 
Monteres bag på traktor eller på læsseapparat. 
leveres standard med 3-punkts fæste. 
kan påmonteres med hurtigkoblingsramme for 
‘trekant’’ eller hMv/trima.
Med hydraulisk løfteramme opnås total løfte-
højde på 140 cm (Cylinder 75 cm + lift 65 cm)

 Specifikationer og priser 

 Model bestillingsnr. pris excl. moms kr.

 transportramme m. gafler, 950 mm 962 11100 5.950,-

 transportramme m. 1240 mm bigballetænder 962 11300 8.510,-

 transportramme 3-punkts 962 11101 3.150,-

 gafler med beslag, 950 mm (pris per styk) 962 211750 1.400,-

 1240 mm tænder, kat.ii. (pris per styk) 883 600918 895,-

 beslag til 1240 mm tænder. (pris per styk) 962 211401  1.200,-

 gaffel til rundballe (højre) 962 111600 2.450,-

 gaffel til rundballe (venstre) 962 111601 2.450,-

 hydr. løftramme (lagerføres ikke) 962 21150 

trANSpOrtgAFFel

uM hJulgreb
hjulgreben er forsynet med overfaldsgreb og benyttes til enkel og nem trans-
port af hø, halm, wrap og andet. kan desuden bruges til transport og flytning 
af diverse tunge ting.

 Specifikationer og priser 

 Model Mål/vægt kapacitet best. nr. pris excl. moms kr.

 hjulgreb,  60 cm bredde/ Ca. 75 kg foder 962 uM-8028 5.400,-
 16” 6 lags gummihjul egenvægt 32 kg
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plÆNeklippere

ring for nærmere oplysninger  
eller se nærmere under www.hastrac.dk

hustler Sport
Smoothtrak™ styresystem. professionel  
klipning - også til private. 107 cm (42”)  
klippebredde. 19 hk kohler motor. 
pris excl. moms kr. 27.996,-

hustler Super Z
Smoothtrak styresystem.
153 cm klippebredde. 
hastighed op til 24 km/t.
31 hk 2-cylindret kawasaki motor.
pris excl. moms kr. 79.996,-

                            Fastrak Super duty rd
Maskinen til både det professionelle og det  
private brug. 122 cm klippebredde - med bagudkast. 
18 hk 2-cylindret honda gxv 630 motor.
pris excl. moms kr. 46.396,-

hustler Z diesel Shibaura 
Stærk dieselmaskine til professionelt klipning. 
25 hk 3-cylindret dieselmotor. 
    153 cm klippebredde, vælg mellem bagudkast 
       med stor kapacitet eller sideudkast med 
       mulighed for bio-klip.
           pris excl. moms kr. 99.996,-

hustler 3700 All.Wheel-drive diesel
Stærk redskabsbærer med 36 hk 3-cylindret dieselmotor. behagelig  
manøvrering med servostyring og fartpilot. kan monteres med  
slagleklipper, rotorklipper eller fejemaskine uden brug af værktøj.
pris excl. moms kr. 147.996,- (basismaskine)

plÆNetrAktOrer Og -klippere

eZt 2042 F
20 hk, hydrostatisk, 107 cm  
klippebredde, el-højdeindstilling, 
briggs & Stratton motor
pris excl. moms kr. 21.996,-

ring for nærmere oplysninger eller se nærmere under www.hastrac.dk

Model eSpv 21750 Al erdS 17550 e eSpv 22675 hW

klippebredde 53 cm 44 cm 56 cm

Fremdrift Selvkørende Selvkørende Selvkørende

udkast opsaml., bio. & side- bagudk. m/opsaml. opsaml., bio. & side-

Motor serie b&S 750 b&S 550 b&S 675 ex

pris excl. moms kr. kr. 4.796,- kr. 2.556,- kr. 3.196,-

plænetraktor elt 12538  
12,5 hk, Cvt gear, 96 cm  
klippebredde, briggs & Stratton  
motor powerbuild.
pris excl. moms kr. 12.796,-

plænetraktor elt 17542  
17,5 hk, hydrostatisk, 107 cm  
klippebredde, briggs & Stratton motor  
pris excl. moms kr. 13.996,-

robuste og driftsikre  
maskiner med stor  
kapacitet og god økonomi.

plænetraktor eSpx 2246  
22 hk, hydrostatisk, 117 cm  
klippebredde, briggs & Stratton  
intek v-twin motor
pris excl. moms kr. 18.396,-

eSpv 22675 hWeSpv 21750 Al erdS 17550 e
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hAve - pArk

villa 14 hSt

billy goat løvsuger 
Mv 650

Snow Flake sneslynge 
8,5 hk

ring for nærmere oplysninger  
eller se nærmere under www.stiga.dk

Stiga

park pro16 4Wd

Multiclip 50S rental b

villa 520

plÆNetrAktOrer Og -klippere

eZt 2042 F
20 hk, hydrostatisk, 107 cm  
klippebredde, el-højdeindstilling, 
briggs & Stratton motor
pris excl. moms kr. 21.996,-

ring for nærmere oplysninger eller se nærmere under www.hastrac.dk

Model eM 2045 MvMu 21675 ex eMp 22675 hW

klippebredde 51 cm 53 cm 56 cm

Fremdrift Manuel Selvkørende Selvkørende

højdeindstilling 3 positioner 9 positioner 7 positioner

Motor serie b&S 450 b&S 550 b&S 675

pris excl. moms kr. kr. 1.436,- kr. 3.596,- kr. 3.196,-

plænetraktor eMt 125380  
12,5 hk, Cvt gear, 96 cm  
klippebredde, briggs & Stratton  
motor med AvS
pris excl. moms kr. 12.796,-

plænetraktor eMt 155420 h  
15,5 hk, hydrostatisk, 107 cm  
klippebredde, briggs & Stratton motor  
pris excl. moms kr. 13.596,-

robuste og driftsikre  
maskiner med stor  
kapacitet og god økonomi.

eM 2045

plænetraktor eMt 20460 h  
20 hk, hydrostatisk og fartpilot, 117 cm  
klippebredde briggs & Stratton  
Ohv v-twin motor med AvS
pris excl. moms kr. 18.396,-

eMp 22675 hW
MvMu 21675 ex
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hAve - pArk

honda
ring for nærmere oplysninger eller se nærmere under www.honda.dk

benzinmotor gx 160
5,5 hk, (4,0 kW), 3600 omdr./min.,  
163 cm3, luftkølet, 4-takt, 1-cyl.,  
Ohv, topventilet benzinmotor

generator eu 10 i
230 v-1,0 kvA, 50 hz, veksel- 
strøm - 12 v-8,0 A jævnstrøm  
4-takt luftkølet benzinmotor,  
2,5 hk (1,8 kW)

buskrydder uMk 425 ele
25 cm3, 1,1 hk (0,8 kW),  
4-takt, gx 25,  
enkelt håndtag m/ stang

plæneklipper iZY 465 C Sde
46 cm, stål, 4,5 hk (3,3 kW), gCv135, motor/knivstop, 
selvkørende, 1 gear, 60 ltr. græs-/løvsamler, bagudkast

vandpumpe Wb 30 xt
1100 ltr./min., indløb - afgang  
80 mm, (3”), aluminiumshus 4-takt  
luftkølet benzinmotor, 5,5 hk  
(4,1 kW), gx160, 27,0 kg oliealarm

briggs & Stratton Motor
ring for nærmere oplysning eller se nærmere under www.briggsandstratton.com

b & S motor, vandret aksel b & S motor, lodret aksel

havefræser Fg 201 de
1,9 hk (1,4 kW), 49 cm3,  
gxv50, 1 gear frem,  
m/ jordfræser 30 cm -  
ø 240 mm.

hAve - pArk

gudenå l 45 gudenå gu 400 betonblander
tOp 1202 h

køreramper 1,5-2,5 m,
lige eller buede

Alko gudenå
ring for nærmere oplysninger eller se nærmere under www.ginge.com

texas
ring for nærmere oplysninger eller se nærmere under www.texas.com

hobby 400b

lilli 532tg

Jordbor Neg52

texas tx502 tg havefræser

handy Sweep 700 bSnow buster 560
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hAve - pArk

tilbehør
ring for nærmere information eller læs nærmere under www.hastrac.dk

Atv vogn, 45-0350
Stålvogn med tip og 4-hjulet flex-
boogie. lasteevne 450 kg

prO trailersprøjte 45-0293  
95 liter. Med 2 meter spredebredde 
og lanse.

Stenrive, 11200
112 cm

havetromle, 45-0179
91 cm bred.
290 kg fyldt med vand.

græs/løvopsamler, 45-0320
340 liter volumen.

valsespreder, 7350 Su
29 liter, 51 cm bredde.

Centrifugalspreder, 2100 p
22 liter, 1-4 m spredebredde

Atv-spreder M 30
12 volt elmotor.
55 liter.

Wiper blitz xe
klippebredde 24 cm.
max areal: 400 m2.

Wiper Joy xk
klippebredde 24 cm.
max areal: 1.200 m2.

enkorns såmaskine, 1001-b
Med 6 forskellige såhjul.

Wiper robotklipper

earth Way

Atv sprøjte, 45-0287
95 liter. til montering på Atv.
Med lanse.

hAve - pArk

Stihl
ring for nærmere oplysninger eller se nærmere under www.stihl.dk

Motorsav MS 391

løvsuger / blæser  
Sh 86 C-e d

Jordbor bt 121

hækkeklipper hSA 85

kratrydder FS 310

Akku FSA 85
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lANdbrug

bogballe

Model S3 Model S2 Model S2 trail

bogballesprederne S2 og S3 kan nu udover sand/salt også anvendes til spredning af gødning 
og sneglegift. den nyudviklede computer ”Calibrator icon” giver helt nye muligheder for 
automatisk styring af spredebredder og spredemængder. rekvirer specialbrochure eller se 
www.bogballe.com

heva

Frontlift, frontpakker, tromler, grubber, stubharve/nedmulder
heva redskaber. rekvirer brochure eller se www.he-va.com

hydromann

Saltspreder, sneslynger, sneskær, fejemaskiner, stenrive, bagtipskovl
hydroman redskaber. rekvirer brochure eller se www.hydromann.dk

lANdbrug

Agerskov

AltO
Støvsugere,
hedtvandsrensere
og højtryksrensere
rekvirer special- 
brochure eller se
www.nilfisk-alto.dk

enkelt og 3 ledet tromler. rekvirer brochure eller se www.byggebjerg.dk

Attix 7 Neptune 5

Anteco
rekvirer special-
brochurer på
varmekanoner eller
se www.anteco.dk

poseidon 2

dANvÆgt
Svinevægt 
- elektronisk/mekanisk
ring efter brochure 
og få en pris.

Se også www.danvaegt.dk
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ArbeJdStøJ

Arbejdstøj til håndværkere indenfor alle fagområder og brancher!

lANdbrug

vejhøvl

liftophængt eller bugseret, m/hydraulik. 
Arbejdsbredde 205-230 cm

Mini eb 
let model til brug efter Atv, minitraktor eller 
lignende. ideel til smallere veje og stier, arbejds-
bredde på kun 140 cm

Svær model hb-S

baneplaner

lM 100: 
Model med 225 cm arbejdsbredde for trepunkts-
ophæng efter traktor. er som standard forsynet med 2 
rækker S-tænder, slæbeplanke samt bærevalse. Juster-
bare gummihjul til beskyttelse af barrierekant.

Atv 100: 
Model med 170 cm. Arbejdsbredde for  anvendelse 
efter Atv. er som standard forsynet med slæbeplanke 
og fladjernsvalse. Omstilling fra arbejds stilling til trans-
portstilling samt justering af arbejdsdybde ved hjælp af 
el-aktuator linak.

eminent
eminent vejhøvl og baneplaner lagerføres. rekvirer specialbrochure.  
Se også www.pcmaskiner.dk
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butikSvArer

Se mere under www.nila.dk

MetAbO

pluM håNdreNS

hitAChi
boremaskiner, vinkelslibere, skruemaskiner 
og slagnøgler

bAChO

StAhlWille

butikSvArer

Se mere under www.nila.dk

bolte og møtrikker

Optibelt 
kileremme og tandremme

reNO 
kompressorer

NilFiSk-AltO

led leNSer

SkF 
kuglelejer, rullel-
ejer, lejehuse 
m.m.
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til egNe NOtAterAlMiNdelige SAlgS- Og leveriNgSbetiNgelSer

1. iNdledNiNg
Nedennævnte betingelser er gældende, såfremt der ikke foreligger anden aftale, som er skriftligt bekræftet af A/S 
Niels larsen.
A/S Niels larsen er en importør / grossist virksomhed uden direkte salg til private.

2. tilbud Og Ordre
Skriftligt tilbud er, såfremt intet andet er aftalt, gældende i 30 dage, idet A/S Niels larsen forbeholder sig ret for mel-
lemsalg.

3. priSer
Opgivne priser er excl. moms, levering og andre eventuelle omkostninger. den til enhver tid senest udsendte prisliste 
er gældende og afløser alle tidligere udsendte priser. prislister kan ændres uden varsel.

4. SpeCiFikAtiONer
enhver oplysning om tekniske data, der er anført i brochurer, kataloger og andet salgsmateriale, er af vejledende 
karakter, og A/S Niels larsen tager forbehold herfor.

5. prOduktÆNdriNger
A/S Niels larsen forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i produktspecifikationer.

6. leveriNg
levering sker ab lager. A/S Niels larsen er uden ansvar for forsinkelser, som måtte skyldes force majeur eller andre 
forhold, som unddrager sig A/S Niels larsens indflydelse eller kontrol, herunder forsinkede leverancer fra leverandør, 
driftsforstyrrelser, transportuheld, strejker eller lignende.

7. reklAMAtiONer
reklamationer behandles i hvert enkelt tilfælde efter aftale med indsendelse af de reklamerede dele ledsaget af en 
reklamationsrapport udført på A/S Niels larsens standard reklamationsrapport.
reklamerede dele indsendes franco.
der ydes 1 års garanti på maskiner. der ydes ingen garanti på sliddele.

8. eJeNdOMSFOrbehOld
A/S Niels larsen forbeholder sig ejendomsret til det solgte indtil betaling har fundet sted.

9. FølgeSkAder
A/S Niels larsen påtager sig intet ansvar for driftstab, mistet fortjeneste eller andet tab, der måtte være følgen af 
forsinkelser eller reklamationer.



Novagraf A/S, Aalborg

A/S NielS lArSeN

Allerede i starten af 40’erne, specialiserede  
vi os i salg og service til landbrug og industri.  
vi har  gennem årene fulgt udviklingen tæt,  
for hele  tiden at have de maskiner der har  
været behov for. i dag har vi et meget stort  
og omfattende produkt program indenfor land-
brug, industri, skov, have og park området.

vi har serviceret landbrug  
og industri i over 70 år ...

A/S Niels larsen
haslevvej 11 · dk-4100 ringsted
tlf. +45 57 61 24 00 · Fax +45 57 61 49 61
e-mail: nila@nila.dk · www.nila.dk

Allerede i starten af 60’erne specia  
liserede vi os i salg af plæne klippere,  
og i 1978 blev vi eneimportør af  
plæneklippere fra MurrAY i uSA.  
gennem årene har vi opbygget  
et landsdækkende forhandlernet,  
så næsten uanset hvor i landet  
du bor, er der en MurrAY- 
forhandler i nærheden,  
som også forhandler vore  
øvrige produkter.

vi har solgt maskiner  
i over 40 år ...

birkegårdsvej 30 · dk-8361 hasselager
tlf. +45 86 28 33 66 · Fax +45 86 28 38 89
e-mail: hkh@hastrac.dk · www.hastrac.dk

de to virksomheder har nu samme ejer og arbejder naturligvis tæt  
sammen med en helt klar målsætning om, at imødekomme  
vores kunders krav og ønsker i fremtiden. Med tilsammen over  
11.000 m2 lager og mere end 30 veluddannede fagfolk ansat,  
er vi klar til at imødekomme disse krav og ønsker ..

Sammen står vi stærkere ...

w w w.ni la .dk


