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Gjør 
vinteren 

enkel
med  Felleskjopet og Tokvam!

Felleskjøpet og Tokvam har en felles målsetning om å være nr. 1 på service, kunnskap
og kompetanse innen veivedlikehold. Produsenten har en sentralt beliggenhet i Norge.
Hovedlager og reservedeler på Kløfta, med 42 servicepunkter spredt ut over det 
ganske land. Fra kommende vintersesong utvides tilbudet ytterligere med 24 timers
brøytevakt i Oslo området og 24 timers vakt support ellers i Felleskjøpets område.

Snø-
heltenes

førstevalg!
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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

• 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/ varmeapparat

JD1026R
Enkelt å montere / demontere utstyr for økt fleksibiltet. Ideel for 
anleggsgartnere, kommuner, småbønder og private med større behov.

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

JD2036R
• Kompakttraktor m/ hytte
• Kompakttraktor med mange tilvalgsmuligheter
• Yanmar 3 sylindret dieselmotor, 26.4 KW (35.9 HK)
• PTO 540 rpm
• Twin Touch pedaler
• 4WD
• Tilt-ratt
• Deluxe sete

  Kompakte 
vintermaskiner...

NYHET!
leveringsklar 

i februar 
2017



Tilleggsutstyr •  Snøskjær
  •  Snøfrese
  •  Oppsamler
  •  Løvblåser
  •  Slagklipper for langt gress
  •  Feiekost

JD1585 John Deere 
Frontmontere rotorklippere
De sier det finnes en bestemt plenklipper til hver enkelt oppgave.
Vi sier det finnes en plenklipper som kan klare enhver tenkelig oppgave
-Terraine Cut plenklipper i 1500-serien. Denne plenklipperen er den 
mest allsidige frontmonterte plenklipper vi noen gang har fremstilt.
Den kan brukes året rundt og gir perfekt ytelse. Du kan få fabrikk-
montert ComfortCab, sterk dieselmotor og 7-lron PRO klippeskjold 
inkludert.

John Deere Gator XUV 560
Terrengkjøretøy UTV/ATV
Arbeidsbil for småbruk, beiteområder, skog og terreng. Nye XUV er en 
lett 4-hjulstrekker som leveres med 2 seter. Kan registreres som traktor 
og kan kjøres på offentlig vei. Egner seg like godt på gården og i 
skogen, som i park og anleggsdrift. Ypperlig til jakt og fisketurer.

Masse utstyr er tilgjengelig som: 
- Vinsj, tilhengerfeste, frontrute med visker, bakrute, kufanger 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 kompakttraktor 4066R
Ideel for anleggsgartnere, vaktmestere, banemestere, 
sportsarenaer, golfanlegg, stat /kommune etc.

fra John Deere! 



 Folg med snart 
kommer den...

l
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5R – en av de 
største traktor-
nyhetene på lenge
  
Den nye 5R-serien fra John Deere 
lanseres i høst som en av de 
største traktornyhetene på lenge.  
      

for det norske markedet. 
Liten, lett og kompakt premium-modell 
som har vært ute av sortimentet en stund. 

Nye 5R kommer i fire motoralternativer. 
5090R, 5100R, 5115R og 5125R med 
henholdsvis 100, 110, 125 og 135 hk. 
Noe av det mest spennende med den 
nye modellen er en halvautomatisk 

transmisjon med redusert turtall ved 
transporthastigheter, samt at den har 
en oppgitt vekt til 4300kg med en 
effekt på 135hk.

Tilgjengelig fra høsten 
2017!



   John Deere 6R-serien
  Best på tilgjengelig 
driftstid, ytelse og lave 
  driftskostnader

Trygget ved å handle hos Felleskjøpet
• Tegner du en utvidet service- og garantiavtale får du 
 også 5 års garanti
• Verksteder over hele landet med fokus på kompetanse 
 og service
• Deletelefonen med engasjerte ansatte med til sammen 
 over 400 års erfaring
• Service-telefon i sesong
• Den mest effektive dele-leveransen

Med 6R får du blant annet
• Meget stor hydraulikkapasitet
• Integrert kraftuttak og trepunktløft foran
• CommandView førerhus - førermiljø som i en personbil
• Hyttefjæring, HCS Plus - som bare må oppleves
• CommandCenter display, GS3, med evt. touchscreen 
 og et utall avanserte muligheter
• 360° belysning
• Alle 6R-modellene med AutoPowr, har kjørepedal-
 modus
• 6R kan leveres med markedets beste integrerte 
 autostyringssystemer

Det er mange grunner til å velge 
en 6R-traktor: moderne, integrert 
 teknologi, eksepsjonell sikt i alle 
 retninger, brukervennlig betjening og 
den nye generasjonen av Command-
ARM. Spesifiser traktoren med utstyr 
som passer deg og ditt behov.
 
Det er ikke uten grunn at John Deere 6R 
er den mest solgte traktor-serien gjennom flere år.
 
John Deere er også ledende på utstyr innen presi-
sjonsjordbruk. Med Farmsight-tjenester som gir deg 
full oversikt over driften og fjern-kommunikasjon med 
verkstedene får du den effektive hjelpen du trenger når 
du har behov for det.
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Orkel TX100 og 
TX130 – unik 
dumperløsning 
Tilhengere beregnet for transport av grovere 
masser og som utstyrt med sidehengslede 
høgkarmer og rullbar presenning, er 
velegnet for transport av alle typer l
øsmasser 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

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. Den er utstyrt 
med en 4 mm bunnplate og hele sidekarmer 
med 45 cm høyde. T 60 er en enakslet 
henger med brems og tillatt totalvekt på 
7.100 kg. Planet har utvendig mål på 2,10 x 
3,5 m. og hengeren er 4,8 m. lang med en 
totalbredde på 2,17 m. V.nr: 44636 
  Tillegsutstyr: Tømmerstaker 
   og høgkarmsett.

• Stort utvalg av både hengere, 
 lettdumpere og dumpere
• Kraftige Y- eller H-rammer i firkantrør,  
 spesielt tilpasset hver modell
• Ekstra kraftige boggikasser gir 
 kraftig akselinnfesting og riktig 
 geometri for bedre framkommelighet 
 og flytegensaper
• Boggi med brems på alle 4 hjul 
 (unntatt T85)
• Tett spantavstand under planet
• Kraftig tippsylinder og god tippvinkel
• Utvendige surrekroker på alle hengerne  
 og innv. på enkelte modeller
• Ekstra god overflatebehandling
• Stort utvalg i tilleggsutstyr 

Totalvekt 
7100 kg!

Orkel 
ble i 2015 

nok en gang 
markeds-

leder!

Orkel-tilhengeren er et begrep i det 
norske markedet. Den har gjennom en 
årrekke vært klar markedsleder. Sitt 
unike renommé har den fått for sine 
funksjonelle løsninger og robuste 
konstruksjon, samt at det finnes et 
stort utvalg av tilleggsutstyr til denne 
norske kvalitetshengeren.

 Orkel hengere 
dekker ditt behov!



Orkel DX85 
dumperhenger
  
Kompakt og solid dumperhenger fra Orkel 
med 4,7m3 kassevolum og 8.460 kg nytte-
last. Hengeren har boggi med brems på to 
hjul. Dumperkassen har bunnplate i 4mm 
Hardox, 55 cm høye sidelemmer og nedfell-
bare surrekroker. Slangeholder på draget og 
hydraulisk bakluke er standard. På bildet er 
hengeren vist med tilleggsutstyr som 
topphengslet strøluke og frontskjerm.

• 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

Orkel DX120 og 
DX130 
– profesjonelle 
dumperløsninger
  
Orkel DX 130 er utviklet og konstruert for 
de tyngste transportoppgavene. Hengeren 
har kraftig H-ramme med solide boggi-
kasser med forsterkede nav og utvendige 
bremsesylindre. Hengeren leveres med 
bunn- og topphengslet hydraulisk baklem 
som standard. Dumperen DX 130 vil med 
sin anvendelighet og solide konstruksjon 
være et naturlig valg for deg som driver 
anleggsvirksomhet.

• 8 mm hardox bunnplate
• Karmhøyde. 65 cm
• Tillatt totalvekt: 17.000 kg
• Lengde: 6,34 m
• Totalbredde: 2,55 m

Med 
400/60 x 15 

hjul og hydraulisk 
bakluke og 
brems på 

2 hjul

Med 
500/50 R17 

hjul og hydraulisk 
bakluke og 
brems på 

4 hjul

   Gjor et
Knallkjøp på henger nå!

 Orkel hengere 
dekker ditt behov!
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Varsel foret jakke kl. 2
• V.nr: 12020J(XS-XXXL)

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)

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

559,-

Selebukse 
varsel kl. 1 
• V.nr: 12020MQ
(XS-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)

Varsel parkas kl. 2 
• V.nr: 12020DQ(XS-XXL)

447,-

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,-

879,-

855,-

719,-
639,-

1039,-

Til
barn

Gard Fleecejakke varsel
til barn
• En tøff elastisk varsel synlighetsjakke 
til barn  • V.nr: 15921B(4-14)

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

367,-

447,-

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

439,-

Varmedress varsel kl. 3 
• V.nr: 8121A(XS-XXXL)



Tilsats blåser BG-KM 
• Bestillingsvare i enkelte butikker  
• V.nr: 46067405000

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: 42410110918

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!

Tilsats feietrommel 
KW-KM  
• Bestillingsvare i enkelte 
butikker • V.nr: 46017404904

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.

6312,-6392,-

8792,-

5592,-
3032,-

3280,-

17 200,- 6792,-

3192,-

1576,-

536,-

Alle priser ekskl. mva.
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    Er du klar for vinteren? 
Kompaktlaster til alle 
  bruksområder!

Avant er markedsleder i Norge innen 
innen segmentet for komakptlastere. 
Produksjon foretas i Finland, og 
 maskinene er svært godt tilpasset 
 nordisk klima og driftsforhold. 
Samtlige modeller leveres med 
4  hjulstrekk. Med Avant får du en 
 driftsikker maskin som løser flere 
 oppgaver en du tror.

Avant 700-serien 
kompaktlastere 
– mer kraft og 
større fart
  
Dette er proffmaskiner som takler selv de strengeste 
kravene til tungt arbeid både innen jordbruk, anlegg, 
veivedlikehold og grøntanleggssektoren.
 
• 3 modeller, 745, 750 og 760i
• Kubota dieselmotor (49 hk)/Kohler 60hk 
• 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

Mer enn 100 
forskjellige redskaper

Avant 
- Norges 

mest solgte 
kompakt-

laster



  Forbered gressmatta til
ny vårsesong!
Greenmaster Liquid er en serie med flytende gjødsel beregnet i hovedsak til 
golfgreener, men kan også benyttes på alle gressbelagte flater. Teknologien 
Tmax sørger for forbedret næringsopptak.

FK varenr. Produkt Analyse Varighet Teknologi Enhet

54305 EFFECT Iron Fe 6,9 Fe 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

54308 STEP Liquid B+Cu+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

54310 Ca-Booster 8-0-0 + 9 CaO 2-4 uker Tmax 10 l

54426 High N 25-0-0+2MgO 2-4 uker Tmax 10 l

Greenmaster Liquid
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          allsidige 
redskapsbærere!

Timan
• Motor: 4sylindret Kubota vannavkjølt 
 diesel 37 HK (Tool-Trac 237) 45 HK 
 (Tool-Trac 245)                          
• Hydrostatisk transmisjon (med to områder)                           
• 4WD                               
• Mekanisk differensialsperre                    
• Transporthastighet: opp til 35 km/t

Denne maskinenen takler de aller fleste 
oppgaver, for eksempel snørydding, 
gressklipping, feiing, planerings arbeid 
osv. Et bredt utvalg av tilleggsutstyr 
gjør denne til en meget fleksibel 
maskin som kan brukes året rundt.

Meget 
allsidig
maskin!

TIMAN RC 1000 

Timan Tool Trac      

Med en tett hytte og varmeapparat montert 
holder du kulda ute selv under de tøffeste 
forhold!
 
GATOR XUV 855D - 2 eller 4 seter.
Når du jobber hardt hele dagen, trenger du et kjøretøy som kan holde tritt. Og med
XUV 855D UTV / ATV, i det øyeblikket du klatrer ombord og vrir om nøkkelen, vet du at du 
har funnet din perfekte match. Tøff kjøring og tung last? Den 854 cm3 store dieselmotoren 
har kraft til overs. Vanskelige terreng og tøffe bakker? Ta dem på strak arm med ekte 
4-hjulsdrift, helt uavhengig fjæring og servostyring. Faktisk det eneste som er vanskelige 
å bestemme seg for, er hvilke seter, farge, dekk og utstyr du foretrekker. 
Kan utstyres med belter.



Alle priser ekskl. mva, frakt og klargjøring.

     Ploger fra
Øveraasen!

Diagonalplog 
DTS 270
  
Nyutviklet svingbar diagonal traktorplog for frontløft. 
Kraftig konstruksjon med god driftssikkerhet og rolig 
gange, sikrer lang levetid og god økonomi. Lav bygge-
høyde og godt utkast gir god sikt og lang kasteevne og 
lavere brøytekanter. 38 grader sving begge veier gjør 
plogen effektiv også i veikryss og rundkjøringer.
 
Kan leveres med:
Hardmetall sliteskjær - Markeringslys - 
Refleksmerking SVV

Diagonalploger DLS/
DHS/DEHS 285D
  
Videreutviklet fra de velkjente velrennomerte ØVERAA-
SEN diagonalploger. Kraftig konstruksjon gir god stabili-
tet rolig gange. Plogen kan svinges fra arbeidsstilling på 
37 grader høyre til 30grader venstre under fart, noe som 
gir plogene fordeler ved rydding i f.eks. veikryss og rund-
kjøringer. Bør benyttes i kombinasjon med ØVERAASEN 
Duolift parallellogram.
 
Leveres med:
• Støtteskier h+v side
• Sliteskjær i stål
• LED markeringslys
• Strømkabel
• Refleks på plogvinge
• Fokkskjærm av gummi
• Merking for driftskontrakt
• 2 x ½” ISO hann  
• Nesejern, spesialverktøy og mal for skjærvinkel
 
Kan også leveres med:
Ski - Hjul venstre og/eller høyre side - Hardmetall slite-
skjær - 36mm kombiskjær

Svingbar 

diagonalplog 

med 3-pkt 

feste kat II

Svingbare 

diagonalploger 

for traktor med 

brøytefeste

Kontakt 
oss for godt 

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

   Salget av
CAT kompaktmaskiner 

er i gang!

Ta 
kontakt 

for intro-
tilbud!

Fra 1. mars var salget av CAT kompakt-
maskiner i gang. Med 55 maskinselgere og 
43 verksteder vil Felleskjøpet Agri selge 
og serve Cat  kompaktmaskiner fremover.  
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 totallever-
andør 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!

Ta 
kontakt 

for intro-
tilbud!
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Gebe Strømaggregat PM 13000T 
230V
• Bensindrevet strømaggregat med maks/kontinuerlig 
effekt på 9500/9000W  • 1-3 faset strømuttak  
• Aggregatet leveres med el-/snorstart og oljenivåvakt  
• Motor er sammenbygd i kraftig vibrasjonsdempet 
ramme  • V.nr: 570744

Gebe strømaggregat Farmer 25
• Traktordrevet strømaggregat med synkron generator, 
voltmeter, frekvensmeter, jordfeilbryter og over-/under-
spenningsvern  • Beregnet til traktorstørrelse min 48 
HK (ca)  • 230V 1- og 3-fase strømuttak  • Maks. ytelse 
19,5/25 kW/kVA  • V.nr: 190055

Gebe strømaggregat Farmer 60
• Traktordrevet strømaggregat med synkron generator, 
voltmeter, frekvensmeter, jordfeilbryter og over-/under-
spenningsvern  • Beregnet til traktorstørrelse min 105 
HK (ca)  • 230V 1- og 3-fase strømuttak  • Maks. ytelse 
45/56,7 kW/kVA  • V.nr: 190058

Ryggekamerasett 7” RVS 721*
• Rimelig kamerasett med inngang for ett fargekamera  
• IP klasse 68  • Kan brukes på 12V og 24V  maskiner  
• LCD fargeskjerm med oppløsning på 337.000 pixler
• V.nr: 9101900052

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

Ryggekamera 7” RVS750N
• Kamerasett med inngang for to fargekamera  • Kan 
brukes på 12V og 24V maskiner og kameraet har IP klasse 
69K  • LCD fargeskjerm med oppløsning på 337.000 pixler  
• Kamera med varme og lyd  • V.nr: 9101900078

Telma Retarder 
motorbrems*

Med Telma retarder motorbrems får du en mer 
effektiv og behagelig hverdag i transportkjøring. 
Velg mellom integrert løsning for John Deere 
6-serie traktor som yter opptil 350 Nm eller 
3 pt/front PTO som passer til alle merker og 
som yter opptil 900 Nm.  • V.nr: 8087131

Batteridrevet fettpresse
• Smøring av maskinparken går som en lek med dette 
hendige verktøyet  • Bruker standard 400ml fettpatron  
• V.nr: MC3425500

360,-

21 340,- 25 340,-

57 000,-

49 600,-

3178,- 4208,-

2685,-Be 
om pris på 

løsningen som 

passer din 
modell.

Alle priser ekskl. mva.



John Deere Grease Gard Premium 
og Grease Gard Premium Plus
• 400 g. patron  • V.nr: 1005700 /1005701

Tyri Led arbeidslampe, 
1000 / 3000 lumen
• En kompakt led lampe med høy ytelse som er designet 
for stående, hengende eller sidemontering  • Både 
symmetriske og asymmetriske lysbilder tilgjengelig, i 
tillegg til pencil-beam • Vibrasjonsdemperfor maksimal 
levetid  • Innebygd Deutsch DT kontakt  • Ledlampene 
er utviklet for å imøtekomme eller overgå kravene fra 
anlegg, jordbruk, gruvedrift, material håndtering, og 
andre maskiner • V.nr: LED0606/1010SY3000

Transporttank på 200 liter 
• 12 Volt pumpe  • V.nr: 100002

Dieseltralle, 100 ltr  
• Dieseltralle på 100 liter med 12volt pumpe, 
3 meter fylleslange og automatpistol  • V.nr: 103340

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

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

Motorolje John Deere Plus 50 II 
• Fantastisk beskyttelse på nye og eldre motorer  • 
Forlenget oljeskiftintervall - opp til 500 timer når Plus50 
II og John Deere filter brukes  • Formulert spesielt for å 
hemme slitasje, korrosjon, slam, sot, og oksidasjon  • 
Velprøvd ytelse i lav-utslipps IT4 motorer  • Tilpasset alle 
motorer  • Uovertruffen ytelse i John Deere  JDQ-78X 
høytemperatur motor-test  • Kompatibel med biodiesel 
drivstoff og testet med B20 biodiesel blanding  • V.nr: 
1006254 (5 ltr)/1006252 (20 ltr)/1006253 (209 ltr)

Hydraulikkolje John Deere Hy-Gard 
• Hy-Gard er en kvalitetsolje som kan brukes på alle 
 maskiner  • Spesielt utviklet for å beskytte transmisjon, 
våte kløtsjer, våte bremser og hydraulikksystemer  
• V.nr: 1005689 (20 ltr)/1005690 (209 ltr)

       Vi har olje 
  til ethvert 
    kjøretøy!

Fast 
lavpris på akslinger!

8400,- 6600,-

1596,-

3596,-

763,-
1000 lumen

43,-
Premium

51,-
Premium Plus

1880,-
3000 lumen

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!
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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.

CR 1
• Vektklasse ca. 100 kg og arbeidsbredde 40 cm.
• Selvrensende plate. • Leveres med Honda, 
Subaru eller Lombardini motor.

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.



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.

SM 62-2
• Vektklasse 85 kg. og har en kuttdybde 
på 145mm, sagbladdimensjon 400mm. 
• Sagen er meget stabil og letthåndterlig 
med lavt tyngdepunkt. • Leveres med 
justerbar kuttedybde og vanntank. 
• Leveres med Subaru motor.  

Asfalt & Betong Maskiner AS
Heggstadmoen 1A, 7080 Heimdal 
Tlf. 72 89 44 00 / abm@abm.as / 
www.abm.as 

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

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!
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   Tokvam og Felleskjopet 
gjør vinter enkelt!
U-ploger med unike rulleegenskaper 
og lav transportbredde gjør dette til 
markedets mest produktive og smidige 
u-plog. Alle modeller leveres standard 
med kileboltsystem for enkelt skifte 
av slitestål. Vingene kan kjøres 90 
grader fremover og 90 grader bakover. 
Tokvams patentsøkte FlexFlow flyt og 
innfesting system sørger for enkel bruk 
og fleksible bruksmuligheter.

Strømaskiner takler de aller fleste 
strømasser.
Selvlastende strømaskin med hydraulisk 
drift, bygget etter skuffe prinsippet perfekt 
for deg som jobber med samme strø-
bredde hele tiden, og som ønsker en 
enkel ogdriftssikker løsning.

Hjulgående strøvogn bygget etter 
tilhenger- prinsippet for maksimal strø- 
kapasitet. Stort volum, kjørekomfort og 
Tokvams velprøvde strøprinsipp gjør
dette til en vinner for deg som har lange 
strøroder.

Best på 
vanskelige
snømasser!

Tokvam VT v-ploger kan du få i tre 
forskjellige arbeidsbredder fra 280 cm til 
380 cm. Tokvams patentsøkte FlexFlow 
flytsystem for innfesting sørger for enkel 
bruk og fleksible bruksmuligheter. I tillegg 
til sidependling har plogen en vertikal-
pendling på 30 cm som gir fantastiske 
følgeegenskaper på ujevnt underlag. 
Systemet er konstruert for å kunne 
tilpasses alle typer bæremaskiner. Alle 
modeller leveres standard med kilebolt-
system for enkelt skifte av slitestål.



V-freser med solide konstruksjoner, 
ypperlig funskjonalitet og meget god 
under vanskelige snøforhold. Modeller 
fra 15-300hk. mHengslede innmater-
vinger strategiske plasser for optimal 
innmatning. Avlangt hull for toppstag 
som gir flyt i arbeidsstillingen og rette 
sidevinger med optimal angrepsvinkel.

Snøfres 252HSA. V.nr: 14184

Snøfres 225HS. V.nr: 14918

Traktorskjær TS Pro 300. Ett traktorskjær for den 
profesjonelle bruker. Kraftig konstruksjon, gode skrape-
egenskaper og fullspekket standard utrustning gjør dette 
til proffenes førstevalg. Kan brukes til vedlikehold av 
vårveier så vel som enkel snørydding. V.nr: 16181

  Premium kvalitet og
driftsikkerhet!

Markedets største utvalg av to-trinns fresene. Muligheter fra 25-300hk. 
De fleste modeller med hele 5 års garanti på gir - sammenlikn gjerne med 
hvem som helst. Markedets beste egenskaper under de vanskeligste 
snøforholdene. Enkelt vedlikehold og superenkel bytte av brytebolt.

Snøfres 240 THS. V.nr: 10737 Snøfres 256 THS Flex. V.nr: 15870

Anbefalt
proff-
modell!

Volum-
modellen!



Vaktmesterkompaniet har nesten 
150 Tokvam-produkter i maskin-
parken og er godt fornøyd etter 
mange års bruk. - For oss må utstyret 
være funksjonelt og driftssikkert 
med et godt deleapparat rundt, sier 
Finn-Olav Lund som er kjøresjef for 
ca. 600 ansatte og innleide i den 
mest travle vintertida.

VAKTMESTERKOMPANIET er Oslos 
største leverandør av utendørs vedlikehold, 
sommer som vinter, og har også stor aktivi-
tet i kommuner utenfor hovedstaden.

– Mye av arbeidet er for ulike etater i Oslo 
og omkringliggende kommuner, men rundt 
halvparten av vinterarbeidet utføres for 
næringsliv, borettslag og andre private. Litt 
grovt kan vi si at ingen jobb er for stor eller 
for liten for oss, sier Lund.

Nær og lydhør
Til vinterarbeidet leier Vaktmesterkompaniet 
inn traktorer og sjåfører, men eier selv alt 
utstyret som trengs, som snøfresere, ploger, 
skjær, strøvogner osv. I 2004 inngikk

 Vaktmesterkompaniet en utstyrsavtale med 
norske Tokvam, og av selskapets litt over 
200 fresere og strømaskiner, er hele 150 
av maskinene fra Tokvam.

– Vi hadde kontakt med Tokvam også før 
samarbeidet ble mer formalisert og ble moti-
vert av engasjementet vi møtte. Det viktigste 
er at utstyret er funksjonelt og 
driftssikkert, og at det er et godt apparat 
for deler. Slik sett har det vært veldig fint 
å ha en maskinprodusent så nær og som 
er så lydhøre som de er, sier Lund og får 
støtte av driftsleder Ståle Hansen.

Den innovative industribedriften på Reinsvoll 
på Toten, som har spesialisert seg på snø- 
og veivedlikeholdsutstyr, inngikk tidligere i år 
en omfattende avtale med Felleskjøpet, som 
nå står for salg og service av Tokvam-utstyr 
i Norge.

Kommende vinter etablerer Felleskjøpet en 
ny brøytevakt som vil være tilgjengelig hele 
døgnet i ukens alle sju dager. Vaktmester- 
kompaniet har for øvrig eget døgnbemannet 
verksted og servicebiler på vinteren.

Solide samarbeidspartnere
– For oss er det ekstremt viktig at ting 
fungerer hos en så stor bruker som 
Vaktmesterkompaniet. Samarbeidet med 
Vaktmesterkompaniet har også resultert i 
nye produkter som er blitt salgssuksesser, 
som for eksempel vår robuste totrinns fres 
220 THS Proff, sier salgssjef Roy Pedersen 
hos Tokvam.

Nå ser han fram til samarbeidet med 
Felleskjøpet. – Felleskjøpet og kunder som 
Vaktmesterkompaniet er solide samarbeids- 
partnere som vi skal utvikle oss videre 
sammen med, sier han.

– Vaktmesterkompaniet er et godt 
«sannhetsvitne» på hvor bra Tokvam-
utstyret fungerer og det blir morsomt å 
samarbeide med slike proffe partnere. Nå 
handler det om å få til et samarbeid mellom 
Tokvam, Felleskjøpet og kundene så alle 
blir like fornøyd som Tokvam-veteranene i 
Vaktmesterkompaniet, sier Carl-Fredrik Skara, 
ansvarlig for storkunder i Felleskjøpets 
avdeling for Park og anlegg.

   Fornoyde 
Tokvam-veteraner

FORNØYD: Tre av fire av 
Vaktmesterkompaniets 
vintermaskiner kommer 
fra Tokvam

FRUKTBART SAMARBEID: Tokvam og Vakt-
mesterkompaniet har hatt et langvarig fruktbart 
samarbeid. F.v. salgssjef Roy Pedersen hos 
Tokvam og kjøresjef Finn-Olav Lund og driftsleder 
Ståle Hansen i Vaktmesterkompaniet

SAMARBEID: – Det er morsomt å samarbeide med 
proffe kunder som Finn-Olav Lund og Vaktmester-
kompaniet. Nå handler det om å skape en vinn 
vinn-situasjon for alle parter, sier Carl-Fredrik Skara 
i Felleskjøpet (t.h).
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– Jeg gleder meg til vinteren, sier Kai 
Solberg. Driftslederen hos Braathen 
Eiendom står og smiler i den strålende 
septembersola og fullroser sin nye Timan. 
I sommer har han «lekt seg» med feiing, 
og tror det blir enda mer morsomt når 
brøyteutstyret kommer på. 

– Jeg er veldig fornøyd. Alt er så enkelt 
og selvforklarende – nærmest «idiotsikkert», 
sier Solberg. Driftslederen er selv sjåfør på 
den selvgående multimaskinen som selskapet 
fikk levert fra Felleskjøpet våren 2016. 
Maskinen benyttes i utgangspunktet på 
utearealene rundt to gedigne forretningsby-
gg det familieeide selskapet har bygget på 
Alna i Oslo. Til sommerarbeidet er maskinen 
utstyrt med feieaggregat med spyling og 
oppsamler for søppel og løv. Til vinteren 
har de kjøpt vikeplog og strøutstyr.

– Jeg gleder meg virkelig til vinteren 
og å få prøvd det utstyret, sier Solberg.

Selger Kenneth Lund Strand i Felleskjøpet 
sier den danske Timan-maskinen skiller seg 
fra andre «feiemaskiner» først og fremst ved 
funksjonalitet, komfort og lavt støynivå.

Solberg peker på oversiktlige smørepunkter, 
ryggekamera og kamera som viser om 
sugesystemet tetter seg, som eksempler 
på hva han mener med en enkel maskin.

– Det har også vært bra oppfølging 
fra Felleskjøpet, sier han.

 Gleder meg til
vinteren!

Smidig maskin i bykjernen

ENKEL: Kai Solberg synes Timan er svært enkel å bruke. 
Her forklarer selger Kenneth Lund Strand fra Felleskjøpet 
noen detaljer.

ANVENDELIG: Timan tar seg godt fram i trange byrom, 
konstaterer daglig leder Jens Erik Thesen hos Vaktmester 
Andersen.

KLAR: Driftsleder Kai Solberg i Braathen Eiendom venter 
på vinter og brøyting med sin nye Timan multimaskin.

Hos Vaktmester Andersen i Oslo må 
de ofte ha små og smidige maskiner for å 
få gjort jobben på gangveier, i portrom og 
bakgårder. Valget falt på en Timan 
Tool Trac 245.

– Vi har i hovedsak benyttet maskinen i 
indre bykjerne der vi trenger en liten maskin 
med god framkommelighet. Her er Timan 
veldig anvendelig i forhold til større maskiner. 
Maskinen brukes mest til feiing, brøyting og 
strøing på veier og i gårdsrom. Vi har også 
klippeaggregat til den, men har ikke benyttet 
de så mye, sier daglig leder Jens Erik 
Thesen hos Vaktmester Andersen.

Han sier at maskinen er sterk og 
fungerer godt, blant annet til snømåking. 
– Sjåførene våre er fornøyd, sier han.

Vaktmester Andersen leverer alt innen vakt-
mestertjenester, renholdstjenester, utvendig 
vedlikehold og grøntanlegg i Stor-Oslo. 
Selskapet har valgt å eie alt utstyr selv 
og har i dag 30 ansatte.

– Det er viktig for oss å ha en leverandør 
som er rask og smidig, og som har en 
stor maskinpark. Vi må også ha deler lett 
tilgjengelig, sier Thesen, som har kjøpt 
Timan-maskinen av Felleskjøpet.

Timian
Tool Trac 
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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

Lillestrøm. KAM storkunder, store landsdekkende 
kunder, offentlige anbud m.m. (hele landet). 

Nils Flaaseth                  mob. 40419192

Kløfta. Selger: kommuner, offentlige anbud (hele 
landet), idrett, entreprenører (Oslo, Akershus, 
Østfold, Vestfold, 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) 
 
Gunstein Dyrdal   mob. 47463696

Bergen. Selger: kommuner, park, borettslag, 
idrett, kunstgress, anleggsgartnere, vaktmestere 
etc. (Hordaland)

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!


