VINTERNYTT 2019
Weckman - Fransgård - Farmi - Del Morino - Sami - CLM
Japa - Adam Pumps - Mecmar - Benzi
SISU ER EN LEDENDE LEVERANDØR AV ROBUSTE TRAKTORREDSKAPER I HELE NORGE

Se våre nye nettsider: www.sisu.no
FØLG
OSS PÅ

SAMI VINGESKUFFE
Allsidig og effektiv klappvingeskuffe i fire
størrelser med separat styrte vinger.
Hengslede vinger gjør at man kan kjøre
skuffen med forholdsvis aggresiv angrepsvinkel. Standard utstyrt med el. skifteventil,
sjokkventil og akkumulator. SMS feste på de
tre minste og BM på den største.
•
•
•
•

Minste bredde 180/200/228/260 cm
Største bredde 300/345/373/460 cm
Dybde 83/110/138/152 cm
Volum 730/1200/1800/3500 l

kr 47.300,FRA

JAPA 315 + TR
JAPA 315+ TR er en helt ny traktordrevet vedmaskin, med hydraulisk
innmater og hydraulisk transportør på 3,8 meter med sving.
Vedmaskinen er konstruert med tanke på sikker bruk og minimalt vedlikehold,
stokkstopper som viker unna ved kapping av kubbe sørger for uproblematisk
kubbefall ned i kløyvetro.

NYHET!

kr 83.900,FRA

FRANSGÅRD SPR1500GA
Selvlessende strømaskin med hydraulisk drift av vals og
omrører. Kassen er i Domex 420 stål og leveres lakkert eller
galvanisert. Standard utstyrt med mengderegulering,
steinutløser og hurtigtømming.
•
•
•
•

Arb.br. 230 cm
Transportbr. 245 cm
Volum 1500 l
Vekt 440 kg

KAMPANJE!

kr 40.100,FRA

Så lenge lageret rekker

Praktisk talt ingen justeringer i maskin og meget enkelt kjedeskifte,
sammen med god oversikt under bruk gir deg uproblematisk
vedproduksjon.

FRANSGÅRD TTS-240-1/3
Chassis er bygget med Domex 420 i viftehus og sidene,
samt slepesko i Hardox 500. Samspillet mellom
innmaterskruen og utkasterviften gir stor kapasitet
og en jevn fart på snøstrålen. Den kompakte tuten
med smørbar mellom- og toppklaff sikrer god styring
av snøstrålen og et godt utsyn for føreren.
•
•
•
•

Arbeidsbredde 240 cm
Utkastervifte diameter 85 cm
Utkastervifte dybde 35 cm
Innmaterskrue diameter
50 cm
• Effektbehov 80 HK
• Vekt 1050 kg

kr 78.200,FRA

Weckman superkampanje
SE SIDE 10 - VARER SÅ LENGE LAGERET REKKER
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TØFFE OPPGAVER, TØFT UTSTYR!
TOTRINNS SNØFRES

FRANSGÅRD S-180K

FRANSGÅRD 220

Den nye Fransgård S 180K er en bakmontert
to-trinns fres med bredde på 1,8 meter er
beregnet for små passasjer og trange veger.
Fresen er bygget opp på samme type som
den godt utviklede Fransgård S220 fresen.

En «semiproff» snøfreser hvor funksjonalitet og kvalitet fra de større
fresene er ivaretatt. Høy kapasitet og oppdateringer har gjort dette til en
populær snøfreserserie. Kan også leveres med vendbart trepunktsfeste
og girkasse med mulighet for rygging og frontmontering.
Kantvinger er ekstrautstyr.

•
•
•
•
•

• Arbeidsbredde 220 cm
• Utkastervifte 66x24 cm
• Innmaterskrue
dia. 35 cm
• Effektbehov 60 Hk
• Vekt 560 kg

Bredde 180 cm
Mellomklaff std
Effektbehov 45 hk
Vifte diameter 66 cm
Innmaterskrue 35 cm

kr 55.500,-

kr 59.000,-

FRA

FRA

FRANSGÅRD TTS-265-1/-3

FRANSGÅRD S-245
Fresen for den prisbevisste bruker som krever kvalitet.
Mellomstor fres med mange detaljer hvor kvaliteten gjenspeiler
seg fra de større modellene. Problemfri snørydding igjennom hele vinteren.
Kantvinger er ekstrautstyr.
• Arbeidsbredde 245 cm
• Utkastervifte 72x28 cm
• Innmaterskrue dia. 35 cm
• Effektbehov 70 Hk
• Vekt 750 kg

kr 66.600,FRA

Fransgårds flaggskip av 2-trinns snøfresere er utviklet og testet i tett
samarbeid med norske entreprenører. Den har garantert god kapasitet med
stor vifte og stor innmaterskrue. Kantvinge og hjul er ekstrautstyr.
• Arbeidsbredde
265 cm
• Utkastervifte
85x35 cm
• Innmaterskrue
dia. 50 cm
• Effektbehov 90 Hk
• Vekt fra 1055 kg

kr 80.900,FRA

FRANSGÅRD V-230

FRANSGÅRD VSF-255

Gjennomtestet og prisgunstig V-fres med høy kvalitet som løpende har
blitt oppgradert gjennom mange år. Løse innmatere gir god mating til vifta.

Ny stor V-fres med asymmetrisk utforming, sideforskyvning av oppheng
og god utkastervifte. Dette gir fresen stor kapasitet og evne til å håndtere
vanskelig snø.

•
•
•
•
•

Arbeidsbredde 220 cm
Utkastervifte 72x24 cm
Innmatervinger 4 stk.
Effektbehov 45 Hk
Vekt 450 kg

kr 32.900,FRA

• Arbeidsbredde 250 cm
• Utkastervifte 85x40 cm
• Innmatervinger 5 stk

• Effektbehov 100 Hk
• Vekt 870 kg
• Mellomklaff er standard

kr 59.900,FRA
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TØFFE OPPGAVER, TØFT UTSTYR!
FRANSGÅRD SPR-350GA

FRANSGÅRD FSK-400/800/1000/1500GA

Selvlessende kompaktstrømaskin bygd med samme detaljer
som de større modellene med steinutløser, justerbar
utmatingsåpning, hurtigtømming og Domex 420 stål i kassen.

Galvanisert chassis. Spiralformet utmatervalse med knaster og steinutløser.
Utmatersystemet består av fjørbeslag mot utmatervalsen som gjør at
massen kun kommer ut der den skal og ikke i hele bredden
selv med grove masser eller klumper.
• Arbeidsbredde 120/150/200/230cm
• Transportbredde 145/175/
225/255cm
• Beholder volum 400L/800L/
1000L/1500L
• Egenvekt 265/350/463/510kg

kr 26.800,FRA

NYHET!

kr 43.900,FRA

FRANSGÅRD STB-5000
Fransgårds nye slepemonterte strøvogn gir store muligheter for kunden
som har bruk for en stor rekkevidde. Den slepemonterte vogna er utstyrt
med store hjul og hydrauliske bremser. Strøkassen er utviklet og produsert
med bakgrunn i mange års erfaring med trepunktsmonterte strøkasser.
Strøvognen blir levert med et utløsersystem som består av 28 stk.
fjærebeslag.

FRANSGÅRD STS-1800GA
Selvlastende tallerkenspreder med hydraulisk drift og
elektrisk trinnløs justering av sprede-bredde og
mengde. Suveren ved spredning av store
plasser eller veier med fortau. Kjent Fransgårdkvalitet, galvanisert for lang levetid!
• Volum 1800 liter
• Spredebredde 2 – 8 meter
• Vekt 733 kg

•
•
•
•

Volum 5000 l
Oljetrykk 190 bar
Oljemengde 30 l/min
Dekk 385/65 R22,5.
10 bolt
• Arbeidsbredde 2,36 m

kr 180.600,-

kr 108.600,-

FRA

FRA

BENZI PTO AKSLER

SISU SLITESTÅL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SISU lagerfører standard slitestål til
det meste av snøfresere, snøploger og
planeringsskjær. Forskjellige lengder
og tykkelser, også med bukkede ender.

Lett tilgjengelige smørenipler
Vibrasjonsfrie fester
90° vinkel på ledd ved stillstand
50 timers smøreinterval
Herdede teleskopprofiler
Smørenipler på teleskopprofil
Tette rørender
1
50 timers smøreintervaller
Hurtigkopling i stål
Forhåndsinnstilt utløsermekanisme

Spør Bjørn Erik 930 11 920!

2
3

10
6

9
8

7

• Vegvesenstandard 500 BR
• Perforerte & glatte fotstål
• Stort utvalg til de fleste
snøfresere og ploger
• SISU er lagerførende
og sender over hele
landet

4
5

12 mm slitestål i
hardhet 500 brinell
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TØFFE OPPGAVER, TØFT UTSTYR!
JAPA 71

SAMI S1000

SAMI ST 1000/1250

JAPA 71 strømaskin er et lite og enkelt arbeidsredskap for strøing. Fint til smale gangstier og
små parkeringsplasser der større maskiner ikke
kommer til. Utmatervalsen drives av begge hjul,
den strør når du dytter og går i fri når du drar.
Store hjul sikrer enkel drift uten problemer.

Sami strømaskin 1000 m/drag er en
liten og hendig strøkasse med mekanisk
drift av valse fra hjul. Den er utstyrt med
50 mm tilhengerkopling som passer på
ATV, bil, kompakttraktor o.l.

Sami ST er proffe strømaskiner for kompakte
redskapsbærere. Funksjoner som fjærbunn og
omrører er standardutstyr. Sprederen trenger
1 dobbelt hydr.uttak. Leveres med trepunkt
kat 0 og 1. Flow-ventil, presenning og lys er
ekstrautstyr.

•
•
•
•

•
•
•
•

Arbeidsbredde 60 cm
Volum 71 l.
Vekt 24 kg.
Hjuldrift

kr 5.600,FRA

Volum: 190 / 240 liter
Arbeidsbredde: 100 / 125 cm
Vekt: 112 / 130 kg
Oljebehov: 20-40 L/min

kr 10.400,-

kr 18.600,-

FRA

FRA

SAMI SL 700/900/1100

SAMI ST 1500/2000

Sami SL er en selvlessende strømaskin med oljevolumkontroll og
regulerbar gummibunn. Den leveres med omrører for jevn utmating.
Kan front- og bakmonteres.

Sami ST er en hydraulisk drevet strømaskin. Hydraulisk
oljevolumkontroll regulerer hastigheten og utmatervalsen.
Kan front- og bakmonteres.

• Arbeidsbredde 150/200/230 cm
• Volum 640/850/1000 l
• Vekt 250/330/380 kg

• Arbeidsbredde 150/200 cm
• Volum
645/860 l
• Vekt
200/245 kg

kr 28.500,FRA

kr 22.100,FRA

SAMI FRONTLASTERUTSTYR
•
•
•
•
•
•
•

Pallegaffel
Hydraulisk pallegaffel
Rundballklype
Rundballspyd
Rundballkniv
Steingreip
Storsekkløft

SAMI produserer rimelig frontlasterutstyr med høy kvalitet og meget god funksjonalitet.

!
SJEKK P.RsIisSuE.Nno
på w w w

Forhandlernett på www.sisu.no. Kjøp trygt og sikkert hos våre forhandlere. Alle priser er netto, eks. mva. og gjelder for umontert utstyr/redskap FCA Kløfta.

TØFFE OPPGAVER, TØFT UTSTYR!
SAMI VL1600-VL2000
Ny lettere plogserie fra sami for kompakttraktorer og små redskapsbærere.
Same utstyrsnivå som de større plogene med
el.ventil, flytende infesting og slitestål med
fjørutløsing. Leveres i tre størrelser med 1,6m,
1,8m, og 2m maksimal arbeidsbredde

SAMI V-PLOG
VM 2000 - 3200
NYHET! Prisgunstige V-ploger med 2,4 - 3,2 m
arbeidsbredder. Flytende innfesting og vendbart
hardox slitestål. ±35° svingvinkel på vingene,
justeres med medfølgende kontrollpanel.
Leveres med sikkerhetsventil, kontrollpanel,
10m ledning og 3P, Euro eller SMS innfestning.

kr 45.500,FRA

kr 67.300,FRA

SAMI V-PLOG VB
3200
Ramme med flytende innfesting og støtdempere
sørger for at plogen følger underlaget meget
godt. Fjærutløsning på slite-stålene. Vingene
svinges 35° og kontrolleres med en bryter til
den elektromagnetiske ventilen.
• Arbeidsbredde: 3200 mm • Vekt: 1060 kg
• Blad høyde: 1100 mm

kr 109.500,FRA

SAMI UM-3600
Kompakt U-plog for mindre traktorer
og redskapsbærere. Flytende innfestningsramme og gode sidevinger gir rent og fint
brøyteresultat. El.skifte ventil med
akkumulator og ledlys er standard.

SAMI UM-4200
U-PLOG
Den nye U-plogen til SAMI er en multifunksjonell plog som egner seg for snørydding
av store områder.
•
•
•
•

kr 141.900,FRA

FRA

Arbeidsbredde 420 cm
Bredde midtseksjon 240 cm
Bredde vinger 90 cm
Vekt 900 kg

kr 24.600,FRA

kr 142.300,-

To nye modeller i den populære HW -serien
fra SAMI. Bygd på samme måte som
de større modellene.

kr 35.500,-

Sami HD frontskjær leveres I to størrelser
med 2,5 eller 3m totalbredde. Leveres standard
med hydraulisk sving og fjørutløsing på skjærbladet. To påboltede vinger som kan vinkles
fremover

FRA

SAMI HW1700-2000
• 700 mm feieringer
• Arbeidsbredde 170/200 cm
• Oljemengde min: 30 l/min

SAMI HD Frontskjær

NYHET!

SAMI HW2200HW2700
Sami feiemaskin leveres med standard
Trima SMS kobling. Kan både trekkes og
skyves. Leveres som standard med hjul og
28graders hydraulisk sving hver vei.
• 900 mm feieringer
• Arbeidsbredde 220/270cm
• Oljemengde min: 30/50 l/min

kr 38.600,FRA

SAMI K1800-K2000
SAMI K1800/K2000 er de profesjonelles valg.
Åpen løsning mellom kostvalse og oppsamler
tillater store gjenstander inn i oppsamleren, slik
som trebiter, rør og asfaltbiter.
Vanningsanlegg er ekstrautstyr.
•
•
•
•

Feieringer 700/900 mm
Arbeidsbredde 176/196 cm
Oljemengde min: 20-40/40-60 l/min
Volum oppsamler 940/1736 l

kr 57.700,FRA
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TØFFE OPPGAVER, TØFT UTSTYR!
SAMI PL. SKJÆR
230-50

SAMI 250-63
PLANERINGSSKJÆR

SAMI PROFF
PLANERINGSSKJÆR

Et kraftig mellomstort skjær for veivedlikehold sommer som vinter, med mekanisk
regulering av skjærbladets vinkel på kjøreretingen. Støttehjul, hydraulisk regulering og
kantvinge leveres som ekstratustyr.

Allround skjær for tøff bruk til veivedlikehold,
snørydding og planering av jord og steinmasser. Sikker og solid konstruksjon med enkle
justeringsmuligheter. Glatt slitestål. Hydraulisk
regulering, sjokkventil og støttehjul
er ekstrautstyr.

250-70, 275-70 og 300-70 er til krevende forhold.
Solid konstruksjon garanterer effektivt arbeid
også med større traktorer. Justerbare støttehjul,
glatt slitestål og hydraulisk sving av skjærbladet er
standard. Hydraulisk bomsving er ekstrautstyr.

• Vekt 250 kg
• Høyde 50 cm
• Arbeidsbredde 230 cm

kr 11.900,FRA

FRANSGÅRD GT-250HY
Planeringsskjær
med hydr sving på
skjærbladet. Hjul
og sjokkventil er
ekstrautstyr.

• Vekt 450 kg
• Høyde 60 cm
• Arbeidsbredde 250 cm

kr 28.400,FRA

• Arbeidsbredde: 250 cm
• Skjærebladhøyde 63 cm
• Vekt 350 kg

KAMPANJE!

kr 14.200,FRA

• Arbeidsbredde 250/275/300 cm
• Skjærbladhøyde
70 cm
• 3 bominnstillinger
• Vekt 600/
650/700 kg

kr 37.500,FRA

FRANSGÅRD GT250/275/300 DK WH2

FRANSGÅRD GT250/275/300 DKH

Et kraftig og robust skjær• Vekt 780/795/815 kg
med svingskivefeste til
• Høyde 70 cm
planering og veihøvling. • Bredde 275 cm

Proffskjær med hydr sideforskyving av bom
og hydr sving på skjærbladet. Rundtsvingende
støttehjul.

kr 46.600,FRA

kr 59.900,FRA

SAMI TSP 4000 KUNSTGRESSBANESKJÆR
NYHET! Kunstgressbaneskjær fra Sami med støttehjul og individuellt styrte hydraulisk innfellbare vinger.
Vingene kan vinkles opp til 85° bakover og 26° fremover.
Kraftig slitegummi og godt design beskytter underlaget og får snøen til å rulle godt.
• Arbeidsbredde 2674 - 4210 mm
• Vekt ca 323 kg

kr 36.400,FRA
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TØFFE OPPGAVER, TØFT UTSTYR!
SISU HURTIGKOPLINGER
SISU hurtigkoplinger gjør
skifte mellom redskaper på
traktoren raskt og enkelt.
Disse er kompitable med andre
4-punkts hurtigkoplinger, som
f.eks fra HMR.

SISU 4 pt SMS kobling
– Han høy.
Finnes også i Han lav.

PRODUSERT I
KVALITETSTÅL LAGERFØRENDE

SISU 4 pt SMS kobling
– Hun høy bred.
Finnes også i Hun lav.

CLM KJØREBRUER OG LASTERAMPER
Kjørebruene fra CLM er konstruert for
å ha stor bæreevne og samtidig være
lette i vekt. Ypperlig til all opplasting av
maskiner, traktorer og biler til mindre
utstyr som minimaskiner, hageredskap
og rullestoler etc. Leveres standard med
hull for piggfeste i planet. CLM kjørebruer
er for gummibelter og gummihjul, eller
stålbelter. Dette er bare et lite utvalg – ta
kontakt for mer utfyllende informasjon.
VARENR

VARETEKST

PRIS KR

CLM 100.35

CLM KJØREBRUER 2,3T/3,5M

9 300

CLM 115.35

CLM KJØREBRUER 3,1T/3,5

10 200

CLM 125.25

CLM KJØREBRUER 3,1T/3,5

8 900

CLM 125.40

CLM KJØREBRUER 3,7T/4M

13 200

CLM 148.35.L

CLM KJØREBRUER 7,5T/3,5M

15 500

CLM 148.40.L

CLM KJØREBRUER 6,45T/4M

17 200

CLM 168.35

CLM KJØREBRUER 9,2T/3,5M

16 900

SAMI ADAPTERRAMMER
SAMI Produserer adapterrammer til forskjellige redskapsfester
for enkelt å kunne bytte mellom redskap med ulik innfesting.
MODELL
(Traktor-Redskap)

DIMENSJONER (LxBxH)

VEKT

3P-SMS

980x890x200 mm

73 kg

3P-SMS/EURO

1190x870x200 mm

76 kg

EURO-SMS

1150x500x240 mm

64 kg

3P-BM

1170x810x310 mm

120 kg

BM-EURO/SMS

120x790x250 mm

92 kg

kr 7.000,FRA

MECMAR KORNTØRKE OG LAGERSILOER
Har du tørke- og lagerkapasitet til en fuktig og uforutsigbar høst? Skuronna kommer likt over store deler av landet og
kornmottakene sliter med kapasiteten. Med Mecmar korntørke og lagersiloer kan du skaffe deg en skuronn med færre
stressfaktorer, samtidig som du kan selge kornet til en høyere verdi. Med tørkekapasitet fra 70m³ til 500m³ i døgnet kan
forutsigbarhet til kornhøsten bli en realitet.
Mecmar har levert tørker til Norge i over 30 år og kjenner Norske kornprodusenters utfordringer. Med sitt vide spekter
av løsninger, ekstrautstyr og lagersiloer kan SISU og Mecmar skreddersy en løsning som passer for de fleste
kornprodusenter. Mecmar mobile korntørker har også en god annenhåndsverdi og er en trygg investering.
SISU har gode referanser på våre korntørkeleveranser.

Ta kontakt for
mer informasjon:
JØRGEN
THINGELSTAD
Mob. 926 03 528 jorgen.thingelstad@sisu.no Tlf. 63 94 39 00
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TØFFE OPPGAVER, TØFT UTSTYR!
JAPA 305+

JAPA 235
Liten og mobil vedmaskin med egen bensinmotor. Hjulunderstell og
drag for flytting med for eksempel ATV eller hagetraktor. God kapasitet
sett i forhold til størrelse.
• Maks. stokkediameter 23 cm
• Maks. kubbelengde 33 cm
• Kløyvekraft 3T

JAPA 305+ TRH er en lett og enkel vedmaskin for vedproduksjon til hus
og gård. Vedmaskinen drives av traktorens hydraulikk, med maksimalt
30 liter pr. minutt kan også små, eldre traktorer brukes som drivkilder.
3,8 meter transportør får vedkubbehaugen stor, 13 toms sverd kapper
stokken og 5,6 tonns kløyvetrykk gir problemfri vedproduksjon.
Separat sagkjedeoljebeholder. Sikkerheten er i varetatt på en god måte
og funksjonaliteten er moderne.

kr 67.900,FRA

kr 54.600,FRA

JAPA 315
Japa 315 er en mobil vedmaskin med 13hk Honda motor, 3,8 m
transportør med sving, innmaterband helt frem til sagsverdet og
tilhengerunderstell. Leveres standard med 4-delingskniv.
Stokkeløft og 6-delingskniv er tilgjengelig som ekstrautstyr.
• Maks stokkediameter 31 cm • Maks kubbelengde 50 cm
• Kløyvekraft 5,6 t

kr 127.200,FRA

JAPA 365 VEDMASKIN
BASIC/PRO
En proff vedmaskin som kan drives av kraftuttak og/eller strøm.
En bensindrevet utgave kommer også på tilhengerunderstell for å henge bak
bil. Denne maskinen har innmaterbelte som går helt frem til det 15” lange
sagsverdet og god tilgang for service og vedlikehold. Basic kommer med
enkel styring, mekanisk justering av kløvekniv og fast transportør. PRO har
joystick-styring og svingbar transportør.
•
•
•
•
•

Maks stokkediameter 36 cm
Maks kubbelengde 60 cm
Kløyvekraft 7t
Transportband 3,8m/4,2 m
Effektbehov 20 hk

kr 99.900,FRA

JAPA 395

JAPA 405

Nyeste generasjon vedmaskin med fokus på funksjonalitet, sikkerhet
og brukervennlighet. Med et elektronisk styresystem av maskinen slipper
man mekanisk slitasje og justeringer inne i maskinen. Maskinen styres
med en kjørespak og sammen med nytt oversiktlig sikkerhetsdeksel blir
kapasiteten stor. Viktig oppgraderinger for den daglige bruken er hydraulisk stokkholder, kløyver og kubbejustering. Som ekstrautstyr kan
PerfectClean® monteres. Kort sagt: en fabelaktig maskin for den proffe
vedprodusenten.

Vedmaskin fra Japa med mange av de samme tekniske detaljene som
den større modellen 435. Maskinen er standardutstyrt med to valgbare
kløyvesystemer, deriblandt det patenterte PerfectSplit systemet som gjør at
man slipper omkløyving av ved og standard 6-delingskniv. Japa’s patenterte PerfectClean system er integrert i maskinen og sørger for helt ren og
bøssfri salgsved. Styring og overvåking av maskinen gjøres ved hjelp av
joystick og berøringsskjerm, hvor man også kan programmere maskinens
halvautomatiske funksjoner.

•
•
•
•
•

Maks stokkediameter 40 cm
Maks kubbelengde 52 cm
Kløyvekraft 7 t
Sverd: 16”
Arbeidstrykk: 250 bar

kr 279.700,FRA

kr 196.300,FRA

Forhandlernett på www.sisu.no. Kjøp trygt og sikkert hos våre forhandlere. Alle priser er netto, eks. mva. og gjelder for umontert utstyr/redskap FCA Kløfta.

TØFFE OPPGAVER, TØFT UTSTYR!
FRANSGÅRD VINSJER
Fransgård vinsjer har stor avstand mellom topprull og wiretrommel som gir en optimal oppspoling
av wiren. Kraftuttaket er sentrert på maskinen for å
redusere belastningene på kraftoverføringsakselen.
Utspolingsbrems sørger for at trommelen stopper
umiddelbart når wiren er slakk.
Ekstrautstyr: radiostyring på V 4000 til V 6500.

kr 19.200,FRA

FARMI CH27
Farmi trestegs skivehuggerteknologi
sikrer effektivitet i produksjonen av
høykvalitets homogen flismasse.
Alle tre modellene leveres som standard
med turtallsvakt. ACC og ACR modellene
har 55 graders hydraulisk innmatingsenhet
for kranmating og DMR har 90 graders
hydraulisk innmatingsenhet for manuell
innmating.

kr 198.700,FRA

FARMI CH180-1HF

FARMI CH100F
FARMI CH100F er en robust og rimelig skiveflishugger for landskapspleie.
Den tar kvister og små trær opp til en diameter på 10 cm. Monteres på mindre
traktorer, hvilket gir en kompakt flishuggermaskin til bruk i hager, parker og
til veikanter. To kniver og et mothold tar vare på fliskvaliteten. CH100F flishugger er tilgjengelig både til PTO-drift og til
hydraulisk drift.
•
•
•
•
•
•

Vekt 193 kg
Kapasitet 0,5-2 m³/t
Effektbehov 7,5-30 kW
PTO o/min 540-1000 rpm
Stokkediameter 100 mm
Flistykkelse 12 mm

kr 27.900,FRA

Farmi CH180-1HF er en enkeltskivet flishugger som er enkel å bruke
til landskaps-pleie og flisproduksjon. Den er en robust og effektiv hugger
som tar tretopper, kvister, juletrær og virke opp til 18 cm Ø. Det er liten
avstand mellom innmatervalsen og knivene noe som gir en stabil
flisproduksjon. Flisstørrelsen kan justeres. Høy tut er ekstrautstyr.
•
•
•
•
•

Vekt 440 kg
Kapasitet 5-20 m³/t
Effektbehov 30-70 kW
Stokkediameter 18 cm
Flistykkelse 10, 12, 14 mm

kr 80.900,FRA

Forhandlernett på www.sisu.no. Kjøp trygt og sikkert hos våre forhandlere. Alle priser er netto, eks. mva. og gjelder for umontert utstyr/redskap FCA Kløfta.

TØFFE OPPGAVER, TØFT UTSTYR!
NÅ KUN

TILHENGERE

WECKMAN WS40

KAMPANJE!

kr 41.300,-

En smal henger som er enkel å komme fram
med på trange plasser. Vridningsstiv ramme
og langt drag sørger for god vektoverføring til
traktoren. En fin henger som er godt egnet for
anleggsgartnere, gårdbrukere, vaktmestere og
park & anlegg.
• Nyttelast 2940 kg
• Planlengde 369 cm
• Bredde 196 cm

Før kr 48.200,-

Weckman superkampanje
Så langt lageret rekker!

Før kr 99.700,-

WECKMAN WS90M
m/hydraulisk baklem

KAMPANJE!

Hendig lettdumper av meget god kvalitet. Begrenset egenvekt gjør den perfekt for små og mellomstore traktorer, med
suveren drivstofføkonomi. Hengsling av plan helt bakerst på
rammen som på de proffe hengerne.

NÅ KUN

SE HELE VÅRT STORE TILHENGERSORTIMENT PÅ SISU.NO

kr 88.400,-

WECKMAN WS-130PL RUNDBALLEVOGN
m/520 hjul
Ny og forbedret utgave av vår populære rundballevogn.
•
•
•
•
•
•

KAMPANJE!

Plass til ca 26 baller
Nyttelast 13 000 kg
Planlengde totalt 8,9 m
Planbredde 254 cm
Godt med surrekroker
Hydraulisk rundballesikring er
tilgjengelig som ekstrautstyr

NÅ KUN

Før kr
fra 137.000,-

kr 110.000,FRA

Kr 140.000,- m/hyd. sidegrinder

Forhandlernett på www.sisu.no. Kjøp trygt og sikkert hos våre forhandlere. Alle priser er netto, eks. mva. og gjelder for umontert utstyr/redskap FCA Kløfta.

TØFFE OPPGAVER, TØFT UTSTYR!
SISU B2 MASKINTRALLE
Solid toakslet maskintralle med hydrauliske bremser, typegodkjent for 40 km/t. Draget har fjærene langt foran og fjæring på akslene som gir meget
komfortabel kjøring. Lav vinkel på skråplan sørger for behagelig på- og avkjøring av maskiner. Kjørerampene er fjærbelastet for lett heving og senkning
av disse. Kjørebruene har stor anleggsflate ned mot underlaget for å være skånsom mot asfalt og belegningsstein. LED lys, parkeringsbrems og
stroppekasse er standardutstyr.
• Typegodkjent
• Leveres også som 3-akslet mod B3
• Rundballeplate, ekstrautstyr

kr 153.100,FRA

Forhandlere:
Finnes det ikke en forhandler der du bor, ta kontakt og vi vil hjelpe deg!
AGDER
ATM Service Lillesand AS
Tlf: 97 71 71 32
tor.henrik@lmb.as
Traktor og Maskin AS
Øvrebø
Tlf: 38 13 30 00/91 62 70 78
post@traktorogmaskin.no

HEDMARK

NORDLAND

ROGALAND

TROMS

ØSTFOLD

CF Maskin Stange
Tlf. 62 57 46 40
stange@cf.no
www.cf.no

Trama Harstad
Tlf: 77 05 97 60
kenneth@trama.no
www.trama.no

Dagenborg Maskin AS
Tromsø
Tlf: 77 60 73 30

Heen Landbruksverksted AS
Tlf: 69 89 89 60
www.heen-lbv.no
gunnar.heen@heen-lbv.no,
lars.heen@heen-lbv.no

Nemo brønnboring og maskin AS
Mob: 91 39 04 75/91 32 99 32
www.nemobrønnboring.no
post@nemobronnboring.no

Landmaskin AS
Tlf: 75 06 37 00
www.landmaskin.no
post@landmaskin.as

Aarrestad Maskin
Undheim
Tlf: 92 45 17 77
www.aarrestad-maskin.n0
post@aarrestad-maskin.no

AKERSHUS OG OSLO
CF Maskin Follo
Tlf: 64 86 33 99 - www.cf.no
jan-lewi@cf.no
A-K Westreng
maskinforretning A/S
Tlf: 63 85 42 00 / Mob: 40 40 33 20
sigbjorn.westreng@a-k.no

HORDALAND
HMV Maskin AS
Tlf: 56 52 91 30
www.hmvvoss.no
post@hmvvoss.no
Solberg Mek Verksted AS
Tlf: 56 19 38 38
www.solbergmekverksted.no
post@solbergmekverksted.no.

BUSKERUD
Sigdal Maskinforretning AS
Tlf: 97 99 19 90 - www.smf-as.no
oyvind@smf-as.no
Uvdal Snekker & Maskin AS
Tlf: 32 74 32 90 - Mob: 48 13 92 85
usmas@online.no - gunleik@live.no
Wam Traktorservice
Tlf: 32 85 14 86
www.wamtraktorservice.no
post@wamtraktorservice.no

FØLG
OSS PÅ

MØRE OG ROMSDAL
Remseth Maskin AS
Tlf: 70 25 96 50
www.remseth-maskin.no
svein@remseth-maskin.no
G. Sande Maskin
Langslågata 10
6600 Sundalsøra
Tlf: 91 87 20 66
zetorbonden@outlook.com

Nordland Traktor AS
Mob: 95914849
www.nordlandtraktor.no
jan@nordlandtraktor.no

OPPLAND
Eina Maskin
Mob: 97 67 22 70
Fax: 61 19 52 67
Norgesfor Ottadalen mølle
avd Lom
Tlf: 61 21 18 41
post@ottadalen.norgesfor.no
2686 Lom
Norgesfor Ottadalen mølle
avd Vågå
Tlf: 61 23 70 72
vaga@ottadalen.norgesfor.no
2680 Vågå

Ålgård Bruktbil
Tlf: 41 76 03 25
tore.sivertsen@lyse.net

TELEMARK
Bergan Maskinsalg AS
Tlf: 99 35 30 00
www.bms.as
bergan@bms.as
Løvheim J. Maskin A/S
Tlf: 35 02 28 32,
Mob: 48 12 40 50
j-loevhe@frisurf.no
TT Maskin AS
Tlf: 35 06 00 30 - salg@ttmaskin.no
Rønning Maskinsalg AS
Mob: 48 07 47 15 / 90 71 77 95
www.rmsalg.no
Fimex AS
Mob: 95707000
post@fimex.no - fimex.no

Trama Harstad
9415 Breivika - Tlf: 77 05 97 60
kenneth@trama.no
www.trama.no
Tema AS
Tlf: 77 18 83 98
Mob: 90 17 00 13 - terje@astema.no

TRØNDELAG
CF Maskin Melhus
Tlf: 72 87 05 55
www.cf.no - melhus@cf.no
VESTFOLD

Østfold Traktor AS
Tlf: 69 22 60 70
www.ostfoldtraktor.no
salg@rakkestad.as
CF Maskin Skiptvedt
Tlf: 69 80 70 30
www.cf.no - skiptvet@cf.no
CF Maskin Skjeberg
Tlf: 69 16 80 80
www.cf.no - skjeberg@cf.no
A-K Westreng
maskinforretning A/S
Tlf: 63 85 42 00 / Mob: 40 40 33 20
sigbjorn.westreng@a-k.no

Klopp Verksted
Tlf: 33 39 64 33
kloppverksted@online.no
Bergan Maskinsalg AS
Tlf: 99 35 30 00
www.bms.as
bergan@bms.as

SOGN OG FJORDANE
Eivind Sandvik traktor og
maskin
Mob: 95 20 21 48
eivisand@yahoo.no

SISU PRODUKTER AS TLF 63 94 39 00 E-POST KONTOR@SISU.NO WWW.SISU.NO
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VI REALISERER DINE DRØMMER!

FØLG
OSS PÅ

I-MEK
Kvalitetsinnredning fra Dan Egtved til storfe. Komplett innredning til ditt fjøs. Vi leverer fronter, bingeskiller,
liggebås, gummimatter, fôrhekker, drikkekar, kraftfôrautomater, vippeoppheng til melkebøtter til
kalvefronter, kubørster og mye mer!

THERMOBAR TIL STORFE OG HEST
Ideen med alle Thermobar sine produkter er at dine dyr, skal ha riktig temperert vann hele
året. Løsningen er isolerte kar eller El-varmekar som holder vannet isfritt om vinteren og
avkjølt om sommeren.
Produktene produseres i Sverige, har meget høy kvalitet og lang levetid.
Thermobar finnes i størrelser 30L, 65L, 80L, 140L og 250L.
Thermobar har 3 års garanti!

KRAFTFÔRSILO
I GLASSFIBER

LETTGRIND
• Mål: 160x300cm
• Vi har også lettgrind med port
og kalveåpning

• Størrelser fra 6-30m2
• Glassfiber
• Kondensfri

FRA

GALEBREAKER
VINDNETT OG PORT
• Værbeskyttelse
• Ventilasjon

kr 990,-

BYGG
SISU Hest og Husdyr leverer bygget du ønsker deg, om det er fjøs, stall eller redskapshus.
Vi hjelper deg hele veien fra planlegging til et nøkkelferdig bygg. Ta kontakt for en hyggelig byggprat!

SISU HEST OG HUSDYR TLF 63 94 39 00 E-POST SHH@ SISU.NO WWW.SHH.NO
Alle priser er netto, eks. mva. og gjelder umontert utstyr/redskap FCA Kløfta

