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Græsklippere, kompakttraktorer og redskaber fra MI

Det grønne magasin
Vinterspredere fra tyske  
Rauch til alle opgaver
Side 17-19.

TNV-Commonrail motorer 
fra Yanmar med lavest  
mulig miljøpåvirkning
Læs mere på side 11.

Høj effektivitet og miljø-
venlig kraft i Yanmars 
unikke YT-serie
Mød YT-traktorerne på side 3-7.

YANMAR opfylder de nye 
miljø- og sikkerhedskrav
YT-traktorerne fra Yanmar lever op til  
miljø- og sikkerhedshedskravene, 
som træder i kraft 1. jan. 2019.

Landsdækkende forhandlernet 
og altid demo inden køb.
www.mi.dk



* Leasing: Renten er variabel og gælder de nævnte maskiner ved en løbetid  
på 60 mdr. Finanseringen er betinget af positiv kreditgodken delse, 10% i 
udbetaling og restværdi. 

MI - en samarbejdspartner,  
du kan stole på
MI er en stærk leverandør af have- og parkmaskiner, red-
skaber og udstyr. Vi importerer et stort udvalg af maskiner 
og redskaber fra professionelle leverandører verden over, 
blandt andet Yanmar, Ferris, Simplicity og Walker. 

Service på dit lokale værksted
Når du køber en maskine via MI er du også sikret ser-
vice og support efter handlen, uanset hvor i landet din 
maskine befinder sig. 

De mange MI-forhandlere har egne værksteder med 
folk, der er knalddygtige til at servicere græsklippere 
og vore andre have- og parkmaskiner. 

Slid- og reservedele ligger på lager i Danmark
De lokale MI-forhandlere ligger inde med de mest 
gængse dele, som du oftest kan få brug for. Resten 
leveres fra MI’s store lager i Vejle fra dag til dag.

Du finder nærmeste forhandler på  
www.mi.dk/forhandlere

www.mi.dk

** Renten er fast, og gælder parkmaskiner fra MI. Løbetid 48 mdr.  
Finansiering er betinget af positiv kreditgod kendelse, 20% i udbe-
taling og 15% i restværdi. Bestilling inden 1. feb. 2019. 

Vi tilbyder  
finansiering til 

1%
fast rente**

Få frihed til at vækste med  
finansiering eller leasing
Leasing eller en attraktiv finansiering giver dig frihed til at følge 
med udviklingen - samtidig med at du holder budgettet.  
Kontakt din MI-forretning og få tilbudt et skræddersyet tilbud. 

finans
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Da Flemming Jensen i efteråret 2017 skulle investere i en ny kompakttraktor til sin virk-
somhed, valgte han en Yanmar 347, som løser alle firmaets opgaver hele året rundt. Han er 
stadig rigtig godt tilfreds med sit valg.

Der er gang i den og masser at lave hos Flemming’s Entreprenør 
og Haveservice ApS ved Børkop mellem Vejle og Fredericia.
- Vi har mange opgaver året rundt, og vi tager os af mange 
forskellige opgaver inden for det grønne område, fortæller inde-
haver Flemming Jensen.
Han beskæftiger seks medarbejdere året rundt og bruger  
desuden løsarbejdere, når der er behov for det.

Overholder nye miljø- og sikkerhedskrav
I maskinhuset står en nyere Yanmar YT 347 med en unik I-HMT 
transmission og det nyeste i miljørigtig motorteknologi. Traktoren 
benyttes året rundt til både vintertjeneste og anlægsopgaver. 
- I efteråret 2017 skulle vi investere i en ny kompakttraktor, fordi 
den gamle var udtjent.
Jeg fik fremvist en Yanmar YT 347 hos Vemas i Vejle, og jeg var 
hurtig overbevist om, at den var det rigtige valg. 
- Så der var ikke grund til at spilde mere tid på at se sig om-
kring, fortæller han.

Et godt kraftoverskud
I forbindelse med købet af den nye traktor købte Flemming 
Jensen også nye redskaber til den - en fræser, en sneplov og 
en kost.
- Alle tre redskaber er større end dem, jeg havde. Så de kræver 
mere motorkraft, og det har den nye traktor, fastslår han.
Traktoren er udstyret med en unik, højtydende Commonrail  
dieselmotor, som overholder de nye miljø- og sikkerhedskrav, 
som træder i kraft 1. januar 2019.  
Når han kører transport, er det også en fordel med mere motor-
kraft.
- Den kører 30 kilometer i timen og kommer også hurtigere op 
ad bakke, påpeger han som en fordel.

Transmissionen er mekanisk hydrostatisk og har et minimalt ef-
fekttab fra motor til transmission. 

Virkelig god komfort i kabinen
- Komfort og nem betjening er også vigtigt for os, siger Flem-
ming Jensen. 
Yanmar traktoren er rigtig god og komfortabel blandt andet med 
et lavt lydniveau, et fladt gulv og nem indstigning, der giver rigtig 
god komfort i kabinen.
Desuden roser han udsynet fra kabinen, som har store ruder 
hele vejen rundt- det er meget vigtigt uanset hvilke opgaver, der 
skal løses sommer og vinter. 
Dermed er hans konklusion helt klar:
- Jeg fik den traktor, jeg ville have, slutter Flemming Jensen.

Det rigtige valg af traktor
interview

Flemming Jensen er ikke i tvivl 
om, at han har valgt den rigtige 
traktor til sin virksomhed.

Traktoren klar til vintertjeneste med valsespreder 
og sneplov.

3



Højeffektiv og variabel  
transmission
Med Yanmars unikke i-HMT trans-
mission behøver du ikke længere at 
vælge mellem en effektiv, konstant 
hastighed og fleksibel drift. Med 
i-HMT-transmissionen får du begge 
dele!

Det giver mulighed for at vælge den optimale hastig hed 
til alle opgaver. i-HMT transmissionen er mere effektiv 
og har et reduceret brændstofforbrug, når maskinen er 
i bevægelse. 

 Effektiv omdannelse af motorydelse til brugbar kraft 
med 30% mindre effekttab.

 Nedsat brændsstofforbrug og øget effektivitet

 Trinløst og koblingsløst gearskifte

 Standsning af køretøjet uden kobling

YT 347/YT 359 4WD

YT-3 serien fra Yanmar er helt unik, både indeni og udenpå! 
Under motorhjelmen ligger en Stage 5 TNV-Commonrail  
motor samt et højt ydende fremdriftssystem, som leverer 
meget mere trækkraft.   
Indeni den veludstyrende førerkabine garanterer bl.a. LCD 
skærm, A/C og elektronisk betjening dig en meget høj kom-
fort.

En helt særlig  traktor med  
omtanke for både miljø og 
chauffør

Se mere på www.mi.dk/yt

Komfortkabine
med et lavt lydniveau, god plads, store døre, 
store ruder med panoramaudsigt, LCD-
skærm, luftfilter, A/C, affjedret Deluxe sæde 
og meget mere.

Lavt lydniveau

Motor
Yanmar Commonrail Stage 5 dieselmotor på 47 hk eller 59 hk 
med intelligent dieselpartikelfilter - det absolut nyeste inden for 
motorteknologi!

Transmission
i-HMT, trinløs mekanisk/hydrostatisk transmission med  
reduceret effekttab. Transporthastighed 30 km/t.

4WD Standard, diffentialspærre

Styretøj Servostyring

Lift bag 3 pkt. kat. 1. Liftkapacitet 1.800 kg

PTO Bag: 540/750 omdr./min - front (ekstraudstyr) 1.000 omdr./min.

Joystick
4-vejs med 2 dobbeltvirkende og 1 x flydeposition samt  
kontakt for 3-vejs elventil

Kabine
Ekstrem rummelig kabine med panoramaudsigt, store døre, 
bredt trinbræt, A/C mv.

Højde 2,23 m

SPECIFIKATIONER

Unikke motorfunktioner
En højtydende og miljøvenlig Stage 5 
Common rail motor skaber ligevægt mellem 
en høj ydelse og lavest mulig miljø påvirkning.

1 Et dieselpartikelfilter opfanger partiklerne 
fra udstødningsgassen.

2 Commonrail-systemet sørger for en 
finjusteret, elektronisk styring af brænd-
stofindsprøjtningen. Direkte indsprøjtning i 
motoren giver en renere forbrænding.

1

2

Indbygget effektivtet og  
produktivitet
Pålidelig, holdbar, stærk! YT-3 serien lever op 
til alle dine krav om en effektiv og produktiv 
traktor.

Minimalt 
effekttab med 
i-HMT  
transmissionen!
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Book en 
demo!

YANMAR YT 347 traktor  
inkl. deluxe kabine med A/C,  

Zuidberg frontlift og  
GMR 150 cm fejemaskine

SÆTPRIS 309.900,-
Leasingydelse* fra 4.311,- kr./md.

Fakta om de nye miljø- og sikker-
hedskrav - Stage 5
Stage 5-kravene er udarbejdet af EU, og de 
afløser de tidligere krav fra 2012. Formålet er at 
minimere udledningen af bl.a. CO, NOx og HC, 
som er miljø- og sundhedsskadeligt. I 2012 
klassificerede WHO, Verdenssundhedsorga ni-
sationen, at udledningen fra 
dieselmotorer er sundheds-
skadelig og øger risikoen for 
lungekræft.
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Motor
Yanmar Commonrail Stage 5 dieselmotor på 35 hk med intel-
ligent dieselpartikelfilter - det absolut nyeste inden for motor-
teknologi!

Transmission
Trinløs hydrostatisk transmission med side-by-side pedaler. 
Transporthastighed 32 km/t.

4WD Standard, diffentialspærre

Styretøj Servostyring

Lift bag 3 pkt. kat. 1. Liftkapacitet 1.300 kg

PTO Bag: 540 omdr./min - front (ekstraudstyr) 1.000 omdr./min.

Joystick
4-vejs med 2 dobbeltvirkende og 1 x flydeposition samt  
kontakt for 3-vejs elventil

Kabine
Rummelig kabine med panoramaudsigt, store døre, bredt 
trinbræt, A/C mv.

Højde 2,06 m

Fremtidssikret motor med 
omtanke for miljøet
Dieselmoto ren lever op til alle de nye, euro-
pæiske miljøkrav (Stage 5), som træder i kraft 
i jan. 2019. 

- Commonrail-systemet sørger for en 
finjuste ret, elektronisk styring af brænd-
stofindsprøjtningen.

- Afkølet EGR reducerer nitrogenoxider   

- Hydrostatisk transmission for trinløse  
indstillinger ved alle hastigheder

- 6000 timers vedligeholdelsesinterval for 
dieselpartikelfilteret

Den allerbedste komfort
Yanmar forstår, hvor vigtig føreren er. Derfor 
er førerhuset på YT2-traktorer designet til at 
give dig maksimal komfort og beskyttelse.
Et uhindret udsyn gennem kabinens ruder 
øger din arbejdssikker hed. Et fladt gulv i 
førerhuset giver rigtig godg plads til dig og et 
behageligt arbejds miljø.

Se mere på www.mi.dk/yt

YT 235H 4WD
Med YT 235H har Yanmar har udviklet en kompakttraktor med 
en perfekt kombination af miljø venlig og kraftfuld motor kraft. 
En højtydende Commonrail dieselmotor overholder alle de nye 
miljøkrav, som træder i kraft januar 2019.

Pålidelig, hårdtarbejdende og 
miljøvenlig kompakttraktor

God plads og maksimal komfort 
i kabinen.

Alsidighed året rundt
Med et bredt udvalg af redskaber 
til opgave året rundt.

Lavest mulig miljøpåvirkning
Et dieselpartikelfilter i motoren opfanger par-
tiklerne i udstødningsgassen. Det giver den 
lavest mulige miljøpåvirkning.

SPECIFIKATIONER

Lav højde:
2,06 m
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Yanmar YT 235H inkl. 
deluxe kabine med A/C,  

Zuidberg frontlift og 
GMR 130 cm fejemaskine

SÆTPRIS 265.900,-
Leasingydelse* fra 3.691,- kr./md.
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Motor 3-cyl. Yanmar dieselmotor på 22 hk, TIER 4

Transmission
Hydrostatisk. Transporthastighed 13 km/t.  
Side-by-side pedaler

4WD Standard

Styretøj Servostyring

Lift bag 3 pkt. kat. 1. Liftkapacitet 300 kg

PTO
Uafhængig, elektrohydraulisk PTO.  
Bag: 540 omdr./min. - midt: 2.000 omdr./min 

Joystick 4-vejs med 2 dobbeltvirkende og 1 x flydeposition

Frontlæsser Løftekapacitet 300 kg.

Yanmar SA 221 traktor  
inkl. YL 110 frontlæsser og 
M60 rotorklipper 152 cm

SÆTPRIS 109.900,-
Leasingydelse* 1.529,- kr./md.

Se mere på www.mi.dk/sa

SA 221 inkl. Yanmar M60  
rotorklipper, 152 cm

SÆTPRIS 99.900,-
Leasingydelse*  
1.390,- kr./mdr.

SA 221 kr. 89.800,-
Leasingydelse*  
1.249,- kr./mdr.

SA 221 4WD

En hydrostatisk transmission sikrer en stærk, velfungerende 
frontlæsser og en kraftfuld Yanmar-motor leverer masser af 
kraft.  
Der er nem adgang til al betjening, og der fås et stort udvalg af 
ekstraudstyr.

Nem betjening og stor yde evne  
i en stærk kombination med 
frontlæsser

8



Motor 3-cyl. Yanmar dieselmotor på 25,7 hk og 1.116 ccm, TIER 4

Transmission
Hydrostatisk, 2 speed. Transporthastiged 22 km/t.  
Side-by-side pedaler

4WD Standard

Styretøj Servostyring. Venderadius 2.600 mm

Lift bag 3 pkt. kat. 1. Liftkapacitet 548 kg

PTO
Uafhængig, elektrohydraulisk PTO.  
Bag: 540 omdr./min.  - midt: 2.000 omdr/.min.

Joystick 4-vejs med 2 dobbeltvirkende og 1 x flydeposition

Frontlæsser Løftekapacitet 500 kg.

Yanmar SA 424 traktor  
inkl. YL 210 frontlæsser

SÆTPRIS 139.900,-
Leasingydelse* 1.948,- kr./md.

Se mere på www.mi.dk/sa

SA 424 kr. 109.900,-
Leasingydelse* 1.528,- kr./mdr.

SA 424 4WD

En økonomisk, miljøvenlig Yanmar motor leverer masser af 
kraft, og en hydrostatisk transmission sikrer en stærk, velfun-
gerende frontlæsser. 
En stærk kombination, som klarer de tunge jobs til en ‘let’ pris!

Kompakt og stærk traktor til 
de hårdeste opgaver

Komfortabel
med lydsvag motor, Deluxe sæde, 
god plads mm. 

Nem betjening
med bl.a. 4WD, side-by-
side pedaler, 4-vejs joystick, 
og servostyring.
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Professionelt udstyr til vedligehold 
og rengøring af udendørsarealer

www.gmr.dk

GMR maskiner a/s
Saturnvej 17

DK-8700 Horsens
Tel. +45 75 64 36 11

Kombi sneplove

• Kraftig konstruktion

• Til kompakttraktorer og 
redskabsbærerer

• Bredde 1300-2700 mm

Rotorklippere

• Front- eller bagmonteret 
rotorklippere til hydraulisk 
eller mekanisk drift

• Bredde 1150-4000 mm

Ukrudtsfeje- 
maskiner

• Mekanisk eller hydraulisk 
drevet ukrudtsbørster til 
bl.a. kompaktmaskiner 
eller minilæssere

• Kan højre- og venstre-
justeres

Fejemaskiner

• Mekaniske eller  
hydrauliske fejemaskiner 
til bl.a. kompaktmaski-
ner eller minilæssere

• Bredde 1000-3200 mm

• Hydraulisk sving

• Arbejdsbredde op til 3000 mm

• Grentykkelse op til 90 mm

• Nem og hurtig udskiftning af knivblade

• 360° rotation

Hækkeklippere 
Til montering på bl.a. kompaktmaskiner 
eller minilæssere

NY 

MODEL
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Yanmar TNV-Commonrail motorserie 
opfylder de nye Stage 5 miljøkrav
I januar 2019 træder nye europæiske regler for emission i kraft. Her skal motorer over 19 kW,  
som monteres i nye maskiner, opfylde en række krav, kaldet Stage 5, i forhold til forurening og  
udstødningsgasser. 

Motorserien TNV-CR fra Yanmar lever fuldt 
op til Stage 5 kravene. Serien omfatter 
motorer fra 19 til 56 kW, svarende til 25,8 
til 76 hk.  
TNV-CR (Commonrail) motorerne er 
vandkølede og fås med 3 eller 4 cylindre. 
De har direkte indsprøjtning for en ren for-
brænding, dieselpartikelfilter som opfanger 
partikerne i udstødningsgassen og et 
Commonrail system styrer brændstofind-
sprøjtningen.

YANMAR VÆGTER MILJØET HØJT
Udviklingen af miljøvenlige motorer har i 
mange år været i fokus hos Yanmar, som 
tidligere har udviklet DPF partikelfiltret til at 

imødekomme de tidligere emissionskrav 
EPA Tier4 og EU stage IIIB. 
Nu har Yanmar altså også udviklet motorer  
med den lavest mulige miljøpåvirkning, og 
som opfylder de nye Stage 5 miljøkrav.
Yanmar har produceret dieselmotorer 
i mere end 100 år og har derfor stor 
ekspertise. På verdensplan beskæftiger 
Yanmar 15.000 medarbejdere. 

YANMAR UNDER HJELMEN?
Der er stor sandsynlighed for, at der er en 
Yanmar motor under motorhjelmen på din 
minigraver, minilæsser, truck og alt andet 

grej i maskinparken. Yanmar leverer nemlig 
dieselmotorer til en lang række maskinpro-
ducenter bl.a. Kobelco, Liebherr, Ferris, 
New Holland, Striegel og Terex Schaeff 
- udover deres egne Yanmar kompakttrak-
torer, som MI har forhandlingen af.

YANMAR YT TRAKTORER LEVERES 
MED TNV-CR MOTOR
Yanmars egen serie af YT 2 og YT 3 trak-
torer fødes med en TNV-CR motor under 
hjelmen, og de lever dermed allerede nu 
op til Stage 5 kravene.

ORIGINALE YANMAR RESERVEDELE 
til din Yanmar traktor - direkte fra dansk lager
Yanmar reservedele leveres direkte til de danske MI-forretninger fra MI’s centrallager  
i Vejle med dag-til-dag levering.

Dieselpartikelfilteret opfanger partiklerne 
i udstødningsgassen.

NATURARVEN  
TIL VORE BØRN
Øget fokus på miljø 
og bæredygtighed 
har bl.a. ført til EU 

lovkrav om den 
tilladte mængde af  

forurenende  
udstødningsgasser.
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Fjernstyret bjergged klarer 
ALLE opgaver
Terrængående McConnel RoboCut maskine klipper uden  
besvær alle svært tilgængelige områder.

· Arbejder på 55º stigninger
· Klipper på svært tilgængelige arealer
· 25 gange hurtigere end håndkraft

• 1,3 m slagleklipperhoved er standard
• Kraftfuld og driftssikker 45 hk Isuzu dieselmotor
• Bælter for optimal greb og terrænf ølgning
• Brugervenlig fjernbetjening med finger kontrol og 

en rækkevidde på 150 m

• Enestående stabilitet giver et sikkert arbejdsmiljø
• Der findes et stort og helårs anvendeligt tilbehør-

program, f.eks. pigbælte, sne slynge, dozerblad, 
stubfræser, kost mm.

BESTIL  
EN DEMO 
og oplev, hvad  

bjerggeden’ kan  
præstere! 

Læs hvordan på  
side 20.Stubfræser Knuser

Se mere om RoboCut på www.mi.dk/robocut

Med over 50 stk. solgte RoboCut maskiner 
i Danmark tilbyder vi stor erfaring og kompetent  
rådgivning, når du skal vælge denne type maskine.
Vi tilbyder hurtig service og hurtig levering af reservedele.
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Du når LANGT med os
McConnel armklippere fra 3,5 m til 8 m
McConnel tilbyder et stort udvalg af armklippere i mange rækkevidder 
med et stort udvalg af udstyr. 
Find nærmeste forhandler på www.mi.dk/forhandlere

Swingtrim PA 30-serie
PA 60- serie 
frontmonteret Merlin 

UDVALGTE ARMKLIPPERE FRA MCCONNEL  Se hele udvalget på www.mi.dk/hegnsklippere

ER DU INTERESSERET I EN DEMO 
 så kontakt en McConnel-forhandler eller  

Jens Elkrog på tlf. 76 40 86 85  
Vi kan også formidle kontakt til eksisterende,  
professionelle kunder, så du kan få en snak med 
dem om deres erfaringer med McConnel.
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Ferris ZT 600 IS®

Komfort Patenteret IS® 4-hjuls-affjedring

Klipper 112 cm klipper med bagudkast og mulchkit

Motor
B&S Commercial serie 25 hk V-twin med  
cyklonluftfilter

Kapacitet Op til 9.000 m2/t.

Hastighed Op til 14 km/t.

Affjedrede Zero Turn klippere

Ferris ZT SRS IS®

Komfort Patenteret IS® uafhængig førerplatform

Klipper
91 eller 122 cm iCD™ klipper med bagudkast  
og mulchkit

Motor Kawasaki® FX600V V-twin 19 eller 22 hk

Kapacitet Op til 10.000 m2/t.

Hastighed Op til 12,8 km/t.

Ferris ZT 5100 IS®

Komfort Patenteret IS® 4-hjuls, uafhængig affjedring

Klipper
155 eller 183 cm iCD™ klipper med bagudkast  
og mulchkit

Motor
Caterpillar 3-cyl. dieselmotor 36 hk, 1.500 ccm 
med dobbelt luftfilter

Kapacitet Op til 29.000 m2/t.

Hastighed Op til 20,0 km/t.

Ferris ZT 3200 IS®

Komfort Patenteret IS® 4-hjuls, uafhængig affjedring

Klipper 183 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulchkit

Motor
B&S Vanguard Big Block EFI, 37 hk på 993 ccm 
med elektronisk benzinindsprøjtning

Kapacitet Op til 29.000 m2/t.

Hastighed Op til 20,0 km/t.

Ferris ZT 2100 IS®

Komfort Patenteret IS® 4-hjuls, uafhængig affjedring

Klipper
132 cm eller 155 cm iCDTM klipper med bagudkast 
og mulchkit

Motor
B&S Vanguard EFI 810, 28 hk V-twin på 810 ccm  
med elektronisk benzinindsprøjtning

Kapacitet Op til 22.000 m2/t.

Hastighed Op til 18 km/t.

Ferris ZT 2600 IS®

Komfort Patenteret IS® 4-hjuls, uafhængig affjedring

Klipper
132 cm eller 155 cm iCDTM klipper med bag-
udkast og mulchkit

Motor
Yanmar 3-cylindret dieselmotor 24 hk, 993 ccm 
og dobbelt luftfilter. Opfylder de nye Stage 5 krav

Kapacitet Op til 22.000 m2/t.

Hastighed Op til 18 km/t.

Ferris ZT 400 IS®

Komfort Patenteret IS® 4-hjuls-affjedring

Klipper
122 cm 3-i-1 klipper med bagudkast,  
side udkast og mulch

Motor B&S Turf Commercial serie V-twin 23 hk

Kapacitet Op til 10.000 m2/t.

Hastighed Op til 13 km/t.

Ferris ZT 700 IS®

Komfort Patenteret IS® 4-hjulsaffjedring

Klipper 132 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulchkit

Motor
B&S Commercial serie V-twin 27 hk med  
cyklonluftfilter

Kapacitet Op til 12.000 m2/t.

Hastighed Op til 16 km/t.

Se mere på www.mi.dk/ferris
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KUNDENS MENING

Førerkomforten var helt afgørende
Gartner Martin Anthony lagde afgørende vægt på affjedring 
og fører komfort, da han skulle vælge ny græsklipper. 
- Den er uden sammenligning den græsklipper på det danske marked, der har 
den bedste førerkomfort på grund af affjedringssystemet, siger gartner Martin 
Anthony om sin Ferris ZT 2100 IS® græsklipper.

- Vi slår græs en del steder, hvor der er temmelig ujævnt, men det avancerede 
IS affjedringssystem skåner ryggen effektivt. Det var helt afgørende, da jeg skulle 
vælge græsklipper, siger Martin Anthony, der driver firmaet Det’ Havemanden i 
Køge.   

Book en 
demo!

Enestående køre- og arbejdsglæde med 
en unik IS® affjedring
Ferris har udviklet et unikt affjedringssystem IS®, som er en helt særlig egenskab, der 
løfter Ferris over de kon kurrerende mærker.
IS® affjedringen reducerer vibrations- og terrænpåvirkningen så meget, at fører-
komforten er helt enestående og formindsker risikoen for skader markant hos føreren.

Book en 
demo!

De store fordele: 
En ekstrem høj førerkomfort,  
fordi stød og vibrationer reduceres.

Større kapacitet og klippehastighed  
Du kan uden gener sætte farten op og  
udnytte motorens kapacitet fuldt ud.

Længere levetid for maskinen 
Maskinen udsættes for færre stød.

Ensartet klippehøjde  
Klipperbordet altid følger terrænet.

Affjedringen  
øger komforten 

ved at absorbere stød og 
vibrationer fra terræn og 

maskine.
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KUHN Actis liftsprøjter

Sprøjter til alle opgaver 
Actis serien giver dig utallige anvendelsesmuligheder. Sprøjterne kan udstyres med forskellige 
tankkapaciteter og bomstørrelser samt sprøjtelanse med slangeoprul.
• Tankkapacitet fra 100 til 400 l
• Bombredder fra 2 til 12 m
• 115 l rentvandstank
• PTO-træk eller 12V pumpe.

Få mere info på www.mi.dk/actis

Actis P400 med 400 l  
tank og 9 m bom

TILBUD 42.250,-
SPAR 7.500,-

RENT ARBEJDE
- Testet af virkelighedens professionelle

KONTAKT DIN 
MI FORHANDLER 
OM EN GOD PRIS,
SAMT AFTALE OM 
EN GRATIS DEMO

www.nilfisk.dk

SW750 COMPLETE feje-/
sugemaskine

Bestillingsnr.: 908 4701 010 

- Køremotor
- Op til 2 timers driftstid
- Indbygget lader
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• Følgende lovpligtige udstyr er standardudstyr: Sprøjtelanse med skærm, 
kit til udvendig vask, 40 l rensetank med rotationsdyse og 25 l kemi-
injektor.

• Som ekstraudstyr fås bl.a. injektionssystem til 1 eller 2 præparater,  
kørselsafhængig computer, el-betjening, slangeoprullere mv.
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Få mere info på www.mi.dk/uks

Model UKS 80 UKS 100 UKS 120

Spredebredde 80 cm 100 cm 120 cm

Indhold 165 ltr. 200 ltr. 240 ltr.

Max. nyttelast 500 kg 500 kg 500 kg

Ophæng 3-pkt. kat. 1

Træk PTO eller hydr. motor

Egenvægt 105 kg 120 kg 136 kg

Ekstraudstyr
Quantron-A kørselsafgængig computer, hydr. flowventil til  
ændring af spredeakslens omdrejningstal til finjustering til spre-
dematerialerne, lygter mv.

Rauch valsespredere

Med tilslutning af Quantron-A computer 
kan spredningen gøres kørselsafhængig.

En opklappelig bund gør sprederen nem 
at tømme og rengøre. Bunden frigøres 
nemt med tre skruebeslag.

Spar penge ved at regulere 
mængden meget præcist
Rauch UKS sprederne er en serie af tre meget præcis valse-
spredere med specialformede doseringsspjæld, som regulerer 
spredematerialet meget præcist fra 3 g/m2 salt til over 400 g/m2 
grus/sand. 
Med så nøjagtige arbejdsbredder undgås skader på f.eks. 
parkerede biler og i beplantning op til spredearealerne.

Rauch UKS 120 
240 liter

TILBUD 25.900,-
SPAR 5.400,-
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Spar på strøsaltet med 
præcis spredning 
Spar på strøsalten med den særlige teknik fra Rauch: Stejlt 
afsluttede flanker, som sikrer en jævn spredning; et såkaldt 
trapez spredebillede.

Med RAUCH SA centrifulgalspredere sker spredningen af strøsaltet ensartet og 
med en fuldstændig flade dækning. Det giver et minimal spild og forbrug af salt.

Serien fås i 3 modeller: SA 121, SA 250 og SA 360.

Spredebredder 80-500 cm/80-600 cm

Indhold 120-360/180-500 l

Ophæng 3-pkt. kat. 1 og 1N

Træk PTO eller hydr. motor

Betjening Manuel

Fleksibel universalspreder til mindre arealer
Rauch K51 universal sprederen holder år efter år pga. kraftig differentiale, slagfast 
kasse og mange rustfri dele. K51 er perfekt til sand, salt, grus, gødning og frø. Den 
kan spændes efter f.eks. ATV og havetraktor, eller skubbes/trækkes med håndkraft. 
Sprederen vejer kun 29 kg.

Spreddebredde fra 50 til 500 cm, indhold 55 l, max. 60 kg.

Se mere på www.mi.dk/rauch-sa

SA centrifugalspredere

Rauch SA 250 
250 liter

TILBUD 19.500,-
SPAR 3.800,-

TILBUD 5.900,-
SPAR 1.200,-
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Rauch Axeo 18.1 med 
PTO og hydr. spjæld

TILBUD 39.900,-
SPAR 6.800,-

Model AXEO 2.1 AXEO 6.1 AXEO 18.1

Spredebredde 0,80 - 100 cm

Indhold 250 l 560 l 750 l

Max. nyttelast 800 kg 1.000 kg 1.800 kg

Ophæng 3-pkt. kat. 1

Træk PTO eller hydr. motor

Egenvægt 130 kg 160 kg 230 kg

Ekstraudstyr
Quantron-K computer, overbygning op til 1.500 ltr. og automatisk 
rørestop, når maskinen holder stille.

Spar op til 30% salt
Omkostningerne til spredemiddel reduceres med op til 30% med 
Rauch Axeo spredere, som fordeler materialet mere effektivt. 

Axeo-serien er en topprofessionel sprederserie skabt til effektivt arbejde i hårdt vintervejr.  
Sprederne har en række unikke egenskaber, som giver et stabilt spredning med minimalt 
spild. Spjældet kan lukkes i den ene side efter behov, så der ikke spredes salt på biler, 
hække mv. 

Se mere på www.mi.dk/axeo

SPAR PÅ SALTET OG SKÅN 
MILJØET MED RAUCH  
VARISPREAD

Med et nyt software til Quantron K 
computeren og en ekstra el-aktuator, er 
det nu muligt at udføre sektionsafluk i 5 
sektioner, på højre del af spredebilledet.
Mængde og spredebredde lukkes ned 
samtidig. 

KØRSELSAFHÆNGIG  
DOSERING
Med Quantron K computeren 
(ekstraudstyr) har du mulighed for 
kørselsafhængig dosering og elek-
trisk mængdejustering.

Axeo centrifulgalspreder

Rauch Axeo 18.1 med 
PTO og hydr. spjæld

TILBUD 39.900,-
SPAR 8.000,-
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Alle priser er ekskl. moms og gælder så længe lager haves eller til 01.02.2019.  
Der tages forbehold for udsolgte varer, manglende leverancer, samt tryk- og billedfejl.  

Billeder kan være vist med ekstraudstyr.

Mød os under broen til  
årets største grønne messe
Kom og se vores store udvalg af professionelle maskiner i Middelfart  
d. 22.-23. august til den store udendørs messe ‘Maskiner Under Broen’. 

Se bl.a. Zero Turn græs klippere, kompakttraktorer, havetraktorer, salt-  
og gødnings spredere, armklippere og meget mere!

BOOK EN GRATIS DEMO
Vi anbefaler dig altid at tage en prøvetur, inden 
du køber nye maskiner -  helst i det område, hvor 
maskinen skal bruges. 

Når du tester i dit arbejds område, kan du være 
sikker på, at stabili teten, trækkraften og komforten 
lever op til lige netop din hverdag.

Book en gratis demo hos din lokale MI have- 
og parkforhandler eller tag fat i MI have & 
park teamet på tlf. 76 40 86 85.

MØD MI PÅ
STAND 25

Landsdækkende forhandlernet og 
altid demo inden køb.
www.mi.dk

Hent en gratis billet på 
www.maskinerunderbroen.dk/billet


