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Vår målsetting er å ha markedets 
beste ettermarkedstjeneste.
 
Vi har derfor bemannet opp all våre 
44 maskinavdelinger med dyktige 
mekanikere og deleekspeditører og 
har 110 servicebiler, 250 kompetente 
mekanikere og ikke minst sentrallager 
i Norge som har åpent 365 dager 
i året. 

Se www.felleskjopet.no for å 
finne ditt nærmeste verksted.

 Best på 
service! 

Norges beste utvalg
innen vei, anlegg, park og idrett!

Vi kan gress, 
transport, 
vei og graving!

Vi i Felleskjøpet har som målsetting 
å være førstevalget for Park og 
Anleggskunder

Vi har produkter og kompetanse innen:

• Gress og park- og idrettsanlegg
• Veivedlikehold
• Transport
• Graving



Lett
Nyhet!

John Deere 5R  

• Tre modeller, 5090R, 5100R, 5115R og 5125R
• Henholdsvis 100, 110, 125 og 135 hk som makseffekt
• 117 l/min. oljepumpe kapasitet
• Tre transmisjonsalternativer, toppmodellen Command8 
 har EcoShift redusert motorturtall i 40km/t og 8 hurtiggir
• Inntil 4 dobbelvirkene hydraulikkolje uttak bak og 
 3 for laster eller fronthydraulikk
• Vekt fra 4300 kg og tillatt totalvekt på 8600 kg
• 2,25 m. akselavstand (lik som den tidligere 5R-serien)
• Diesel Only

Nye John Deere 5R
Nye 5R kommer med fire motoralternativer; 
5090R, 5100R, 5115R og 5125R med 
henholdsvis 100, 110, 125 og 135 hk maks 
effekt. Noe av det mest spennende med 
den nye modellen er en halvautomatisk 
transmisjon med redusert turtall ved trans-
porthastigheter og at den har en oppgitt 
vekt fra 4300 kg med en effekt opp mot 
135 hk. 

Selv om denne modellen har blitt utviklet på 
rekordtid for å møte kravene til markedet, 
spesielt i Norge, har ikke John Deere spart 
på de teknologiske løsningene. Nye 5R har 
Diesel Only teknologi som gjør at den går 
uten AdBlue tilsetning.

og sterk!
Løftekraft
 4.700 kg!
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• Kompakttraktor m/ hytte 
• Kompakttraktor med mange tilvalgsmuligheter 
• Yanmar 3 sylindret dieselmotor, 18.5 KW (25.2 HK) 
• Hydrostatisk servostyring 
• PTO 540 rpm 
• Twin Touch pedaler 
• 4WD 
• Hytte

 John Deere 1026R
Enkelt å montere/demontere utstyr for økt fleksibiltet. Ideel for 
anleggsgartnere, kommuner, småbønder og private med større behov.

 John Deere 3036E
En kompakt traktor med et normalt utstyrsnivå, god oversikt og enkel 
manøvrering. Beregnet for oppgaver i stallen så vel som på gården. Kan 
utstyres med en John Deere D160 frontlaster som har en løftekapasitet 
på ca. 500kg. Kan også utstyres med en PTO- drevet snøfreser eller en 
beitepusser bak. Ekstra hydraulikkuttak (ikke standard) kan monteres for 
tilkobling av ekstra utstyr som f.eks. henger med tipp.  

Kompakttraktorer

• Yanmar 3 Syl. Diesel motor 27.3 KW / 37 HK
• Direkte innsprøytning som gir bedre effekt, lave drivstoff-
 kostnader og en lettere start
• Elektronisk styrt hydrostatisk girkasse - Høy- og lavserie
• Twin Touch pedaler
• Uavhengig kraftuttak
• 4 WD
• Hydrostatisk servostyring
• Våte skivebremser
• Differensial sperre integrert i bremsepedal
• Veltebøyle

Verti-Rake Pro  
Redexim Verti-Rake Pro 200 brukes til
løse opp i  gummigranulat.

• Arbeidsbredde: 200cm
• Vekt: 220 kg
• Dimensjoner: 175x295x90 cm
• Antall tinner/ fingre: 240 
• Krav til traktor: 10HK m/225kg løftekapasitet
• 3- punkts montert

Redexim Speed-Brush  
Redexim Speed-Brush er en slepebørste med to 

børstetromler som roterer mot kjøreretningen.
Speed-Brush brukes til å løfte gresset og fordele 

og jevne ut sand og granulet på dekket.



John Deere 3045R
Ideel for anleggsgartnere, vaktmestere, banemestere, sportsarenaer, 
golfanlegg, stat /kommune etc.

• Kompakttraktor med hytte
• Yanmar 48.52 KW (66 HK) turboladet dieslemotor
• DPF (Diesel partikkel filter) 
• Hydrostatisk transmisjon 
• 4WD 
• Deluxe hytte med AC/ varmeapparat 
• Luftfjæret sete 
• Hitch Assist 
• El. PTO innkobling

John Deere 4066R
Ideel for anleggsgartnere, vaktmestere, banemestere, sportsarenaer,
golfanlegg, stat /kommune etc.

   fra 
John Deere!

• Kompakttraktor med mange tilvalgsmuligheter 
• Yanmar 32.8 KW (44.6 HK) turboladet dieselmotor  
• Hydrostatisk transmisjon eller Powerreverser 
 (clutchfrie vendinger) 
• 4WD 
• Midt PTO 540 rpm (kun for hydrostat transmisjon, 
 leveres med veltebøyle eller Deluxe hytte med 
 AC/varmeapaprat

Verti-Comb slåddekost  
Verti-Comb – laget for børsting og løsgjøring av 
banedekket. Leveres i bredde på 180 eller 400 cm.
Flere tilbehør, som for eksempel ståltinner foran og 
bak, magnet og transporthjul er tilgjengelig.

Verti-Top  
Redexim Verti-Top er en rensemaskin for jevnlig 

rengjøring.Ideell for fjerning av tape, snusposer, stein, løv 
og barnåler. Denne kan utstyres med en sug/ vakuum for 

å samle opp fin- støv og hår. Jevnlig bruk forhindrer at 
avfallet bygger seg opp i dypere lag i dekket.
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AS MOTOR 940 
SHERPA RC
AS 940 Sherpa RC er en radiostyrt Sherpa 
XL. En spesialklipper for høyt gress, ujevnt 
terreng og stigninger /helninger. Denne tar 
over når du syns det er for bratt til å sitte 
på maskinen. Egner seg meget godt i bratt 
terreng og er enda sikrere da denne kan 
betjenes fra avstand.
Føler man at terrenget er for bratt er det

bare å hoppe ut av førersetet, ta tak i 
fjern kontrollen og fortsette å kjøre. Lavt
tyngdepunkt gjør Sherpa til en meget stabil 
maskin å kjøre.

• Briggs & Stratton 4-takts motor 
 20.1 KW (22 HK)                   
• Differensialsperre                   
• Hydrostatisk transmisjon (håndbetjent)                     
• Klippebredde: 91cm               
• 4WD                  
• Vekt: 284 kg  

AS MOTOR 940
XL SHERPA
AS 940 Sherpa er en spesialklipper for 
høyt gress, ujevnt terreng og stigninger
/helninger. Denne tar over når du syns det 
er for bratt å gå til fots. Kan leveres med to 
versjoner. Sherpa standard eller Sherpa XL. 
Modellen kan også leveres med radiostyring 
(AS 940 Sherpa RC). 

Forskjellen mellom Sherpa og Sherpa XL 
er større hjul på XL- versjonen som gjør den 
enda bedre egnet til kjøring i vanskeligere 
terreng. Sherpa 940 RC er Sherpa 
XL- versjon med påmontert radiostyring. 

Ta kontakt for ytterligere informasjon, 
demonstrasjon og priser. 

AS Motor ble 
grunnlagt i 1959 av 
Alfred Schefenacker

Tysk kvalitetsprodukt i hovedsak for den profesjonelle brukeren. 
AS Motor har spesialisert seg på klippere for høyt gress, røffe forhold og bratt terreng. 
Ikke nok med at AS er tøff i alle slags forhold, klipperesultatet som leveres er av meget 
god kvalitet. AS Motor var den første i verden til å produsere en radiostyrt sitteklipper med 
bioklipp. 

John Deere 2R-serie 
Sterk, smidig, sofistikert! 

John Deere presenterer 2026R og 2036R 
kompakttraktorer i 2- serien som vil ta over 
stafettpinnen fra de allerede vellykkede 
modellene 2025R, 2027R og 2032R.
Kompakt, Sterk, Allsidig, Komfort, 
Effektivitet
Dette er noen av fellesnevnerne for denne 
traktorserien.  John Deere 2R-serie tilbyr 
brukeren en maskin som har et enormt 
potensial til å utføre dagligdagse oppgaver 
året rundt.

Bruksområder / arbeidsoppgaver:
Entreprenører:

Begge modeller er utstyrt med Yanmar 
dieslemotorer, 4WD, hydrostatisk giring, 
Twin touch pedaler, differensialsperre, 
cruise kontroll, PTO bak, 3-punkts feste 
bak som standard.

Byggekvalitet og design bærer preg 
av en velkjent og velprøvd John 
Deere- standard.

Borettslag
Kommuner
Entreprenører
Småbruk
Anleggsgartnere
Idrettslag
Private

Feiing
Snømåking
Gressklipping
Planering
Jordbearbeiding

John Deere 2026R
  
• 26Hk.
• Lav høyde med hytte (2M)
• Enkel betjening

leveringsklar sommer/ høst 2017

John Deere 2036R
  
• 36Hk (sterkest i klassen) 
• Sterk (20% økt transporthastighet)
• eThrottle 
• Command Cut (elektrisk justering 
 av klippehøyden)

leveringsklar fra april 2017



AS MOTOR 63 2T
AS 63 er en kompakt og robust 
spesialklipper for høyt gress og terreng 
med stigninger/hellinger. Utstyrt med 
gummidemper i styret for begrense 
vibrasjoner hos brukeren. Kan leveres med 
2- eller 4- takts motor. Lukket girsystem 
gjør at risiko for slag og skade minskes. 
Utstyrt med Easy- start som gjør igang-
setting meget enkel. Dobbel-kniv sørger 

for at gresset kuttes opp i småbiter for et 
meget godt bio- klipp resultat. AS 63 er 
foldbar for enklere transport og lagring.

• AS Motor 2-takts bensinmotor
 165ccm, 4.9 KW/ 6.7 HK
• Hastighet forover: 2.0 – 4.0 km/t 
 (Variator) 
• Klippehøydejustering: 50 – 100 mm
• Klippebredde: 61 cm
• Egenvekt: 74 kg

John Deere 6R-serien er Norges mest 
solgte traktorserie.
John Deere 6R-serie traktorer leveres nå i tre attraktive prisutgaver: SELECT, PREMIUM
og ULTIMATE. Dette gjør valget enklere, men du kan fortsatt skreddersy traktoren
til ditt behov.

Kontakt oss for flere detaljer!

  Norges mest solgte
traktorserie!
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   John Deere plentraktorer 
-høy kvalitet, komfort 
   og ytelse!

John Deere Z525E
  
• Spakstyrt plenklipper                  
• 12,1 KW motor B&S   
• 48’’ (122cm) ACCEL klippeaggregat 
• 38 cm sete m/armlener 
• Hastighet forover: 13,7 km/t 
• Hastighet bakover: 5,6 km/t 
• El. PTO

John Deere 1575
Enkelt å montere / demontere utstyr for 
økt fleksibiltet. Ideel for anleggsgartnere, 
kommuner, park og idrettsanlegg.

• 3-sylindret motor
• Hydrostatisk 4-hjulstrekk
• Klippebredde 153/183cm sideutkast,
 eller 158/183 cm bakutkast

Tilleggsutstyr:

• Snøskjær
• Snøfreser
• Oppsamler
• Løvblåser
• Slagklipper for langt gress
• Feiekost



Amazone Amazone Profihopper

John Deere Z997R
  
• Spakstyrt klipper for den proffe 
• 3 sylindret dieselmotor 21 KW (28.6 HK) 
• Klippehastighet: 18.5 km/t
• Hydraulisk PTO clutch
• Sikkerhetsbryter i sete
• Nedfellbar veltebøyle  
• Leveres med klippeaggregat: 152 cm sideutkast, 
 183 cm sideutkast, 152 cm bakutakast

John Deere Z540R
  
• Spakstyrt plenklipper 
• 16,1 KW motor Kawasaki 
• 48’’ (122cm) klippeaggregat 
• 48 cm sete m/armlener 
• Hastighet forover: 14,5 km/t 
• Hastighet bakover: 5,6 km/t 
• El. PTO
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   Nå kan vi yte  
enda bedre 
       service!
– Vi har fått et av Norges største 
og mest velutstyrte verksteder – 20 
minutter fra Oslo sentrum, forteller 
assisterende verkstedleder Lars Chr. 
Søberg og viser oss stolt rundt i 
Felleskjøpets splitter nye maskinsenter 
på Kløfta.

I den nye flotte verkstedhallen foretar 
teknikerne service og reparasjoner på 
både jordbruksmaskiner og park- og 
anleggsutstyr.

– Vi har fått et større faglig miljø med 
flere teknikere og servicebiler. Nå kan 
vi yte enda bedre service, forteller 
Søberg.

Maskinsenteret ligger rett ved E6 på 
Kløfta med kort avstand til Oslo og 
Gardermoen-området. Dette gir 
fordeler både i forhold til å betjene 
markedet med service, men også 
for å ta imot kunde som ønsker å 
se Felleskjøpets produktportefølje 
av park- og anleggsmaskiner.

Et satsingsområde 
Felleskjøpet har utpekt park og anlegg 
som et viktig satsingsområde etter at 
selskapet for noen år siden overtok 
Reinhardt Maskin. Og satsingen har 
hatt en god start. I 2016 økte Felles- 
kjøpets salg av maskiner og utstyr 
til park og anlegg med 28 prosent.

Som et ledd i denne satsingen er det 
nye senteret på Kløfta utpekt som et 
knutepunkt også for park og anlegg.
– Her har vi fått flere og bedre fasiliteter. 
I tillegg til et topp moderne verksted, 
blir Kløfta et av Norges største maskin-
sentre der vi kan vise fram våre 
produkter på en god måte, sier Søberg.

Effektivt for kundene 
– Hva er fordelene med det nye 
verkstedet?

– Vi har vært med i planleggingen helt 
fra starten og fått et romslig verksted 
med topp utstyr og gode arbeids-
forhold. Teknikerne fra vårt tidligere 
verksted på Skjetten er med til Kløfta, 

og samtidig får vi samarbeid med 
Felleskjøpets øvrige teknikerstab. Dette 
er en vinn vinn-situasjon. Vi spiller på 
hverandres styrke ved å kombinere 
erfaring, kompetanse og nye måter å 
se ting på. I sum gir dette økt effektivi-
tet for oss og kundene, sier Søberg.

Til sammen er det 15 teknikere på det 
nye verkstedet, medregnet lærlinger. 
Fem av teknikerne var tidligere ved 
verkstedet på Skjetten.

– Snur oss fort 
Med det nye verkstedet på Kløfta får 
Felleskjøpet også større kapasitet til 
å foreta service ute hos kundene.

– Vi snur oss fort, sorterer på hva 
som brenner mest og har flere tek-
nikere som reiser ut. Det blir tryggere 
for kunden. Og det er jo kundene vi er 
til for, understreker Søberg.

Kundene kan også bestille time på 
mail: verksted.klofta@felleskjopet.
no eller på telefon: 94 82 91 46

Felleskjøpet 
har 44 verksteder 

spredt over hele 
landet.



– Vi er en garvet gjeng og får større 
kapasitet og bredere kompetanse, 
konstaterer reservedelsleder Christoffer 
Nyquist-Andersen.

Varelevering 
Alle spesialdeler til park- og anleggs-
maskinene som tidligere var lagret på 
Skjetten er nå overført til Felleskjøpets 
hovedlager på Kløfta.

Når det gjelder kunder som ringer inn 
til FKA reservedelstelefon og bestiller 
deler som ligger på Hovedlageret 
Kløfta, så har de mulighet for å få
varene levert påfølgende dag, hvis 
varene er på lager og pakken blir 
sendt som bedriftspakke. Over natt 

sending (koster ekstra). Når det gjelder 
Nordland, Troms og Finnmark, tar det 
nok 2 dager. Det gjelder både deler 
som ligger på hovedlageret på Kløfta, 
og også deler som må hentes fra lagre 
i Sverige og Tyskland.

I nærområdet kan man få deler enda 
raskere dersom de finnes på hoved-
lageret på Kløfta. Hvis man bestiller 
innen kl. 13, vil man normalt kunne 
hente delene ved Felleskjøpets 
Kløfta-avdeling tre timer senere.

Bedre tilgjengelighet
– Delelageret er også åpent 
på lørdag og deler kan bestilles 
over disk ved Felleskjøpet hvor 

åpningstider er som følger:
  
Mandag - fredag kl. 08.00 - 17.00 
Lørdag kl. 09.00 - 17.00

Det er de samme åpningstidene til 
FKA reservedelstelefonen, samt at 
kunden kan I tillegg sende mail til: 
deler@felleskjopet.no

Vi er rett og slett blitt mer tilgjengelig, 
sier Nyquist-Andersen.

– Jeg må virkelig skryte av delelageret. 
De står på pinner for kundene og gjør 
en god jobb alle sammen, poengterer 
assisterende verkstedleder på Kløfta 
Lars Chr. Søberg.

  Okt kapasitet 
på delelageret!

l
Park- og anleggskundene møter nå økt kapasitet på Felleskjøpets delelager. Flere 
personer har fått opplæring i å besvare spørsmål vedrørende park og anlegg på 
selve delelageret og det er flere personer i deledisken på Kløfta. I tillegg kan man 
som tidligere få hjelp ved Felleskjøpets reservedelstelefon – 03520-3-2

Få 
hjelp ved Felleskjøpets reservedels-telefon

03520-3-2
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  Norske
kvalitetshengere!

Totalvekt 
7100 kg!

Orkel T60 
– for alle typer
lettere transport 
Orkel T60 har kraftig rammekonstruksjon og 
en vel tilpasset planstørrelse som gjør den til 
en fleksibel og allsidig henger.

• 4 mm bunnplate
• Hele sidekarmer med 45 cm høyde
• Enakslet henger med brems
• Tillatt totalvekt på 7.100 kg.
• Planet har utvendig mål på 2,10 x 3,5m
• Hengeren er 4,8 m. lang
• Totalbredde på 2,17 m. 
Tillegsutstyr: Tømmerstaker og høgkarmsett

Orkel DX85 
dumperhenger 
Liten solid dumperhenger fra Orkel med 
4,7m2 kassevolum og 8.500 kg nyttelast.

• Hengeren har boggi med brems på to hjul
• Kassen med bunnplate i 40 mm 
 Reax/Hardox
• 550 mm høye sidekarmer
• 4 utvendige og 4 nedfellbare innvendige 
 surrekroker
• Slangeholder på draget og hydraulisk   
 bakluke er standard
 
På bildet er hengeren vist med tilleggsutstyr 
som topphengslet strøluke og frontskjerm.

Orkel DX120 og 
DX130 - profesjonelle 
dumperløsninger 
Robuste dumperhengere for de tøffe 
jobbene med kraftig ramme og 
dumperkasser i høykvalitetsstål 
(Raex/Hardox 400)

• Bunnplate i hhv. 6 og 8 mm
• Sideplater i hhv. 4 og 6 mm
• Nyttelast hhv. 12.080 og 13.160 kg



Rullbar presenning  
 

Hydraulisk bakluke  
 

TT tømmerstaker   
 

Orkel TT100 og 
TT130 – med den 
maksimale bredden 
Bestselgere med stor planbredde som 
gjør de velegnet for transport av paller, 
rundballer og annet stykkgods. Med 
topp- eller sidehengslede høgkarmer og 
rullbar  presenning er de også velegnet til 
transport av flis, korn og andre  bulkmasser.

• Kraftig H-ramme i høylegert 
 konstruksjonsstål
• Symmetrisk boggi med spesial-
 utviklet, brei boggikasse - gode 
 kjøreegenskaper og stor styrke
• Stor planbredde (innv./utv.): 241/249cm
• Ekstra kraftige karmstaker muliggjør  
 heldekkende innleggskarmer og du 
 har en «lettdumper»
• Innvendige (nedfellbare) og utvendige
 surrekroker
• Sveiste karmlåser og hengsler

Orkel TX100 og 
TX130 – unik 
dumperløsning 
ilhengere beregnet for transport av grovere 
masser og som utstyrt med sidehengslede 
høgkarmer og rullbar presenning, er velegnet 
for transport av alle typer løsmasser og 
stykkgods.

• Har som standard, heldekkende 
 innleggsplater (4 mm)
• Ekstra solid bunnplate i 6 mm 
 Raex/Hardox 400 slitestål
• Med 500/50R17 hjul
• Nyttelast på hhv. 9.585 og 12.805 kg
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 Gator     elsker 
utfordringer!

JD GATOR TH 6X4
Med seks hjul, et lavt tyngdepunkt og kraft til overs, gjør Gator TH 6x4 UTV/ ATV jobben 
lett, selv med tung last. Vår sterkeste arbeidshest transporterer en imponerende last på 726 
kg (inkludert passasjerer) med letthet, og den lave lastehøyden er snill med ryggen din. 
Den kraftige, men økonomiske dieselmotoren, gjør Gator TH 6x4 til en rask arbeidsmaskin, 
selv under tøffe forhold. Med seks flytedekk, kjører Gator TH 6x4 lett over din 
verdifulle gresstorv.

JD GATOR HPX
Elsker du utfordringer? Det gjør i alle fall Gator HPX UTV / ATV. Den har en massiv 
lastekapasitet på 635 kg, pluss 4-hjuls drift og semi-uavhengig fjæring for å hjelpe deg å 
kjøre der andre ikke kan. Selv når kjøretøyet er fullastet, er bakkeklaringen god. Og i tillegg 
er den stabil, takket være press-formet ramme. For å avrunde dette, så sikrer den kraftig 
dieselmotoren kjørehastigheter opp mot 40 km/t. Din sikkerhet har alltid topp prioritet. 
Derfor er Gator HPX UTV / ATV utstyrt med en ROPS (Roll Over Protection Structure)
førervern og komfortable 3-punkts sikkerhetsbelter som standard.

JD GATOR TE
Golfbaner, innearealer... Når støysvak drift og null utslipp er avgjørende, er Gator TE det 
beste alternativet. Og takket være imponerende egenskaper som kraftige batterier, rask 
dreiemomentsøkning og en multifunksjonell Deluxe lastekasse, kan du kjøre elektrisk uten 
at du må gå på kompromisser når det gjelder kraft eller funksjonalitet.

Superstille elektrisk drift
Takket være åtte batterier med høy kapasitet, kan Gator TE jobbe hardt i 7 - 8 timer 
mellom hver lading - alt med null utslipp og praktisk talt ingen støy. Hver enhet leveres med 
en innebygd, UL-godkjent lader som automatisk slår seg av etter å ha nådd fullopplading.

Opplev
styrken!

Null 
utslipp!



• 16 Hk (bensinmotor)
• Toppfart: 40 km/t
• Lastekapasitet 180 kg
• Trekkraft: 499 kg

• XUV855D/ XUV855D S4
• 21 Hk (dieselmotor)
• Toppfart 40 km/t
• Servostyring som standard
• Lastekapasitet: 450 kg
• Trekkraft: 680 kg 
855D kan levers også som 2 seter

John Deere sine XUV- modeller 
tilbyr en god blanding av nytte- og 
morofaktor i en og samme pakke. 
Uavhengig fjæring og firehjulsdrift gjør 
det til lek og kjøre over røft terreng. 
Stabiliteten og manøvreringsevnen til 
maskinene gir en meget god komfort 
under alle typer kjøreforhold.

God lasteevne gjør det mulig å enkelt 
frakte både mennesker og utstyr fra en 
destinasjon til en annen. Solid ramme-
konstruksjon og god byggekvalitet er 
med på holde driftskostnadene lave. 
Sterke motorer som responderer raskt 
på fører sitt kjøremønster og hydrauliske 
skivebremser gir deg full kontroll i alle 
situasjoner.

Alvorlig
morsom!

GATOR XUV 560

GATOR XUV 855D/S4

GATOR XUV 590i/S4

GATOR XUV 825i

Nytte 
og moro 
i samme 
pakke!

Full 
kontroll

under alle 
forhold!

• 32 Hk (bensinmotor)
• Toppfart: 70 km/t (må begrenses 
 for registrering)
• Servostyring som standard
• Lastekapasitet: 180 kg
• Trekkraft: 499 kg

• 36 Hk (bensinmotor)
• Toppfart: 50 km/t (hastighetsbegrenset)
• Servostyring som standard
• Lastekapasitet: 459 kg
• Trekkraft: 680 kg

855D kan levers også som 2 seter
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Belrobotics 
   Proffe roboter for de 
store gressarealene!
Belrobotics
  
• Bigmow® robotgressklipper opp til 30.000m²
• Ballpicker® golfballoppsamler for driving range
• Fotballbaner, Golfbaner, Driving range, Parkanlegg, 
 Herregårder, Flyplasser
• Bedre gresskvalitet
• Reduserte kostnader
• Enklere vedlikehold
• Miljøvennlig

«Bayern München, Udinese, Schalke 04 og Nesodden 
IF har alle noe til felles. En millimeterpresis robotklipper 
som jobber nattskift!» Felleskjøpet tilbyr nå i samarbeid 
med Vanning AS robotklippere til proff- bruk.

Stord Fotball 
- Vi har aldri hatt så bra gressmatte 

Stord IL fotball investerte i en 
Bigmow 2011 og siden har den 

trofast og sikkert klippet gresset. 
Våre erfaringer er utelukkende 
positive, og banen er utvilsomt 

blitt bedre, med grønnere og 
tettere gress siden vi anskaffet 

robotklipperen forteller klubbens 
vaktmester, Kjartan Grasdal.

Økonomiske fordeler
Robotklipperen har en veiledende pris på 
150.000,- inkludert montering og innføring 
av utstyr (se faktaboks). Som prøvekanin og 
første klubb i Norge, fikk Stord IL roboten 
for 90.000,-. De hadde klippeutgifter på 
75.000,- i året før roboten ankom. Og 
sparte dermed inn pengene på halvannet 
år. Gutta i vanning.no har latt Nesodden, 
i samarbeid med kommunen, bruke 
klipperen kostnadsfritt ut sesongen.

De ansvarlige for de over 350 fotballbaner
som allerede er utstyrt med BIGMOW er 
kategoriske: BIGMOW har gjort at de har 
redusert kostnadene for vedlikehold av 
plenene.Tallene varierer litt avhengig
av omstendighetene, men  ligger 
systematisk rundt 50 %.

• Radiostyrt slagklipper, med mulighet for 
 tilkobling av rotorklipper, stubbefres etc.                         
• B&S Vanguard motor (23 HK) 
• Klippebredde:1000mm • Hydraulisk transmisjon                
• Maks arbeidshelling (alle retninger): 50 grader                              
• Flere tilvagsmuligheter på utstyr/ bruksområder.                             
• Beregnet for stat/ kommune, entrepenører, 
 anleggsgartnere osv.

• Radiostyrt slagklipper      
• Lavt tyngdepunkt, kompakt størrelse 

• Sparer brukeren for undøvendig og feil belastning 
 av rygg, skuldre, armer og bein i forhold til 

håndholdt vedlikeholdsutstyr 
• Klipper skråninger med en vinkel opp til 50 grader                

• Honda motor  15 HK • Hydraulisk drift                    
• Klippebredde: 750mm • Vekt: 330kg

TIMAN RC 1000 TIMAN RC750



  K-heat 
Bekjemp ugress med  
  varmtvann!
Å bekjempe ugress med varmtvann er den nye 
miljøvennlige og effektive metoden flere nå går 
over til. 

Det er mange årsaker til at mange nå 
foretrekker ugressbekjempelse ved bruk av 
varmtvann istedenfor å sprøyte med gift. 
Hovedårsaken er at det på flere offentlige 
områder har kommet forbud mot bruk av 
sprøytemidler. Her har alternativet vært å 
fjerne ugresset manuelt. Det er hardt og 
tidkrevende, og kjedelig arbeid.
Ved å drepe ugresset med varmtvann 
blir arbeiderne spart for den tunge jobben 
samtidig som den blir gjort mye raskere. 
Det er også en stor fordel at det ikke 
behøves sprøytemiddel-sertifikat for å 
bruke denne metoden. Dermed kan unge 
sommervikarer også gjøre dette arbeidet. 
I tillegg kan en bruke den uansett værtype.

K-heat vinner terreng
K-heat er en prisgunstig og fleksibel 
maskin som vinner terreng i Sverige, 
Danmark og Norge. 
Den leveres i tre utgaver: Compact, 
Maxi og Maxi Pluss. Compact er den mest 
fleksible modellen når det gjelder transport. 
Den leveres med truck-lommer som 
standard, men kan også leveres med 

valgfritt redskapsfeste. Compact er så 
liten at den passer mange typer kjøretøy. 
Maxi og Maxi pluss plasseres på en 
tilhenger eller et lasteplan. 
Etter bruk kan de løftes av og settes bort. 
Så kan en bruke tilhengeren eller kjøretøyet 
til andre oppgaver. 
I tillegg til å fjerne ugress kan en bruke 
maskinen til rengjøring ved hjelp av høytrykk 
eller du kan bruke den til vanning av planter. 
Over 260 K-heat maskiner er solgt i Sverige 
i løpet av tre år til kommunale gartner-etater 
og private firmaer.

Visner raskt
En rask dusj med det varme vannet gjør 
at ugresset visner raskt og dør helt ned i 
roten. For å hindre nye spirer å vokse fram 
gjentas behandlingen tre-fire ganger i løpet 
av en sesong. Det er lett å komme til under 
stikkende busker med redskapene.
- Dette er den beste metoden vi har testet. 
Det er en enkel, rask og effektiv måte å 
få bort ugress på, forteller Johan Isberg, 
arbeidsleder i den kommunale C4 teknikk 
i Kristianstad.

Sparer tid
En arbeider med K-heat gjør jobben 
opptil fire ganger raskere enn ved 
mekanisk ugressfjerning. 
Parkarbeiderne ved Kapperud slottpark 
har erfart nettopp det. Tidligere tok det 
fire parkarbeidere cirka fire dager å rense 
gangene i parken for ugress. Nå går det 
mye fortere. En person gjør det samme 
arbeidet på under en dag, cirka fem timer.

• Tidligere lå vi på kne og lukte bort   
 ugresset med kniv mellom steinene. 
 Det var ikke et arbeid vi så fram til. Men 
 vi sov godt om natten etter en slik dag,  
 smiler Mattias Svensson.
• Det var et lite halleluja-moment når vi 
 så at den nye metoden fungerte, legger  
 Georg Grundsten til.

I tillegg til å spare tid, gir den nye metoden 
betydelig mindre belastning på arbeidernes 
rygg og knær.

Miljø-vennlig og effektivt
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ProTurf®
Kvalitetsgjødsel som er beregnet for plen, grøntområder, 
fotballbaner og golfbaner.

ProTurf® er en serie med granulert gjødsel 
basert på Polyhalite, som er et mineral som 
inneholder K, MgO, CaO og S samt Poly-S 
teknologi, som sikrer rask respons etterfulgt 
av 2-3 måneders virkning. ALT i ETT korn! 

1. Kontrollert virkning i 2 – 3 måneder
2. Høy kvalitet med god kost- /nytteeffekt
3. Rask respons

Kun 9,- 
pr. kg

   

Enkel gjødselplan 
– 3 påføringer pr sesong

ProTurf® leveres i 25 kg småsekk 
og 500 kg Storsekk

• ProTurf 21-5-6 + CaO + MgO @ 30 g/m2 for Mai + Juni
• ProTurf 15-5-15 + CaO + MgO @ 30 g/m2 for Juli + August
• ProTurf 12-5-20 +CaO + MgO @ 30 g/m2 for September + Oktober



Diverse produkter
54350 STEP™ Hi-Mag 20MgO-0,5Cu-8Fe-3Mn-1Zn    6-8 uker    STRI ( Take All Patch) 20 kg
54359 Vitalnova Blade® Biostimulant  4 uker   Biostimulant 10 L
54314 H2Pro® Conserve Liquid Flytende  4 uker  Penetrerende 5 L
54313 H2Pro Conserve Granule Granulert  4 uker  Water konservering 10 kg
54434 Turf Mark Extra Flytende  1-2 dager Markørfarge Blå 10 L
54250 Bio Kombi Green Start 12-2-6 + Fe, Org. + Min. 4 uker   Fingranulert 30kg
54253 Bio Kombi 12-2-6 + Fe 12-2-6 + Fe, Org. + Min. 4 uker  Grovgranulert 30kg
54252 Bio Kombi K- Spesial 5-1-17 + Fe, Org. + Min. 4 uker  Fingranulert 30kg

Fingranulert hurtigvirkende gjødsel
54351 Autumn Mg 6-5-10+Fe 4-6 uker Pro Lite 25 kg
54417 Zero Phosphate 14-0-10+3MgO 4-6 uker Pro Lite 25 kg
54312 Double K 7-0-14+Fe 4-6 uker Pro Lite 25 kg
54352 Cold Start 11-5-5+8Fe 4-6 uker Pro Lite 25 kg

Flytende gjødsel
54426 High N 25-0-0+2MgO 2-4 uker Tmax 10 l
54306 NK 10-0-10+B+Fe+Mn+Mo+Zn 2-4 uker Tmax 10 l
54307 High K 3-3-10+B+Fe+Mn+Mo+Zn 2-4 uker Tmax 10 l
54309 Spring & Summer 12-4-6+B+Fe+Mn+Mo+Zn 2-4 uker Tmax 10 l
54308 STEP Liquid B+Cu+Mn+Mo+Zn 2-4 uker Tmax 10 l
54305 EFFECT Iron Fe 6,9 Fe 2-4 uker Tmax 10 l
54310 Ca-Booster 8-0-0 + 9 CaO 2-4 uker Tmax 10 l

Vannløslig gjødsel
54300 High N 35-00-14-Fe 2-4 uker Tmax 15 kg
54302 High K 15-00-43-Fe 2-4 uker Tmax 15 kg
54303 Spring & Summer 28-5-19+TE 2-4 uker Tmax 15 kg
54430 SeaMax 4-0-15+Seaweed 2-4 uker Tmax,Biostimulant 8x1 kg
54431 Water Soluable Iron 20 % Fe 2-4 uker Tmax 15 kg

• Vi leverer sand i mange kvaliteter og til ulike formål
• Vi lager våre egne frøblandinger, men vi kan også  
 lage blandinger etter ønske og behov

Espen Bergmann

Ønsker du tips og råd?
– Ta kontakt med oss!

Slow release gjødsel
54319 NK 19-0-19 2MgO+TE 8-10 uker MU2, SiLK 20 kg
54340 Spring Start 16-0-16 Fe + Mn 8-10 uker MU2, SiLK 20 kg
54317 Preseeder 18-22-5 8-10 uker MU2, SiLK 20 kg
54341 Momentum 22-5-11 + 2MgO + TE 8-10 uker MU2, SiLK 20 kg
54342 K-Step 6-0-27 2MgO + TE 8-10 uker MU2, SiLK 20 kg
54316 High N 27-5-8 +3MgO 8-10 uker MU2, SiLK 20 kg
54318 Anti-Stress 15-0-26 + Fe 8-10 uker MU2, SiLK 20 kg
54343 All Season 18-6-18 + 2MgO + TE 8-10 uker MU2, SiLK 20 kg

Felleskjopet Park og Anlegg 
   tilbyr et bredt spekter av 
spesialgjødsel til ulike formål!

l

Spør oss om sandog frø!

Espen Bergmann, Tlf: 46417909
E-post: espen.bergmann@felleskjopet.no
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          Redexim 
Verti Drain 1513

Carrier
• Hurtiggående luftemaskin. 
 PTO 32 hk luftkjølt motor
• 3-punkts redskapsinnfesting
• 3 WD
• Løftekapasitet 450 kg
• Maks luftedybde 150 mm - 
 arbeidsbredde 132 mm
• Kan påmontere en rekke
 andre redskaper

John Deere 220E-Cut  

• Hybrid Bensin
• Flytende klippe aggregat
• Følger onduleringene bedre, 
 gir en jevnere overflate
• Justerbar klippe frekvens
• Levers med QA5 klippe 
 aggregat med 7-11-14 
 blads klippe sylinder

John Deere 2500E
• Hybrid Diesel med hydrostatisk fremdrift
• Elektriske motorer som driver klippe aggregatene
• 102 potensielle lekkasje punkter er eliminert bort med EL drift
• Lavere støy nivå og mindre drivstoff forbruk
• Side forskyving av innfesting til  aggregatene minsker 
 sjansen for «triplex ringer»
• Leveres med QA5 klippe aggregater med 7-11-14 blads 
 klippe sylinder



Morten Bunes

Morten Bunes, Tlf.: 404 42 819
E-post: morten.bunes@felleskjopet.no

Ta kontakt 
for mer 

informasjon!

John Deere 
    8000 E-cut

Fairwayklipper

Fra sprøyting og 
plenlufting, hjelper 
ProGator UTV / ATV deg 
med å holde gresstorven
 i topp stand. Med en 
maksimal nyttelast på 
1535 kg, servostyring og 
liten svingradius er den 
glede å kjøre.

• 5 stk. QA5 7/11 blads 
 klippeaggregat på 18 tommer
• Klippebredde 203 cm
• 3 wd, soltak og tech 
 controllpanel som standard

Vårt profesjonelle 
medlem!

ProGator

John Deere 2030A
Pro Gator 2WD/4WD 
• Yanmar Diesel motor 24 HK, 5 trins synkronisert gir kasse
• Kraftig transport bil med mange muligheter (lasteplan, sprøyte, 
 sand dresser, gjødselspreder)
• Hydraulikk uttak bak
• Lastekapasitet 907kg
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Kverneland FML beitpusser
FML Enkel, effektiv og driftssikker snitter for middels krevende oppgaver

• For traktorer opp til 50 hk. i frukt- og bærhager, i lettere kratt, 
 til pussing av beiter, grasmarker og lignende
• Ny-konstruert beitepusser med ekstra kraftig 3-pkt ramme
• Arbeidsbredde: 0,9 m- 1,20m -  1,50 m- 1,80 m

Kverneland FHP kantklipper
Kverneland FHP og FHP Plus. Ny modell, FHP Plus med + 
60cm rekkevide og kraftigere og forsterket ramme.

• Kantklipper med ekstra kraftig 3-pkt ramm
• Hydraulisk sidebevegelse 2,8 m fra senter på traktor
• Klippeaggregatet kan stilles 90o opp og 65o ned
• Sikring for påkjøring av hindre
• Stor støtterull med integrerte meier
• Omstillbar 540/1000 omdr
• Arbeidsbredde: 2,0- 2,3 og 2,5 m
• Leveres med hammerkniver
• For traktorer opp til 120 hk

Kverneland FHS beitpusser
FHS - Norges meste solgte beitepusser. Enkel, effektiv og driftssikker 
snitter for middels krevende oppgaver

• I frukt- og bærhager, i lettere kratt, til pussing av beiter, 
 grasmarker og lignende
• Hydraulisk sideregulering - 0,5 m
• Arbeidsbredde: 1,85 - 2,30 – 2,50 m
• Leveres med hammerkniver

Vicon Pendelspreder
• Enkel spreder Ideel for Golfbaner, Fotballbaner, Parkanlegg. 
• Grøntanlegg, Kommuner
• Kan leveres med sprede-tuter for forskjellige spredebredder 
 og kulturer
• Opptil 12 m arbeidsbredde, Ned til 1m bredde
• Spredning bare til en side eller to sider
• Sprer salt og sand
• Sprer meget kort bakover

med utstyr fra Kverneland!
Enkelt og effektivt grontvedlikehold



Feiekost fra Tokvam med flytegenskaper 
i eliteklassen. Flyt systemet sikrer rett 
marktrykk og dermed rett børstebilde. 
Fås i 3 utgaver:

• Feiekost 2500-700: 2,5 meter bredde 
 & 70 cm børste
• Feiekost 2500-900: 2,5 meter bredde 
 & 90 cm børste
• Feiekost 3000-900: 3,5 meter bredde 
 & 90 cm børste

Med Tokvam’s integrerte flytsystem er Feie-
kosten fra Tokvam enkle og behagelig å kjøre. 
Innfestingen er fleksibel og feiekosten kan 
kjøres i laster og 3-Pkt både foran og bak.  
Kan tilpasses dine behov med et godt utvalg 
av spyledyser og vanntanker for støvdemping 
og rengjøring!

• Gjør helt rent
• Sliter lite børster
• Takler høye hastigheter, inntil 40 km/t
• Enkel innstilling ved hjelp av høyde-  
 og tiltindikator.
• Vibrasjonsdempet opplagring
• Skjerm kan vinkles opp for bruk på snø

Tokvam FK har markedets mest robuste 
opplagring av børstevals og bom. Meget 
høy byggekvalitet sikrer lang levetid – og 
gjør Tokvam Feiekost til det rette valget for 
proffkunden.

Feiekost fra Tokvam

Metsjø MT maskintraller
Kraftig maskintralle med 27 tonns nyttelast fra Metsjø

• Hydraulisk trippel boggi kan heves/senkes 35 cm
• Lengde 9,0 m, bredde 2,55 m
• 3,0 tonn overført til traktor
• Hydrauliske påkjøringsramper
• Redskapsbrønn L 180 cm x 45 cm x 25 cm
• Hjulgang 3 x 455/40 x 22,5

   Tokvam gjor nå veivedlikehold
enkelt året rundt!
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CR 7 
• Vektklasse ca. 500 kg og arbeidsbredde 65 cm. • Elektrisk start, oversiktlig inspeksjonsluke i forkant av maskinen. 
• Selvrensende plate og kan leveres med plateutvidere (15cm) Opsjon på Compatrol som er en komprimerings-
indikator som viser hvor mye av massene under maskinen er komprimert. • Leveres med Hatz diesel motor.

Vi lagerfører 
reservedeler og 
service kit til alle 
våre modeller 

Her vises kun et utvalg av modellene 
vi kan tilby i Weber MT sin 
produktportefølje. For ytterligere 
informasjon ta kontakt på: 

Asfalt & Betong 
Maskiner AS
Heggstadmoen 1A 
7080 Heimdal Tlf. 72894400 
abm@abm.as, www.abm.as

CF 2
• Komprimeringsplate (asfalt) på 83 kg. • Arbeidsbredde 
på 45 cm. Opsjon på vanntank og sprinkelanlegg. • Har 
et meget komfortabelt og solid håndtak som forhindrer 
vibrering i hendene under arbeid. • Leveres med både 
Subaru og Honda motor.

SM 57–2
• Vektklasse 65 kg. og har en kuttdybde på 120mm, 
sagbladdimensjon 350mm. • Sagen er meget stabil 
og letthåndterlig med lavt tyngdepunkt. • Leveres 
med justerbar kuttedybde og vanntank. • Kan leveres 
med motoralternativene: Honda, Subaru og Elektrisk. 

Her 
vises kun 

et utvalg av 
modellene vi 

kan tilby!

SRV 620
• Vektklasse 66 kg med arbeidsbredde på 28cm. 
• Maskinen er meget godt egnet til dypkomprimering av 
grøfter og spesielt punktkomprimering rundt kumlokk 
• Maskinen er meget stødig og stabil med høy kvalitet 
• Maskinen leveres med Honda (4 takt) motor.



Snøfreseraksling
Aksling for den typiske gårdsfresen
• Lengde 860 cm • Bryteboltskobling 
• 1 3/8” 6-spline • V.nr: FKM443

LED baklykt 
• Baklykt med lysdioder, bak-stopp-blink 
og  refleks • V.nr: LYS26002AR

Kenwood KMM-BT502DAB
• DAB+ radio • Bluetooth + mikrofon 
• USB - AUX • V.nr: 355553564

Agmaster velgeventil
• Leveres med rensede slanger, ISO-koblinger, 
støvhetter, festeskruer og 3 m kabel  • Kontakt har 
lysdiode og beskyttelse mot overspenning  • V.nr: 58300

1790,-

Magnetisk lyktesett
• 7,5 m kabel. Kan festes på alle typer redskap. 
• Vnr LYSFP22976

Aksling for kraftkrevende redskap
W2500 SD25 1010 KB61/20
• Lengde 1010 cm • Bryteboltkobling 1 3/4” 6-splines
• 50 timer smøreintervall • Stjerneprofil
• V.nr: 691301

Fast 
lavpris på akslinger!

3596,-

2200,-

Nyhet! ÷50%

÷70%

3 for 2

lavpris!Fast Best
i test!

÷60%

÷80%

÷30%

÷40%

÷20%

÷10%

Begrenset
antall!

Sjekk
prisen!

Åpnings
tilbud!

Dagskupp!

Kampanje!

Effektiv!

Salg!

Kupp!

Tilbud!

Bestselger!
Førsesong-

tilbud!

÷25%Førsesong-
pris!

Vi kan 
snøfresere!

Vi kan
fòr!

Spesial-
pris! Gave!

Lager-
tømming!

Rå pris!

Lagersalg!

Hydraulisk toppstag  
Telescope 
• Kategori 2-2  
• Slaglengde 530-961 mm  
• Trekk-kraft 4000 kg  • V.nr: 59605302

Hydraulisk  toppstag 
Telescope 6000 
• Kraftig stag som med fordel kan 
brukes til sandstrøer • Kategori 3-3  
• Slaglengde 580-1101 mm  
• Trekk-kraft 6000 kg • V.nr: 59755802

Hydraulisk toppstag 
Goliat 80 580 - 2
• Passer for traktorer fra 100 - 150 HK  
• Trekkkraft 6524 kg • Slaglengde 210 - 
800 mm • V.nr: 59805802441

3026,-

1590,-

6212,- 4423,-

322,-

360,-

Alle priser ekskl. mva.
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CAT 
kompaktmaskiner 
får du også hos Felleskjøpet!

CAT 301.7D 
minigraver
  
• Effekt 17,7 hk
• Driftsvekt 1900 kg
• Standard skuffestørrelse 85 liter
• Hydraulisk utskyvbart understell
• Gummibelter
• V.nr: 301.7D

Cat  leverer kompaktmaskiner i en rekke 
modeller, men hovedfokuset vil være på 
gravemaskiner opp til og med 8 tonn og 
hjullastere under 10 tonn. Produkttilbudet 
omfatter totalt 10 gravemaskinmodeller 
fra 300.9D (985 kg) – 308E2 CR (8500 KG), 
samt kompakte hjullastere fra 5,8 tonn til 
og med 8,5 tonn med modellbetegnelsene 
906M-908M, 910K og 914K.

Felleskjøpet ønsker å være en total-
leverandør for entreprenører innen 
landbruket. Samarbeidet med Pon 
Equipment bidrar til at Felleskjøpet, 
med merkevarer som John Deere og 
Orkel i produktsortimentet, vil kunne tilby 
et komplett utvalg av produkter fremover.

CAT kompakt gravemaskiner 
kjennetegnes med høy fører-
komfort, stabilitet, overlegne 
løftekrefter og ikke minst lang 
levetid.



CAT 305E2 CR 
minigraver
  
• Effekt 50,2 hk
• Driftsvekt 5200 kg
• Standard skuffestørrelse 240 liter
• Gummibelter
• V.nr: 305E2CR

CAT 307E2 
gravemaskin
  
• Effekt 50,3 hk
• Driftsvekt 8000 kg
• Standard skuffestørrelse 350/400 liter
• Fastbom
• Bredde undervogn 228 cm
• Stålbelter 450 mm med gummipads
• V.nr: 307E2

CAT 906M 
kompakt hjullaster
  
• Effekt 69 hk
• Driftsvekt 5800 kg
• Standard skuffestørrelse 0,9 m3

• Oljestrøm std. 76 l/min
• Oljestrøm høy 120 l/min
• Hydraulikkapasitet: Std. 76 l/min
• Hydraulikkapasitet: Highflow 120 l/min
• V.nr: 906M

     Markedets
råeste minigraver!
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VPM 3400 er en rammestyrt redskaps-
bærer utviklet for profesjonelt vedlikehold 
av alle utendørsarealer.
VPM 3400 er en allsidig og smidig maskin, 
som dekker alle sesonger med sitt brede 
redskapsprogram.
VPM 3400 er en ergonomisk gjennomtenkt 
arbeidsplass, som skaper de beste rammer 
for føreren. Inngangshøyden er en av 
markedets laveste og totalhøyden er 198cm.

Kabinen er romslig, og store vinduer gir et 
godt overblikk og fritt utsyn. All betjening 
foregår enkelt og bekvemt med en joystick 
som er plassert ergonomisk korrekt på 
betjeningspanelet i armlenet.
VPM 3400 har det laveste støynivået på 
markedet med ca. 68 dB i kabinen. Dette 
skaper et godt arbeidsmiljø for føreren, 
samtidig med at det minimerer skjemmende 
støy for omgivelsene.

Tilgjengelige redskaper:
 
• Feie-/sugeanlegg med høy kapasitet
• Gressklipper
• Roterende feiebørste
• Snøskjær/vikeplog
• Hekkeklipper
• Ugressbrenner
• Sandspreder
• Snøfreser
• Skuffe

      VPM 3400
  En maskin - 
fire årstider!

Timan



Avant tilbyr et komplett sortiment av 
kompaktlastere og redskap. Med modell-
seriene 200, 300, 400, 500, 600, 700 og R 
tilbyr vi et bredt spekter av maskiner med 
løfte kraft fra 350 kg til 1500 kg. Med 700 
seriens hastighet på 30 km/t og hydraulikk-
apasitet på opptil 80l/min har vi utvalget 

for å løse dine behov.
 Med Avants rikholdige utvalg av redskaper 
har vi redskapen du trenger sommer - 
som vinter. Avant’s hurtigskiftesystem for 
redskap og med Multi connector hydraulikk 
kobling er redskapsbyttet svært raskt og 
enkelt å gjennomføre! Over 100 redskaper!  

Den nye redskapskatalogen med over 100 
forskjellige redskaper finner du på www.felleskjopet.
no eller ta kontakt med vår lokale salgskonsulent.

En kompaktmaskin
    til enhver 
oppgave!
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Stihl gress-/ryddesag 
FS 131  
• Utstyrt med Ny 4 - MIX motor og stor bensin tank  
• 3-2-1 start - som gir en utrolig enkel og lett start  
• Autocut C 25-2, krattkniv og sagblad inkluder  
• Nytt vinkeldrev og universell beskyttelse - lett, 
kommer nærmere bakken  • V.nr: 41802000571

4392,-

Stihl ryddesag
FS 460 C-EM K  
• Sterk, lettstartet ryddesag for profesjonelle som stiller 
høye krav til presisjon og driftssikkerhet  
• Med M-Tronic som standard får du maksimal effekt, 
lavt drivstofforbruk, lav forbrenning og en alltid like 
enkel start  • Effektivt antivibrasjonssystem og enkel 
håndtaksinnstilling som gir god ergonomi ved lange 
arbeidsintervaller  • V.nr: 41472000104

7440,-

Hekksaks HLA 85
• V.nr: 48590112920  
Leveres uten batteri 
og lader.

3480,-

Stangsag HTA 85 
• Lett og kraftig batteridrevet greinsag med teleskops-
tang  • Fullt utstyrt med kjedestramming fra siden  
• Kjede 1/4” PM3 er lett å legge an på greinene og har 
meget god skjærekapasitet, lav vibrasjon og er meget 
stillegående  • Mykt håndtak  • Side kjedestrammer  
• Teleskopskaft  • Vertøyløst tanklokk  • EC-Motor  
• V.nr: 48572000005
Leveres uten batteri og lader.

HURTIGLADER AL 300
• 230 V  • Lader med drifttilstands- 
indikator og aktiv batterikjøling  
• V.nr: 48504305500

STIHL ASA 85 beskjæringssaks 
• Kraftig batteridrevet grensaks for grener inntil 45 mm 
grentykkelse  • Ideell for beskjæring ved kommunale 
grøntanleggsarbeider, for fruktdyrkere, i planteskoler 
og for vindyrking  • Robust aluminiumshus Ergonomisk 
form på håndtaket  • Vekt 980 g  • V.nr: 48610116201

Gresstrimmer  
FSA 90 AutoCut 25-2
• Batteridrevet trimmer for flatearbeider i seigt gress. 
• Skjærekretsdiameter 350 mm • Håndtak for 
begge hender med delbelastnings-funksjonen 
ECOSPEEDDobbelt skuldersele Ikke  behov for 
hørselvern • Vekt 3,2 kg  • V.nr: 48632000002

2880,-

3992,-

13.592,-

Viking MB 4.1 RTP
• Utrolig sterk og driftssikker bioklipper med automat 
choke, sentral høydejustering og meget lave vibrasjo-
ner  • Miljøtilpasset maskin med svanemerket!  • For 
proffe brukere og store hager  • Bestillingsvare i enkelte 
butikker • V.nr: 63830113421

Viking MB 655.3 VS
• Gressklipper med regulerbar hastighet i vario drift, 
og en knivbrems som kan koble ut kniven under 
drift • Sterk DOV motor med overliggende ventiler 
og stillegående drift  • Beregnet til plener opp til ca. 
2500 m²  • Kan både brukes som bioklipper eller til 
oppsamling • V.nr: 63740113410

Bio-
klipper

7592,-

688,-

Gress og ryddesag FS 410 C-EM*
• Sterk bensindrevet ryddesag med Easy2Start og 
M-Tronic  • Robust,sterk og lettstartet profesjonell 
ryddesag med lang levetid  • Med effektivt antivibra-
sjonssystem og stor tank passer den perfekt til lange 
arbeidsintervaller  • Vernedeksel med integrerte muttere 
gjør at det er raskt og smidig å bytte skjæreverktøy for 
ulike arbeidsoppgaver  • V.nr: 41472000272

7032,-

BATTERI AP 300 
• Fullt kompatible, svært 
effektsterke Lithium-Ion bat terier 
med batteri-indi katorer  
• V.nr: 48504006540

1680,-

8712,-



STIHL betongsag GS 461   
• GS 461 er et supplement der en vanlig kappemaskin ikke kommer til, som ved 
hjørnekapping, utsparring og ved kapp av betongrør som ligger nede i grøften  
• GS 461 er mest egnet til kapp av betong men kan også brukes til materialer som 
naturstein og duktile rør om det ikke finnes andre alternativer  • Med STIHL 2-MIX-
motor  • Maskin må ha vanntilslutning for smøring og kjøling av skjæreutstyret!  
• V.nr: 42522000000  Leveres uten batteri og lader.

Kraftig 

spesialmaskin 

for de vriene 

oppgavene 

STIHL blåse- og sugeaggregat SH 86 C-BE  
• Ideell for rydding av store flater  • Kan standarmessig også brukes som blåser  
•Trinnløs turtallsregulering, rundt eller flatt munnstykke, STIHL ElastoStart, STIHL 
antivibrasjonsystem, 2-MIX-motor, HD2 filter  • 27,2 cm², 5,6 kg  • Bestillingsvare 
i enkelte butikker  • V.nr: 42410110923

X-Fit vernebukse* 
• X-tremt god passform, X-tremt sikre og X-tremt behagelige!  
• Kun 5 lags verneinnlegg i stretch materiale  • Hele plagget 
er i stretch materiale, og på de mest krevende plassene er 
det til og med 4-veis stretch  • Store High-Viz partier for 
optimal synlighet, reflekser og mange praktiske detaljer  
• Bestillingsvare i enkelte butikker  • V.nr: 7001884081(0-6)

Skogshjelm G2000*  
• Solid hjelm som kombinerer 
optimal  komfort med meget 
god beskyttelse  • Leveres med 
hørselvern, nettingvisir, UV 
indikator og nakkebeskyttelse  
• V.nr: 70018842238

Motorsag MS 362, 37 cm*
• Meget pålitelig og kraftig proffsag  • Utstyrt med STIHL 2-MIX for optimal ytelse  
• Svært lavt vibrasjonsnivå  • Perfekt for tømmerhogst og grov kapping  • 59,0 ccm - 
3,5 kW - 4,8 hk - 5,6 kg  • V.nr: 11402000176

Motorsag MS 261 C-M 32 cm*  
• Med høyt dreiemoment, stille og jevn gange og en lang rekke  praktiske bruksdetaljer 
klarer den nye STIHL motorsagen MS 261 alle situasjoner  • En perfekt maskin til profe-
sjonelt bruk i skogbruket  • V.nr: 11412000509

Motorsag MS 201 C-M*
• Med sin oppbygging er den ekstremt lett å styre og gir derfor veldig fine og nøyaktige 
snitt  • Miljøvennlig og sterk 2-MIX motor, som klarer de strenge avgasskravene i hen-
hold til EU II  • Perfekt til kvisting, tynning og hagearbeid  • V.nr: 11452000133

Blåseaggregat BR 600 
• Ekstremt effektsterkt, ryggbåren løvblåser i vår unike generasjon med  4-MIX blåsere  
• Ny behagelig sele og ny motoropphengning gir lave  vibrasjoner, og et praktisk styre 
på håndtaket gir topp komfort, samt at det gjør maskinen meget lett å manøvrere  
• BR 600 er  dessuten meget lett å vedlikeholde  • Bestillingsvare i enkelte butikker  
• V.nr: 42820111611 

Utrolig lett 

profesjonell 

motorsag

En perfekt 
maskin til 

bruk i 
skogen!

STIHL kappemaskin TS 420   
• Meget kompakt og letthåndterlig kappemaskin på 3,2 KW med et innovativt langtids 
luftfiltersystem og Cyklon filtrering  • Med STIHL 2-MIX motor som klarer verdens 
strengeste avgasskrav  • Kan brukes som håndholdt maskin eller med føringsvogn 
FW 20  • TS 420 har 350 mm kappeskiver og klarer en kuttedybe på 125 mm  
• V.nr: 42382000019   Leveres uten batteri og lader.

6720,-6800,-

9320,-

3192,-

18.320,-

7200,-

3192,-

556,-

Alle priser ekskl. mva.

5920,-
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Avant 600-serien 
kompaktlastere
  
Allsidig og populær modellserie for 
jobber som krever styrke og smidighet.

• 3 modeller, 630, 635 og 640
• Kubota dieselmotor på hhv. 28 og 37,5 HK
• Løftehøyde opptil 2,82 meter
• 640 er den nyeste maskinen i 600 serien 
 og har 2 hastighetsvalg med trinnløs 
 kjørehastighet opp til 22 km/t

Avant er den desidert mest solgte 
kompaktlasteren på det norske 
markedet. Mange modeller og 
et fantastisk utvalg av redskaper 
gir Avant utallige bruksmuligheter. 
Spør etter den nye redskapskata-
logen på din lokale Felleskjøpet 
avdeling!

Betongblander A2950  
Et praktisk redskap hvis en skal blande betong der det ikke er strøm og hvis betongen skal flyttes 
og løftes opp til vanskelig tilgjengelige steder. Tømmes ved å tippes forover. V.nr: A2950

Over 100 redskaper!  

Den nye redskapskatalogen med over 100  
forskjellige redskaper finner du på www.
felleskjopet.no eller ta kontakt med vår 
lokale salgskonsulent.

 Kompaktlastere
til allsidig bruk!



Avant 

- Norges 

mest solgte 

kompakt-
laster

Nå kan 
vi levere 
håndholdte 
hydrauliske 
verktøy 
tilpasset 
Avant!

• 3 modeller, 745, 750 og 760i
• Kubota dieselmotor (49 HK)/Kohler 60 HK 
• Hastighet på opptil hhv. 15/25/30 km/t
• Løfter en pall på 1.400 kg uten bruk av   
 ekstra motvekter
• Løftehøyde opptil 3,0 meter
• Flere hyttealternativer, også DLX 
 proffhytte

Avant 700-serien 
kompaktlastere

Dette er proffmaskiner som takler 
selv de strengeste kravene til tungt 
arbeid både innen jordbruk, anlegg, 
veivedlikehold og grøntanleggs-
sektoren.

Hydraulisk 
slaghammer 
V.nr: 66195

Fjellbormaskin 
V.nr: 66194

Kappsag for betong, 
asfalt og stål
V.nr: 66193



Tlf.: 03520
www.felleskjopet.no

Gjelder ikke i kombinasjon med andre tilbud. Tilbudet gjelder 
frem til 1.6.2017. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Ved kjop av minst 10 plagg
fra GARD Workwear,
så utformer vi din bedrifts
logo-fil for trykk gratis!

l

Varsel kjeledress kl.3  
• 275gm2 80/20 polyester/
bomull  • Serti fisert EN 471 kl. 3  
• Mobillomme med ID-kortlomme 
• Stram ming ved håndledd  
• Lomme på ben • Coa ting for 
lett vannavvisende effekt  
• V.nr: 7120A(XS-XXL)

799,-

Varseljakke kl.2  
• 275gm2  • 80/20 polyester/
bomull  • Slitesterk varsel jakke 
i lett vannavvisende stoff  
• Stramming ved håndledd  
• Elastisk justering i nedkant  
• EN 471 kl. 2  
• V.nr: 12020B(XS-XXXL)

559,-

Bukse varsel kl. 1 
• 275gm2  • 80/20 polyester/
bomull  • Bukse i impregnert 
lett vannavvisende stoff  
• Lomme på ben  • Innvendige 
kneputelommer  • EN 471 kl. 1 
• V.nr: 12020C(46-64)

439,-

Varseljakke Fleece kl.3
• V.nr: 15920B(XS-XXXL)

447,-



Varsel foret jakke kl.3
• V.nr: 16320J(XS-XXXL)

T-skjorte varsel kl.3 
• V.nr: 6301D(M-XXXL)

Varseljakke Pilot kl.2 
• V.nr: 12020KQ(S-XXXL)

Varselbukse kl. 2   
• 275gm2  • 80/20 polyester/bomull  • Slite sterk varsel 
bukse i lett vannavisende stoff • Med innvendige 
kneputelommer og lomme på ben • Mobillomme med 
ID-kortlomme • EN 471 kl. 2 • V.nr: 12020G(46-64)

559,-

Regnjakke/-bukse varsel   
• Kraftig varsel regntøy som i tillegg til sertifikat for 
synlighet i høyeste klasse er sertifisert for slitestyrke og 
vanntetthet • V.nr: 15985B(S-XXXL)/15985C(S-XXXL)

615,-

383,-

599,-

Varsel refleksvest
• V.nr: 5163

95,-

Varmedress varsel kl. 3 
• V.nr: 16321A(S-XXXL)

799,-

1039,-

199,-



John Deere og Felleskjøpet tilbyr de
beste løsningene uansett traktorserie:

I over 100 år har Felleskjøpet 
levert maskiner og utstyr til det norske 
landbruket. Ved kjøp av ny kompaktmaskin 
tilbyr vi deg nå markedets beste service- 
og garantiavtale. Felleskjøpet gir deg en 
utvidet garanti som gjelder i 5 år. Denne 
serviceavtalen sikrer deg profesjonell op-
pfølging av vårt ettermarkedsapparat 
og forutsigbare kostnader i mange år 
framover. Vi gjør vårt ytterste for at våre 
kunder skal få en bedre totaløkonomi 

og oppleve en tryggere hverdag. Kjøp 
kompaktmaskin hos Felleskjøpet,tegn 
service- og garantiavtale og få fordeler som:

• Forutsigbare kostnader 
 gir trygghet
• Felleskjøpet tar ansvar 
 for skader og reparasjoner 
 innenfor garantitiden
• Jevnlig service og støtte gir 
 mindre risiko for driftsavbrudd

• Unødvendig med egen 
 maskinskadeforsikring - 
 det er penger spart
• Høyere annenhåndsverdi

- John Deere har unike løsninger for 
autostyring og dokumentasjon gjennom 
sine AMS-produkter. Vi tilbyr JD-link med 
fjern-diagnose og fjern-tilgang til displayet 
for mest mulig effektiv støtte og support. 
Våre avdelinger har bred kompetanse på 
de mest avanserte tekniske løsningene 
lokalt for å kunne gi deg forutsigbarhet og 
trygghet. Med SGA avtale har du trygghet 

og driftssikkerhet i inntil 5 år.
Felleskjøpet har lengst erfaring innen 
presisjonsjordbruk med over 10 års 
erfaring, samt at John Deere er ledende 
innen presisjonsjordbruk på verdensbasis. 
Kombinasjonen av løsninger og erfaring 
håper vi er med på å bidra til at vi sammen 
finner de optimale løsningene som på sikt 
gir de beste resultatene for deg og din drift.

Kontaktpersoner på Felleskjøpets avdeling, Park og Anlegg:

Forbehold om trykkfeil og at ikke alle 
Felleskjøpets avdelinger har hele 
varespekteret. Alle priser ekskl. mva.

Tlf. 03520
www.felleskjopet.no

Scann QR-koden 
med mobilen for 
oversikt og kart over 
Felleskjøpets butikker.

Anders Meland     mob. 97789601

Lillestrøm. Sjef Park og Anlegg. 

Carl-Fredrik Skara          mob. 91164886

Kløfta. KAM storkunder, store landsdekkende 
kunder, offentlige anbud m.m. 
(Hedmark og Oppland).

Nils Flaaseth                  mob. 40419192
Kløfta. Selger: kommuner, offentlige anbud (hele
landet), idrett, entreprenører (Oslo, Akershus,
Østfold, Hedmark, Oppland) 

Kenneth Strand      mob. 40437764

Kløfta. Selger: park, borettslag, idrett, kunstgress, 
anleggsgartnere, vaktemestere etc. 
(Oslo/ Akershus)

Morten Bunes                 mob. 40442819
Kløfta. Selger: golf (hele landet)

Ove Almås        mob. 90194840

Trondheim. Selger: kommuner, park, 
borettslag, idrett, kunstgress, anleggsgartnere, 
vaktmestere etc. (Nord- og Sør- Trøndelag) 

Marius Mærk     mob. 45423162

Trondheim. Selger: kommuner, park, borettslag, 
idrett, kunstgress, anleggsgartnere, vaktmestere 
etc. (Nord- og Sør- Trøndelag) 
 
Kristine Koller     mob. 92633524
Kløfta. Markeds- og kundekoordinator

Espen Bergman              mob. 46417909

Drammen. Fagsjef: spesialgjødsel, frø, sand, 
plantevern etc. (hele landet) 

Magnus Myhrene    mob. 45290282

Drammen. Selger: kommuner, park, borettslag, 
idrett, kunstgress, anleggsgartnere, vaktmestere 
etc. (Vestfold, Buskerud og Telemark)

Trygve Aasen         mob. 90768153

Molde. Selger: kommuner, park, borettslag, idrett, 
kunstgress, anleggsgartnere, vaktmestere etc. 
(Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal) 

Kontakt våre selgere og be om tilbud!


