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Link Betong as leverer betongspalter til storfe og gris over hele landet.  
 
Vi har 2-spalt til storfe med bredde 35 cm, i lengder fra 80 cm til 360 cm som 
egner seg veldig bra til byggeprosjekter der en ikke kan heise spaltene inn.  
Storfe spalter bredde 105 cm kan leveres i lengder fra 160 cm til 400 cm.

Svinespalter leveres i lengder fra 80 cm til 330 cm. Alle spalte-lengder leveres for 
hver hele 10 cm. Vi har også løsninger med prefabrikerte dragere og skrapegulv 
til storfe. 

Vårt hovedmål er kompetanse og kvalitet, og vi har dyktige samarbeidspartnere 
fra nord til sør som kan bistå med betong arbeid på landbruksbygg.

LEVERANDØR AV BETONGPRODUKTER

LANDBRUK

Linkbetong leverer betongspalter og rennevegger til 
gris og storfe produksjon. Vi har samarbeid med flere 
betong-entreprenører i det meste av landet.

ANLEGG OG INFRASTRUKTUR

Linkbetong leverer modulbaserte løsninger til park og 
friområder, A- og L-elementer til assorterte anlegg, og 
kabelkulverter og dokk-elementer til skipsindustri.

DØR OG VINDU

Linkbetong leverer vindu og dører for profesjonelt 
marked til landbruksbygg, bolig og næringsbygg. 
Produsert i Danmark , god kvalitet til gunstig pris.

LINKBETONG    |     Postboks 9, 4368 VARHAUG    |    Tlf. +47 982 17 880     |     kih@linkbetong.no    |    www.linkbetong.no Tlf. 33 30 86 60 - www.freberg.no - post@freberg.no 

Komponenter og løsninger til møkk og vann. 

GPS overvåkning, 
status, alarmer & vanningshistorikk 

til din vanningsmaskin.  

Passer til ALLE merker! 

Vi vanner Norge!
Vi vanner Norge!  

      - Rustfriepumper -          
- Syrefastepumper -                  

- Støpejernspumper -        
Mange modeller på lager! 

 

Vi hjelper deg selvfølgelig 
også med automatisering! 
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DE FLESTE 
MÅLTIDER 
STARTER HOS 
BONDEN, 
TAKK FOR 
MATEN!

SE HELE VÅRT SORTIMENT I NETTBUTIKKEN
WWW.3BSERVICE.NO

WWW.3BAGRO.NO
TLF: 477 55 085
E-POST: POST@3BSERVICE.NO

BESØKSADRESSE:
SANDEVEGEN 144
6973 SANDE I SUNNFJORD

3B SERVICE AS & 3B AGRO AS

    Vi tilbyr en rekke 
produkter til landbruket:

Storfe, lam, kalv, geit++

Ensileringsmiddel
Tilskuddsfôr
Jurpleie
Førstehjelp
Arbeidsklær
Forbruksmateriell Forbruksmateriell 

Følg oss på instagram Følg oss på Facebook

Resten av vårt produktsortiment 
finner du i vår nettbutikk.

BORG MASKIN AS

www.borg-maskin.no             Mob. 48 22 70 25

AGRIMEC
mobile 
korntørker

GRIBALDI
slåmaskiner

GRILLO Climber

FRONTONI kantklippere
med/ uten kranarm

Tørrgjødselspredere 
fra ANNOVI

Fronthydraulikk 
fra AIGNER og 
SAUTER 

Se flere
produkter på 
hjemmesiden 
vår
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HBX511 HESTEHENGER

167.000,- eks. mva

TT3017 TIPPHENGER

107.400,- eks. mva

LM126 VAREHENGER

76.300,- eks. mva

GH1054 MASKINHENGER

70.400,- eks. mva

TA510 DYRETRANSPORT

113.300,- eks. mva

GD85 UNIVERSALHENGER

52.400,- eks. mva

NORGES LEDENDE  
LEVERANDØR AV TILHENGERE TIL LANDBRUKET
Det største utvalget av tilhengere finner du hos oss!

Les mer og finn 
din nærmeste 
merkeforhandler på  
www.iwt.no

Norskproduserte varer for norske forhold
Gårdbrukerservice Landbruk og Marina AS har siden 1981 produsert 

kvalitetsprodukter til det norske landbruket. Vi leverer over hele Norge.

Se vår hjemmeside www.gaardbrukerservice.no for ytterligere 
informasjon om alle våre produkter, og følg oss gjerne på Facebook også.

GULV
Løst strekkmetall, 4 mm tykkelse.

Strekkmetall på selvbærende 
stålramme.

Hullrist.

MIK plastgulv, på forespørsel.

INNREDNING
Fleksible og solide innredninger 
tilpasset ditt behov, tverrdelt 
eller landsgående med og 
uten stengsel. Skillegrinder, 
bakgrinder, og av nyere dato: 
Ettgreps stengemekanisme for 
langsgående eteåpning. 

LETTSKILLER
Solide lettskiller med verktøysløs 
montering med mange ulike 
bruksområder: Lammebinger, 
sortering, klipping, sankekve, 
utmarksgrind. Kun fantasien 
setter begrensning. 

VEGG OG 
KJØREPLATER
Veggplater i resirkulert 
plast (PE), kjøreplater 

www.isenkrambutikken.no

Se priser, info og foto via Internett

Kappsagblad
til rimelige
priser.

Faxes 200
vedtransportør,
3,5 m eller 5 m
lengde.

Faxes 500 • Populær vedkløyver fra Sverige.
Inntil 50 cm ved. Reservedelsgaranti i min. 20 år.
Fabrikk etablert i 1910.

Faxes 700 • Inntil 70 cm ved. Importør: Isenkram-
butikken AS. Vi har snart solgt 250 stykk 
vedkløyvere.

Hydraulikk-
aggregat

Vi sender 
over hele Norge

Ring 63 90 11 90

Isenkrambutikken 
Ålandsvegen 2, 2170 Fenstad
Man-fre 8-17, lørdag 10-14
E-post: info@isenkrambutikken.no

Ny hjemmeside 
i 2022. Se info, foto,

priser etc.
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Gode og effektive sagmaskiner

Kjøsnes Maskin
7580 Selbu

Tlf 915 97 357     www.k-maskin.no

Sirkelsager · Utrustning for sirkelsager · Kantverk · Slipemaskiner · Saglinjer · Kappsager

KARA  
har produsert 
småsagbruk  
siden 1918

Kallion Konepaja Oy

www.karasaw.com
Tipphenger
Vi har Norges største og mest spennende utvalg av 
tipphengere. Solide tipphengere av industrikvalitet 
kan skreddersys til ditt behov. Våre tipphengere har 
stålbunn, kraftige karmer og hurtiglåssystem. Alle 
tipphengere er egnet for transport av jord, sand, grus 
og byggemateriale med den beste tippvinkel som er å 
få på noen henger. Enten du har behov for treveis eller 
bakveis tipp har vi tilhengeren for deg.

Hestehenger
Vi tilbyr kvalitets hestehengere hvor hestens beste 
under transport står i sentrum. Våre hestehengere fra 
Cheval Liberté har som standard det tilleggsutstyret 
du må betale ekstra for hos andre. Hestehengerne 
har personbilfjæringer for komfortabel og sikker 
transport av hesten. Hestehengerne har lav egenvekt 
fordi treverk er fjernet, noe du som hesteeier vil sette 
pris på enten du transporterer en eller fem hester.

Norges største utvalg av kvalitetshengere

Varehenger
Vi har Norges største utvalg av varehengere til 
salgs for den profesjonelle bruker. Dette er solide 
og profesjonelle varehengere i alle vektklasser og til 
alle formål. Våre varehengere leveres med bremser i 
ulike kassemål for frakt av varer, tyngre materialer, 
maskiner og utstyr. Robust kvalitet, kombinert 
med lav egenvekt og gjennomtenkte detaljer er 
kjennetegnet ved disse sterkbygde, men samtidig 
lette varehengere. Vi har også varehengere med lokk.

www.tilhengernor.no

Rimelig/gratis frakt hele landet!

Vårkampanje!
Ekstra rabatt på alle
filter i mars og april

Vi har
konkurransedyktige

priser på filter til alle typer
kjøretøy og maskiner.

Gode priser også på fett, batteri,
AdBlue, industriolje, spylevæske

etc.
Tid for
oljeskift?

Hydraulikkolje 32/46
Motorolje 15W-40 E7/Cl-4 
Motorolje 10W-40 E7/Cl-4 
Universal/kombiolje 10W-30 
Transmisjonsolje
Girolje 80W-90 GL-5 
Sagkjedeolje
Monograde SAE 10W 
Kjølevæske

fra kr. 22,50 pr.l. 
fra kr. 31,90 pr.l. 
fra kr. 34,90 pr.l. 
fra kr. 33,90 pr.l. 
fra kr. 35,50 pr.l. 
fra kr. 37,50 pr.l. 
fra kr. 26,90 pr.l. 
fra kr. 29,90 pr.l. 
fra kr. 27,40 pr.l.

Tlf. 47 96 47 92 / 47 96 47 03    post@fosen-as.no    www.fosen-as.no

Priseksempler gjelder fat og er eks. mva. og miljøavgift. Med forbehold om sluttsolgte produkter.
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www.combitrac.no

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

DELER OG SERVICE
Hoveddelelager for 

Älgtrac og Combitrac.

 3 Miljøvennlig
 3 Driftssikker
 3 Bred og stabil

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

Hvorfor velge Älgtrac og Combitrac?

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

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

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

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

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

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

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

Navn:

Adresse:

Postnr:                Sted:

Telefon:                        Ca. kl.

Ønsker flere opplysninger om:

� Malepumper � Sprøytepistoler � Stål-rullebørster

�

www.greiff.no

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

deg den gamle malingen.

Meget ef

Bredde  100 mm

fektiv!!

MAL BYGNINGEN DIN MED
PUMPE FRA WAGNER 

Maling, beis, latex og olje 

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

bygningsmaling både ute og inne. 

Mal bygningen din med
høytrykks-sprøyte i fra

Wagner.

Kun kr 6.700,-

eks. m.v.a.

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

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

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

SILOPRESS

6783 STRYN Tlf 57 87 56 00 

Spilepresset

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

OBS: Sjå dato for VINTERRABATT

VINTERRABATT
fram til 15.4.07
VINTERRABATT
fram til 15.4.07

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

Den beste transporthjelpen i skogen!

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

Produksjon og salgTilpasset rullestolbrukere. Be om info

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

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

jakt, brannvesen, 
bygg og anlegg.

Älgtrac

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

Älgtrac

Den beste transporthjelpen i skogen!
210,-210,-kr

pris fra

per blad

75,- per  
blad

kr

eks returfrakt og mva

37,50,-37,50,-
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Spyd, RL 2000,
Syre/plastholder,
Steinsvans
Produkter for Landbruket

IKKE KJØP anlegg før vi har gitt en pris. Mye å spare.
Vi har levert utstyr for energihøsting i snart 7 år.

Intet oppdrag for lite, intet for stort.

SAREPTA SUN
fra konsument til produsent.

Kvalitet og økonomi.

Vi tilbyr:
 » Uavhengig energirådgivning
 » Hjelp til støtte hos IN og Enova
 » Solcelleanlegg i alle størrelser og utførelser
 » Solfangere for forbruksvann og oppvarming
 » Varmepumper monoblokk L/V opp til 72 kW
 » Biomassekjeler fra 10kW til 500 kW
 » Vindturbiner VAWT og HAWT
 » Hydrogen
 » Batteribanker

Vi er godkjent for prosjektering av solcelleanlegg og anlegg i EX-områder
Siv. Ing. Per S. Ludvigsen AS   -   Mob. 90 85 48 95   -   www.sunsystem.no

Telefon  911 39 605           www.lauvrud.no

 √ Lav vekt

 √ Ekstremt lavt effektbehov (2 hk/meter)

 √ Stor arbeidsbredde på liten traktor

 √ Raskere gjenvekst

Fordelene med dobbelkniv-slåmaskiner:

14 15
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Postboks 70 ∙ 1713 GrålumBesøksadresse: Ringtunveien 3, Bjørnstad Industriområde v/Sarpsborg

Kraftoverføringsaksler
Vi har kraftoverføringsaksler til de 

fleste formål til gunstige priser

Sverd og kjeder til motorsag 

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

Verneutstyr fra Oregon

 Filter, gear, sverd og kjede til vedmaskin

Ustyr til gresstrimming og ryddesag

Frontlaster

Byberg gjødselkanon - vi fører alt til Byberg sitt gjødselprogram

Hydraulikksylindere til mange formål

Hydraulikk
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Vi har kraftoverføringsaksler til de 

fl este formål til gunstige priser

Motorsag/Vedmaskin
Sverd, kjeder, fi lter og gear

Byberg gjødselkanon - vi fører alt av Byberg sitt gjødselprogram

Oregon verneutstyr

Utstyr til gresstrimmere
og ryddesager
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Ventiler og kraner
Håndtak, overløpsventiler, 

si ongventiler og sluseventiler

Frontlaster

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

Besøksadresse: Ringtunveien 3, Bjørnstad Industriområde v/Sarpsborg

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

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

Telefon: 69 10 23 00

Vi har traktordeler du sparer penger på!

Komplette hjul, dekk, slanger, felg og nav Trekkøyer

Åpningstider for bestilling via telefon; 
mandag - fredag: 

08.00-11.50 og 12.30-16.00

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

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

din bestilling.

Norges største nettbutikk på traktordeler

Sveisefester
Euro, Ålø Quicke, Trima SMS/Bergsjø, Bobcat,

Trima SMS/Bergsjø/HMV og Lilleseth,  
BM Volvo  type 1 og 2, ISME frontlaster

Avant og Multione minilaster, JBC smal og 
JBC q-fit 

Seter
Vi har et stort utvalg av 

komfortable traktorseter fra de 
helt enkle til de luksuriøse
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Åpningstider for bestilling via telefon; 
mandag - fredag: 

08.00-11.50 og 12.30-16.00

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

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

din bestilling.

Norges største nettbutikk på traktordeler

Sveisefester
Euro, Ålø Quicke, Trima SMS/Bergsjø, Bobcat,

Trima SMS/Bergsjø/HMV og Lilleseth,  
BM Volvo  type 1 og 2, ISME frontlaster

Avant og Multione minilaster, JBC smal og 
JBC q-fit 

Seter
Vi har et stort utvalg av 

komfortable traktorseter fra de 
helt enkle til de luksuriøseTelefon: 69 10 23 00

okonomi-deler.no

Tlf: 69 10 23 00
www.okonomi-deler.no ∙ post@okonomi-deler.no
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komfortable traktorseter fra de 
helt enkle til de luksuriøse

NORGESSTØRSTENETTBUTIKKFOR TRAKTOR- DELER!

Husk at du kan ringe oss på 69 10 23 00 

Hos oss kan du alltid bestille alt av deler via telefon! 
På vårt kundesenter i Sarpsborg sitter det erfarne 
og dyktige medarbeidere klare for å besvare dine
spørsmål og hjelpe deg med din bestilling.
  
Åpningstider for bestilling via telefon
Mandag - fredag: 08.00-11.45 og 12.30-16.00

Besøk oss i butikk 

Du kan også besøke oss i butikk på Bjørnstad 
Industriområde utenfor Sarpsborg.

Adresse: Ringtunveien 3, 1712 Grålum
  
Åpningstider i butikk
Mandag - fredag: 08.00-16.00

Seter -  Vi har et stort 
utvalg av komfortable 
traktorseter fra de 
helt enkle til til 
lukseriøse

Komplette hjul, dekk, slanger felg og nav
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www.okonomi-deler.no ∙ post@okonomi-deler.no
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Volvo, ISME frontlaster, Avant, Multione 

og JBC. 
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Trima SMS/Bergsjø/HMV og Lilleseth,  
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TRAKTORDELER DU SPARER PENGER PÅ!

Åpent 24/7
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  Nettbutikken for landbruket

Jordfres 1GN er den perfekte 
jordfresen til fornying av 
gammel eng, eller kultivering 
av såbed. Enkel og holdbar 
maskin, som sikrer et perfekt 
såbed!

Svært kraftig jordfresere 
til traktor produsert i 
solid kvalitet. Oppbygd 
med justerbart bakstykke, 
som både forbedrer 
freseresultatet og øker 
sikkerheten under bruk. 
Påmonterte slepesko til 
justering av arbeidsdybden, 
inntil 18 cm for begge 
modellene. Leveres med 
forsterket gearkasse og 
standard PTO-aksel m/
brytebolt.

Traktorfres 1GNTraktorfres 230 cm

135 cm - 1GN135 180 cm - 1GN180

Anbefalt HK: Min. 75

3-punktsoppheng: Kat. 1 & 2

Lengde: 83 cm

Bredde: 250 cm

Høyde: 107 cm

Arbeidsdybde, max: 18 cm

Antall kniver: 54 stk

Vekt: 520 kg

Art.nr: 9058636
Anbefalt HK: 30 - 45

3-punktsopheng: Kat. 2

Lengde: 70 cm

Bredde: 155 cm

Arbeidsbredde: 135 cm

Høyde: 80 cm

Arbeidsdybde, max: 18 cm

Antall kniver: 30 stk

Vekt: 305 kg

Art.nr: 9051583

Anbefalt HK: Min. 50

3-punktsopheng: Kat. 2

Lengde: 70 cm

Bredde: 200 cm

Arbeidsbredde: 180 cm

Høyde: 80 cm

Arbeidsdybde, max: 18 cm

Antall kniver: 42 stk

Vekt: 425 kg

Art.nr: 9051584

26.996,- eks mva 
33.745,- inkl mva

14.996,- eks mva 
18.745,- inkl mva

18.996,- eks mva 
23.745,- inkl mva

Telefon 21 98 47 47
Telefonlinjene er åpne fra
8:00 - 16:00 alle hverdager

www.p-lindberg.no

Besøk oss gjerne på www.hogmofjos.no eller ta kontakt med  
Vignir på telefon 970 32 499 eller send oss en mail til hogmosau@online.no

Høgmofjøs AS leverer 
alt av innredning til sau 
og geitefjøs, alle våre 
produkter er produsert av 
Venostal i Nederland som er 
europas største leverandør 
av utstyr/innredning for sau 
og geitedrift. Vi leverer også 
komplette løsninger dvs 
bygg og innredning til en 
meget fornuftig pris. 

Ta gjerne kontakt for en 
hyggelig prat og få et 
uforpliktende tilbud.

se flere spesifikasjoner på www.hr.maskin.no
mobilitet   -   sikkerhet   -   kvalitet

Avbildet 
nakkestøtte 
og armlener er 
ekstrautstyr på 
Actimo XL

ACTIMO® XL
MSG 95A / 722 24V
Stol for anleggsmaskin med 
automatisk luftfjæring
Varenr. 498200

MAXIMO® XL
Comfort Plus
Stol for traktor med
automatisk luftfjæring
Varenr. 494080

KAMPANJEPRIS

kr 19.900,-
ekskl. mva.

KAMPANJEPRIS

kr 12.900,-
ekskl. mva.
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+ Lav vekt og få komponenter
+ Enkel og rask montering
+ Solid utførelse og lang levetid
+ Omgående levering fra lager

NORGES MEST SOLGTE STILLAS PRODUSERT
I NORGE

ALUTEC AS |  Industrivegen 43 |  5210 OS
56 30 41 00 |  info@alutec.no |  alutec.noStillassystemer Rullestillas Flytebrygger

ALUTEC AS |  Industrivegen 43 |  5210 OS
56 30 41 00 |  info@alutec.no |  alutec.noStillassystemer Rullestillas Flytebrygger

ALUTEC AS |  Industrivegen 43 |  5210 OS
56 30 41 00 |  info@alutec.no |  jamax.no

Bestill på jamax.no eller tlf. 56 30 41 00
Først i Norge med 
SINTEF-sertifisert stillas!

H
øy

de
 5

,5
 m

Lengde 15 m 

H
øy

de
 9

,5
 m

Lengde 9 m 

Jamax Landbrukspakke
En fleksibel kombipakke med mange muligheter. 
Perfekt for høye og lange låvevegger!

Enkel montering!

Skann QR-koden
for å se monterings-
video av stillas

A B

Kan bygges som enten A eller B

Kan hentes på Os
eller i Kristiansand!

Vi leverer også i hele landet med Bring

Sjekk prisen!

Skann QR-koden for
aktuell pris og info
om stillaset

Betal eller delbetal med 
Klarna i nettbutikken
Gjelder for privatpersoner

Ta kontakt for andre stillasløsninger – vi har et stort utvalg!

Vi skreddesyr etter dine behov
w w w . s y s t e m b l o k k . n o /l a n d b r u k / g j o d s e l k u m /

i vårt sortiment inngår :
Betongfundamenter og betongsåle, betongvegger, gjødselhåndtering, traktorlodd, plansilo, låvebro og gjødselkum

Systemblokk Gjødselkum er en tett konstruksjon som 
tåler varierende væsketrykk, mekaniske påkjenninger 
og temperaturforskjeller. Gjødselkum har innvendige 
vaiere som øker tankens levetid. Kombinasjonen av 
innvendige vaiere, not og fjær løsning med gummilister 
i skjøtene, tykkelse og betongkvalitet gjør dette til en 
av de beste gjødselkummene på markedet.

Spesielt for SB Kummen er ingen utenpåliggende 
stålwirer. Vi støper inn stålwiren i selve elementet. 
Wiren ligger beskyttet inne i en plastkappe omsluttet 
av fett. Etter endt montasje etterspenner vi wirene til 
dimensjonert kraft (newton).

G J Ø D S E L K U M

Elementene har en not og fjær løsning (som er System-
blokk’s kjennemerke) og blir montert i sammen med en 
mellomliggende gummiforing som sikrer fullstendig 
vanntetthet. All armering, wirer etc. ligger beskyttet 
både mot gjødsel, vær og vind

Fordi vi i hovedsak konkurrerer med produsenter i 
Sverige og i Danmark, har vi vunnet frem ved å spesiali-
sere oss på å produsere landbruksprodukter som 
tilfredsstiller norske krav. Det betyr at elementene er 
litt tykkere enn fra våre utenlandske konkurrenter.

vi har vunnet frem ved å spesialisere oss 
på å produsere landbruksprodukter som 
tilfredsstiller norske krav¨
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ekte treglede

Orange PMS 166

INDERØY - SANDEFJORD  •  TLF 47 87 50 00  •  INFO@NORLOG.NO
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• Stokkdiameter 74 cm 
• Stokklengde 4,8 m
•  Kan forlenges så langt du ønsker
•  Selvlåsende høydeinnstilling
• Tank for kjøleveske
• Justerbar bladstyring

AVESTAVAGNENS sortiment omfatter alt fra robuste kranvogner 

til ATV-er for skogbruk, til praktiske plan- og tippvogner til ulike 

bruksformål. Vognene, som passer til de fleste ATV-er, legger til 

rette for alt fra aktivt skogbruk til enklere gårdsarbeid.

Norwood LM30

* LeasFra kr

56.500,-
* Leasing pr mnd kr* Leasing pr mnd kr

765 ,- 

Norges mest solgte båndsagbruk

VELKOMMEN TIL SKOGBRUKETS NETTBUTIKK

priser eks mva

Tlf  992 48 052 / epost: construction@ventistal.no
Ta kontakt så hører du fra en av våre selgere eller forhandlere.

SERVICE OG KUNNSKAP

• Stålbygg til landbruk og industri
• Tak og veggplater til alle typer formål
• Sandwich tak og vegg paneler
• Reco foldeporter

Prøv oss - vi hjelper deg hele veien...

tak
stålbygg

porter
sandwich paneler

ventistal.no

2322

http://www.ventistal.no


Flyttbar sikring, LED-lys 
og dekkduker 

– Vi sikrer samfunn og verdier

Se vårt utvalg tilpasset landbruk:
anleggsikring.no/landbruk

Tlf. 21 39 50 30
anleggsikring.post@gardasikring.no
anleggsikring.no

• Byggegjerder for flyttbar inngjerding av f.eks. høyballer

• Grønn dekkduk på 50 m for effektiv skjerming

• Smart 25 m LED-lys på trommel for fleksibel og svært god                       
belysning til bruk i lager, låve, garasje, ute v/foringsplass m.m.                          
Kan seriekobles opptil 150 m. Nemko-godkjent.

• Gang- og kjøreporter - ulike varianter          

TRAKTORER OG LANDBRUKSUTSTYR SOM  
FYLLER DITT BEHOV TIL EN FORNUFTIG PRIS

www.aaselandbruk.nowww.norskmaskin.no
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www.aasvestadmaskin.no

Heggvinvegen 192, 2324 Vang Hedmark
Telefon 900 13 029 

post@aasvestadmaskin.no

MT-henger
AMC containere

Dumperkasser
Maskinflak

al
sv

ag
.n

o
PEVA®45 er en profi lert, 
sinkbelagt og lakkert plate 
som representerer en ny 
måte å bygge etasjeskille 
på. Den forener støpeform 
og armering i en og samme 
operasjon.

PEVA®45 – NORSK 
KVALITET PÅ SITT BESTE

SPARER BETONG

SPARER FORSKALINGS-MATERIELL
SPARER ARMERING

ENKEL OG RASK Å MONTERE

FLISKUTTER BEAVER LP
med større trommel  Ø35 og bedre kapasitet

ENKEL NETTHANDEL - TUSENVIS AV PRODUKTER!

Art.nr. 
23948

Art.nr. 
24883

Kontakt oss på tlf. 52 77 01 11 

Art.nr. 
22105

Art.nr. 
15045
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Tlf. 930 50 175 - wenbau@gmail.com 

Se ellers på: www.spenmax.no og www.urtemax.no  

SPENMAX – de grønne styrkedråpene
jurbetennelse eller andre problemer?
For gris , sau og melkekyr

Spenmax 
– de foredlede dråper for dyr og
mennesker fra naturens eget spisskammer.

•Tar de fleste betennelses -
problemer.

•Ca. kr 100,- pr. behandling.
•Mange fornøyde brukere i

norsk landbruk.

•20 års forskning.
•100% naturprodukt.

500 ml. flaske 
Kr 1 200,- eks. mva/frakt.
Nok til 15-20 behandlinger.

Tillatt solgt

av Mattilsynet

Tanker og tilbehør – nå med ny nettbutikk!

Taket som er en del av landbruket
Plannjas klassiske 20-profil er et av landbrukets mest brukte tak, ved både nybygg og rehabilitering. Profilen etterspørres 
helt enkelt av alle som vil ha en funksjonell bekledning på vegger og tak, både innendørs og utendørs. Taket produseres i 
stål og aluminium av høy kvalitet og er svært holdbart takket være belegget Plannja Hard Coat. Les mer på plannja.no

Hele Nordens tak.
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Stavnem & Vigrestad AS 
Industrigata 10 - 4362 Vigrestad
www.stavnem-vigrestad.no

Telefon: 51 77 18 80
Mobil:    982 17 950
Følg oss på facebook @stavnemogvigrestadAS

Epost:
post@stavnem-vigrestad.no

STÅLSPERR
Vi produserer stålsperr til
både Industri & Landbruk.
 
Leveres med boltesett, og 
monteres uten sveising på
byggeplass.

Ta kontakt for et  
uforpliktende tilbud.

GITTERSPERR
Vi produserer
gittersperr til både
Industri & Landbruk

Leverandør av trelast-armeringsstål-stålbjelker
Produsent av gitter, stålsperr og andre stålkonstruksjoner

STAVNEM & VIGRESTAD AS

Himlingsplate hvit Plastmo for fjøs:
1,09m x 5,00m
1,09m x 3,10m

kr 68,50 pr. m2
Veggplater kompakt, grå, 12 mm:

1,20m x 2,40m
kr 330,- pr. m2

Veggplater kompakt, grå, 6 mm:
1,20m x 3,00m

kr 187,- pr. m2

Stort lager - PVC dører og vinduer  

Vindu med  
pvc karm      
100 x 100 cm 89 x 209 / 199 cm
113 x 94 cm 99 x 209 / 199 cm
113 x 78 cm 109 x 209 / 199 cm
120 x 80 cm 119 x 209 / 199 cm
120 x 60 cm 149 x 209 / 199 cm
100 x 50 cm 179 x 209 / 199 cm
60 x 60 cm 199 x 209 / 199 cm

      Andre vindu- og dørmål på forespørsel

Dører pvc  
med glass/tett

Vi lagerfører:

• PVC dører og 
vinduer

• Armeringstål
• Armeringsnett
• Stålprofiler
• Byggevarer

Alle priser eks. mva - Forbehold om prisstigning
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Shelterall ®

plasthaller

Plasthall på Voss m
ed grå duk.

Plasthaller til husdyr.

Plasthaller til redskap og m
askiner.

Plasthall m
ed tett endegavl.

En liten del av din virksom
het

En stor del av resultatet

M
S M

elketransport

Alm
a Pro kalvedrikkeautom

at

CalfO
Tel H

ybrid kalvehytte

•	100%
	naturprodukt

•	Bedre	klim
a	inne	og	ute

•	M
er	nitrogen	i	gjødsla

•	M
er	hom

ogen	gjødsel
•	10	kg	Active	N

S	=	500m
3

Forenkler	gjødselhåndtering
M
ER

	H
O
M
O
G
EN

	G
JØ

D
SEL

Løser	opp	klum
per	og	bunnfall

10 kg = kr. 1.375,- + m
va

30 år m
ed innredning for storfe

N
æ
rm

este forhandler på w
w
w
.husd

yrsystem
er.no

I tillegg: • Am
m
oniakk bindes til tørrstoffet i gjødsla. • Reduserer utslipp av am

m
oniakk/

lukt. • Ø
ker nitrogeninnholdet i gjødsla. • Like effektiv til gjødsel av storfe og svin. 

D
okum

entasjon på w
w
w
.fcsi.dk

Vi leverer et stort utvalg av storfeinnredning fra Frem
tiden Staldinventar.
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