
Forageren

Alle priser er excl. moms og gælder til og med 2. okt. 2016. Der tages forbehold for udsolgte varer, svigtende leverance, tryk-, pris- og billedfejl.

KUHN har lavet en ny, su
per slidstærk 80 mm spids til 
montering på KUHN stub
harverne. 
Spidsen har fem karbidplad
er, som gør den ti gange mere 
holdbar end en standard
spids af hærdet stål. Karbid
forstærkningen betyder altså, 
at du kan springe ni ud af ti 
skift af dine spidser over, ved 
at gå over til karbidspidser.
Karbidspidsen er 80 mm bred 
og kan monteres på KUHN 
Cultimer og Performer stub
harverne.

Iøjnefaldende forskel
For at bevise holdbarheden 
på den nye spids, sælges alle 
KUHN Cultimer og Per
former stubharverne lige nu 
med sorte standardspidser og 
én rød karbidspids. Den røde 
spids er nem at kende fra de 
andre, og landmanden vil 
hurtigt se forskellen på slid
det på den røde karbidspids 
og de sorte standardspidser.
Få mere information om kar
bidspidserne hos de lokale 
KUHNforhandlere.

Vi har skåret i priserne
Spar op til kr. 20.000,- på udvalgte KUHN skivehøstere

VARIABEL
RENTE

KUHN GMD 1010-serien er en række robuste skivehøstere med 
centerophængt knivbjælke. De leverer rent og næringsrigt foder og 
har en række unikke fordele, bl.a. Lift Control, der tilpasser kniv-
bjælken til terrænet og fungerer som non stop sikkerhedsudløser.

OptiDisc knivbjælken er livstidssmurt og sparer dig for olieskift.

Eksempler på kampagnemodeller:

KUHN GMD 3110, 3,10 m. arb.bredde - nu kun kr. 74.900,-
Du sparer kr. 14.000,-

KUHN GMD 4410, 4,35 m. arb.bredde - nu kun kr. 105.800,-
Du sparer kr. 20.000,-
Alle priser er excl. moms og montering og gælder udvalgte modeller, så længe lager haves.

Vi tilbyder en 
attraktiv finansiering 

med en rente fra
kun 0,69%.

www.mi.dk

Kontakt din KUHN-forhandler eller ring til MI på tlf. 76 40 86 98.

KUHNs nye karbidspids holder 10 gange længere end standard-
spidserne. Lige nu leveres alle KUHN-stubharver med én iøjne-
faldende rød karbidspids, så forskellen på hhv. en rød carbid og  
en standard sort spids bliver meget synlig.

Spar 9 ud af 10 skift 
med karbidspids

Hurtig adgang til reservedele  
og kompetent service er alt- 
afgørende i landbruget.

Det ved vi hos MI i Vejle, og det 
ved alle MI forhandlerne landet 
over. Derfor gør vi vores bedste 
for dig - hver dag.

Tag fat i os, hvis du vil vide mere 
om, hvordan vi i fællesskab kan 
holde dig godt kørende.

www.mi.dk

Australske støvler af ægte læder

De perfekte 

arbejdsstøvler

Rossi sikkerhedsstøvlet 

med forstærket snude

Australsk støvlet af kernelæder med 
stødabsorberende sål, og forstærknings-
plade i snuden samt ekstra næsebeskyt-
telse lavet i en speciel kombination af grafit 
og keramik. EN godkendt. Fås i str 37-48. 
Fås også uden sikkerhed.

Fra 83920 
excl. moms


