TOHJULEDE TRAKTORER
Prisliste version 1,2 gældende fra 19-01-2022

BCS SERIE 700 tohjulede traktorer.
En BCS maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden.
Derfor er det et kendetegn for BCS tohjulede traktorer at de er særdeles bruger
venlige - samt har et bredt udvalg af redskaber.
Serie 700 fra BCS er tohjulede traktorer, der kan vende styreret rundt. Dette gør at de kan bruge
enten front monterede redskaber eller bagmonterede. Frontmonterede redskaber er f.eks.
fejemaskiner, fingerklippere og andre renholdelses redskaber.
Bagmonterede er primært jordbearbejdning redskaber som fræsere, plove, rotorharver etc.

POWERSAFE:
Alle tohjulede BCS traktorer har POWERSAFE kobling

POWERSAFE Koblingen er en kobling der er udviklet af BCS. Det er en flerpladet
oliebadskobling, der er olietryksstyret. Dette gør koblingshåndtaget meget blødt,
så brugeren får en god komfort ved brug af maskinen.
Den flerpladede oliebadskobling har en meget lang levetid og leveres derfor med en
5 årig garanti på selve koblingen.
POWER SAFE koblingssystem er udviklet for at opfylde kravene fra EU standarden
EN709/A4, denne trådte i kraft ved årsskiftet 2010/2011.
POWERSAFE er et patenteret system fra BCS der gør, at den tohjulede traktor standser
stort set med det samme som dødmandsknappen bliver sluppet.
POWERSAFE har også den fordel, at motoren ikke længere bliver slukket når
dødmandshåndtaget bliver sluppet, maskinen stopper, men med motoren kørende.
Dette gør, at det er meget nemt at genoptage arbejdet, idet man bare skal trykkes
dødmandshåndtaget ned og koble ud, så er man kørende igen.
PTO bliver heller ikke slået fra.
POWERSAFE gør at disse maskiner er super sikre, samtidig med at de er meget
brugervenlige.
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BCS 728 POWERSAFE
Motor:

Benzin motor.

Kobling:

Flerpladet oliebads kobling POWERSAFE

Gearkassen: 3 frem og 3 bak gear.
Den har vendegear i begge retninger, der gør at man hurtige kan ændre kørselsretning.
Fart:

Frem : 1 gear, 1,14 km/timen
2 gear, 2,63 km/timen
3 gear, 3,88 km/timen
Bak:

1 gear, 1,20 km/timen
2 gear, 2,77 km/timen
3 gear, 4,08 km/timen

Styr:

Justerbar i højden og er vendbar. Med stødabsorber.

Kraftoverføring (PTO):

990 rpm., uafhængig af gearkassen, i oliebad.

Sikkerhedsforanstaltning: PowerSafe.
Bremser:

Parkering

MODEL:
BCS 728, Honda GX200 (4,8 kW) 6,5 HK, benzin, rekyl, hjul 4.0-8, bredde 435 mm, vægt 76 kg
BCS 728, Honda GX270 (6 kW) 9 HK benzin, rekyl, hjul 4.0-10, bredde 680/777 mm, vægt 94 kg
Hjul 4.00-8” (par)

Pris ekskl.
22.200,24.600,-

Hjul 4.00-10” indstillelig fælg (par)

1.700,2.550,-

Vægt til hjul 4.0-10” 15 kg pr. stk. (par)

3.200,-

Vægt til hjul 4.0-8” 11 kg pr. stk. (par)

2.300,-

Lysanlæg for Honda motor GX 200 uden elstart med arbejdslampe

3.950,-

Lysanlæg for Honda motor GX 200 uden elstart med arbejdslampe og side/markerings lygter

4.350,-

Lysanlæg for Honda motor GX 270 uden elstart med arbejdslampe
Lysanlæg for Honda motor GX 270 uden elstart med arbejdslampe og side/markerings lygter

4.600,5.050,-
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BCS 738 POWERSAFE
Motor:

Benzin eller diesel motor.

Kobling:

Flerpladet oliebads kobling POWERSAFE

Gearkassen: 3 frem og 3 bak gear.
Den har vendegear i begge retninger, der gør at man hurtigt kan ændre kørselsretning.
Fart:

Frem : 1 gear, 1,26 km/timen
2 gear, 2,92 km/timen
3 gear, 4,30 km/timen
Bak:

1 gear, 1,33 km/timen
2 gear, 3,08 km/timen
3 gear, 4,53 km/timen

Styr:

Justerbar i højden og er vendbar. Med stødabsorber.

Kraftoverføring (PTO): 990 rpm., uafhængig af gearkassen, i oliebad.
Sikkerhedsforanstaltning: PowerSafe
Differentiale:

Med lås

Bremser:

Parkering

MODEL:

Pris ekskl. moms

BCS 738 med Honda GX270 (6 kW) 9 HK, benzin rekylstart, bredde 493/565 mm, vægt 100 kg.

27.200,-

BCS 738 med Honda GX270 (6 kW) 9 HK, benzin elstart, bredde 493/565 mm, vægt 102 kg

31.550,-

Hjul 4.00 –8” ( par)

1.700,-

Hjul 4.00 –10” (par)

2.550,-

Hjul 5.00-10”standard dæk traktor leveres med (par)

3.000,-

Vægt til hjul 4.00 –10” 15 kg pr. stk. (par)

3.200,-

Vægt til hjul 4.00 –8” 11 kg pr. stk. (par)

2.300,-

Lysanlæg for Honda motor GX 270 uden elstart med arbejdslampe

4.600,-

Lysanlæg for Honda motor GX 270 uden elstart med arbejdslampe og side/markerings lygter

5.050,-

Diode (led) lysanlæg for Honda motor GX 270 med elstart med arbejdslampe

2.000,-

Diode (led) lysanlæg for Honda motor GX 270 med elstart med arbejdslampe og side/markerings lygter

2.950,-
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BCS 740 POWERSAFE
Motor:

4 takts benzin eller diesel motor.

Kobling:

Flerpladet oliebads kobling. POWERSAFE

Gearkassen:

3 frem og 3 bak gear.
Den har vendegear i begge retninger, der gør at man hurtigt kan ændre kørselsretning.

Fart:

Frem : 1 gear, 1,26 km/timen
2 gear, 2,92 km/timen
3 gear, 4,3 km/timen
Bak: 1 gear, 1,33 km/timen
2 gear, 3,08 km/timen
3 gear, 4,53 km/timen

Styr:

Justerbar i højden og er vendbar. Med stødabsorber.

Bremser:

Uafhængig tromlebremse på begge hjul og parkering.

Kraftoverføring (PTO): 990 rpm., uafhængig af gearkassen, i oliebad.
Sikkerhedsforanstaltning: POWERSAFE
Differentiale: Med lås

MODEL:

Pris ekskl. moms

BCS 740, Honda GX390 (9,1 Kw) 13 Hk, benzin, rekylstart, bredde 503/757 mm, vægt 112 kg

31.600,-

BCS 740, Honda GX390, (9,1 Kw) 13 HK, benzin, elstart, bredde 503/575 mm, vægt 116 kg

36.050,-

BCS 740, Yanmar LV100 , 11 Hk, diesel, elstart, bredde 503/575 mm, vægt 140 kg

42.750,-

Hjul 23 x 8.50-12 (par)

5.200,-

Hjul 5.00-10” er monteret på 340 når den leveres (par)

3.000,-

Hjul 6.5/80-12 indstillelig fælg (par)

4.450,-

Hjul, græs 20 x 8.00-10 (par)

3.350,-

Vægt til hjul 5.00-10” 15 kg hver (par)

3.200,-

Vægt til hjul 6.5/80-12” 34 kg hver (par)

3.700,-

Diode (led) lysanlæg for Honda motor GX 390 med elstart med arbejdslampe

2.000,-

Diode (led) lysanlæg for Honda motor GX 390 med elstart med arbejdslampe og side/markerings lygter

2.950,-

Diode (led) lysanlæg for Yanmar motor med elstart med arbejdslampe

2.000,-

Diode (led) lysanlæg for Yanmar motor med elstart med arbejdslampe og side/markerings lygter

2.950,-

Der kan ikke leveres lysanlæg for Honda GX 390 rekyl start.
Timetæller GX 390

1.050,-

Time tæller LN 100 diesel

1.650,-

Front vægt beslag med 2 stk 15 kg vægte

5.150,-

Ekstra vægt klods 15 kg

1.100,-
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BCS 750 POWERSAFE
Motor:

Diesel eller benzin motor.

Kobling:

Flerpladet oliebadskobling

Gearkassen:

3 frem og 3 bak gear. Den har vendegear i begge retninger, der gør at man hurtigt kan
ændre kørselsretning.

Hjulmontering:
Fart:

6.5/80-12 (hjulmontering traktoren leveres med)

Frem : 1 gear, 0,98 km/timen
2 gear, 2,27 km/timen
3 gear, 3,34 km/timen
Bak:

1 gear, 1,03 km/timen
2 gear, 2,39 km/timen
3 gear, 3,51 km/timen

Styr:

Justerbar i højden og er vendbar. Med stødabsorber.

Bremser:

Uafhængig tromlebremse på begge hjul og parkering.

Kraftoverføring (PTO):

990 rpm., uafhængig af gearkassen, i oliebad.

Sikkerhedsforanstaltning:

PowerSafe

MODEL:

Pris ekskl. moms

BCS 750, Honda GX 390 motor, benzin, rekylstart 13 HK, bredde 668/790 mm, 134 kg.

38.600,-

BCS 750, Honda GX 390 motor, benzin, elstart 13 HK, bredde 668/790 mm, 138 kg.

41.250,-

BCS 750 , Kohler KD440V motor, diesel, elstart 12 HK,bredde 668/790 mm, 154 kg.

51.650,-

BCS 750 leveres som standard med hurtigkobling, dvs. at alle redskaber skal monteres med redskabsdel
(fræser er monteret med redskabsdel)
Hjul 23 x 8.50-12 (par)

5.200,-

Hjul 6.5/80-12 indstillelig fælg, er monteret på 360 ved levering (par)

4.450,-

Vægt til hjul 6.5/80-12” 34 kg hver (par)

3.700,-

Diode (led) lysanlæg for Honda motor GX 390 med elstart med arbejdslampe

2.000,-

Diode (led) lysanlæg for Honda motor GX 390 med elstart med arbejdslampe og side/markerings lygter

2.950,-

Diode (led) lysanlæg for diesel motor med elstart med arbejdslampe

2.000,-

Diode (led) lysanlæg for diesel motor med elstart med arbejdslampe og side/markerings lygter

2.950,-

Time tæller GX390

1.050,-

Time tæller KD440V diesel

1.650,-

Frontvægt beslag med 2 stk.15 kg vægte

5.150,-

Ekstra vægt klods 15 kg

1.100,-

Forhøjning af frihøjde

1.950,-
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BCS 770 HY POWERSAFE
Vi har BCS 770 tohjulet hydrostatisk traktor med 2 hastigheds områder (langsom/ hurtig) i begge
retninger. Med et håndtag på styret kan brugeren kontinuerlig
variere farten og retningen på BCS 770. Dette betyder at brugeren har en
uendelig mængde gear til rådighed og altid lige kan finde den hastighed der
passer til arbejdets karakter.
Håndtaget sikrer en høj bruger komfort, særligt ved opgaver hvor der er mange retningsskift.

BCS 770 er en fræser model, dvs den er med vendbar styr og kan bruge alle
redskaber enten bagmonteret eller frontmonteret.
Den kompakte hydrostatiske motor pumpe enhed er lavet af letvægt aluminium, dette gør at
maskinen nemt kan manøvres.
Den hydrostatiske pumpe har et højttryks kredsløb, der er separat fra
POWERSAFE koblingen.
Maskinen er udstyret med en køle vinge for at køle den hydrostatiske enhed.
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BCS 770 HY POWERSAFE
Motor:

4 takts benzin motor eller diesel.

Kobling:

POWERSAFE hydraulisk med manuel håndtag

Tansmission:

Hydrostatisk 0 til 6,4 km /t

Hastigheder:
Styr:
Bremser:

2 hastigheds områder (langsom/ hurtig) i begge retninger
Justerbar i højden og er vendbar. Med stødabsorber.
Uafhængig tromlebremse på begge hjul og parkering.

Kraftoverføring (PTO):

990 rpm., uafhængig af gearkassen, i oliebad.

Sikkerhedsforanstaltning:

PowerSafe

Differentiale:

Med lås

MODEL:

Pris ekskl. moms

BCS 770, Honda GX390 (9,1 Kw) 13 HK, benzin, rekyl, bredde 503/575 mm, 138 kg.

52.800,-

BCS 770, Honda GX390, (9,1 Kw)13 HK, benzin, elstart, bredde 503/575 mm, 142 kg.

57.250,-

BCS 770, Yanmar LN100 , 11 HK, diesel, elstart, bredde 503/575 mm, 166 kg

63.750,-

Hjul 23 x 8.50-12 (par)

5.200,-

Hjul 5.00-10” er monteret på 340 når den leveres (par)

3.000,-

Hjul 6.5/80-12 indstillelig fælg (par)

4.450,-

Hjul, græs 20 x 8.00-10 (par)

3.350,-

Vægt til hjul 5.00-10” 15 kg hver (par)

3.200,-

Vægt til hjul 6.5/80-12” 34 kg hver (par)

3.700,-

Diode (led) lysanlæg for Honda motor GX 390 med elstart med arbejdslampe

2.000,-

Diode (led) lysanlæg for Honda motor GX 390 med elstart med arbejdslampe og side/markerings lygter

2.950,-

Diode (led) lysanlæg for Yanmar motor med elstart med arbejdslampe

2.000,-

Diode (led) lysanlæg for Yanmar motor med elstart med arbejdslampe og side/markerings lygter

2.950,-

Der kan ikke leveres lysanlæg for Honda GX 390 rekyl start.
Time tæller GX390

1.050,-

Time tæller LN 100 Diesel

1.650,-

Frontvægt beslag med 2 stk.15 kg vægte

5.150,-

Ekstra vægt klods 15 kg

1.100,-
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PRISLISTE REDSKABER 700 SERIE
REDSKAB

PRIS KR.
ekskl. moms

728

738

740/
770

750

JORDBEARBEJDNING
Fræser 46 cm, vægt 24 kg

6.000,-

X

Fræser 52 cm, vægt 34 kg

6.300,-

X

X

Fræser 66 cm, vægt 38 kg

6.750,-

X

X

X

Fræser 80 cm, vægt 42 kg

7.150,-

X

X

Fræser 85 cm, 85 L (anbefales til Honda motor), vægt 64 kg

11.450,-

Fræser 85 cm, vægt 81 kg

13.450,-

Hjul for ovenstående fræsere, til transport

700,-

X

X
X

X

X

X

X

Stennedlægningsfræser 84 cm - Muratori, 106 kg

44.650,-

X

Stennedlægningsfræser 70 cm - Condor, vægt 97 kg

38.750,-

X

Stennedlægningsfræser 62 cm - Condor, vægt 90 kg

40.550,-

X

Stenrive Diamant 1250

30.350,-

X

X

X

X

Græskantskærer

7.000,-

X

X

Hyppejern

2.400,-

Hyppejern

1.950,-

X

X

X

Hyppejern efter fræser

1.050,-

X

X

X

Plov 12” hjul anbefales

3.900,-

Plov 12 ” hjul anbefales

2.500,-

X

X

Vendeplov 180 grader

3.800,-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rotorharve 50 cm med gittertromle

19.900,-

Rotorharve 75 cm med gitter tromle

25.400,-

Rotorharve 100 cm med gittertromle, frontvægt tilrådes

31.100,-

X

X

Frontvægt kit m. 2 aftagelige klodser

5.150,-

X

X

Gåsefodsharve med 5 gåsefødder

5.100,-

X

X

Rive 60 cm

2.200,-

X

X

X

X

Rive 100 cm

2.400,-

X

X

X

X

Rive 120 cm

2.500,-

X

X

X

X

Skuffejern 60 cm

2.500,-

X

X

X

X

Skuffejern 75 cm

2.600,-

X

X

X

X

9.200,-

X

X

X

X

X

X

GRÆSKLIPNING
Rotorklipper med 1 kniv 56 cm med opsamler
Rotorklipper for højt og groft græs 80 cm, enkelt kniv

15.300,-

Dobbelt fingerklipper 120 cm

17.800,-

X

X

X

X

Dobbelt fingerklipper 150 cm

19.900,-

X

X

X

X

Dobbelt fingerklipper 180 cm

22.100,-

X

X

X

X

Fingerklipper se side 23
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PRISLISTE REDSKABER 700 SERIE
REDSKAB

PRIS KR.
ekskl. moms

728

738

740/
770

750

20.400,-

X

X

X

X

1.550,-

X

X

X

X

21.600,-

X

X

X

1.600,-

X

X

X

23.000,-

X

X

1.700,-

X

X

26.600,-

X

X

1.750,-

X

X

GRÆSKLIPNING
Slagleklipper Bladerunner 60 cm
Rulle for Bladerunner 60 cm
Slagleklipper Bladerunner 75 cm
Rulle for Bladerunner 75 cm
Slagleklipper Bladerunner 90 cm
Rulle for Bladerunner 90 cm
Slagleklipper Bladerunner 110 cm
Rulle for Bladerunner 110 cm
RENHOLDELSE/SNEBEKÆMPELSE
Fejemaskine 80 cm, letmodel, 400 mm

12.000,-

X

Fejemaskine 100 cm, letmodel, 400 mm

12.900,-

X

Fejemaskine 80 cm, letmodel, opsamler, 400 mm

16.200,-

X

Fejemaskine 100 cm, letmodel, opsamler, 400 mm

17.000,-

X

Fejemaskine 60 cm, 450 mm

13.100,-

X

X

X

Fejemaskine 80 cm, 450 mm

13.700,-

X

X

X

Fejemaskine 100 cm, 450 mm

14.200,-

X

X

X

Fejemaskine 80 cm, opsamler, 450 mm

17.000,-

X

X

X

Fejemaskine 100 cm, opsamler, 450 mm

18.700,-

X

X

X

Fejemaskine 80 cm, kraftig model, 500 mm

14.500,-

X

X

Fejemaskine 100 cm, kraftig model, 500 mm

15.000,-

X

X

Fejemaskine 110 cm, kraftig model, 500 mm

15.500,-

X

X

Fejemaskine 120 cm, kraftig model, 500 mm

17.000,-

X

X

Ukrudtsbørste

17.500,-

X

X

X

Sneblad 100 cm med sving fra styr

7.400,-

X

X

X

X

Gummiskær for sneblad

1.200,-

X

X

X

X

Frontvægte for sneblad ved diesel motor

1.100,-

X

X

Sneslynge 60 cm

10.300,-

X

X

X

Sneslynge 70 cm

10.500,-

X

X

X

DIVERSE
Hørive 120 cm

16.000,-

x

x

Hurtig kobling med redskabsdel

1.300,-

X

X

X

Redskabsdel til hurtig kobling

1.000,-

X

X

X

X

500,-

X

X

X

X

1.000,-

X

X

X

X

Hjul, mellemrum 6 cm
Redskabsudvidelse 8 cm (f.eks ved fræser ved hjul 12”)
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BCS SERIE 600
.
Serie 600 maskinerne er udviklet til at bruge frontmonterede redskaber, de kan ikke bruge
jordbearbejdnings redskaber.
De er særdeles gode at bruge med fejemaskine og alle typer af klippere, fingerklippere,
slagleklippere, rotorklippere osv.
Model 660 HY WS PowerSafe har 2 fart områder (langsom/hurtig).
Fart områderne bliver valgt af brugeren med en mekanisk håndtag der sidder på styret,

en automatisk parkering bremse med manual udløs mekaniske for tvungne manøvre.
Den er udstyret med en Honda GX390 Alps 12 HK benzin motor med rekyl start.
Der kan monteres et utal af redskaber på BCS 660 HY WS.
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BCS 660 HY WS
POWERSAFE
For dem der arbejder på stejle skråninger er BCS 660 HY WS PowerSafe med hydrostatisk drev
og assisterende hydraulisk kontrolleret styring en rigtig god løsning.
660 HY WS PowerSafe er er udstyret med den patenterede PowerSafe hydrauliske kobling med
flerpladet stål skiver i oliebad og som er direkte forbundet til motoren.

Ergonomien af håndtagene ,der er nemme at betjene sammen med high drive og bremse
kapaciteten sikrer nem manøvre og en total og sikker kontrol af maskinen, selv under
de sværeste forhold.
BCS 660 HY WS PowerSafe har 2 fart områder (langsom/hurtig).
Fart områderne bliver valgt af brugeren med en mekanisk håndtag der sidder på styret,
en automatisk parkering bremse med manual udløs mekaniske for tvungne manøvre.
Den er udstyret med en Honda GX390 Alps 12 HK benzin motor med rekyl start.
Der kan monteres et utal af redskaber på BCS 660 HY WS.

MODEL:

Pris ekskl. moms

BCS 660 HY WS, Honda GX390 13 HK, benzin, rekylstart, bredde fra 900 mm, vægt 299 kg

70.000,-

Prisen er uden hjul.
Hjul 5.0-10 (par)

3.000,-

Hjul 23 x 8.50-12 (par)

5.200,-

Hjul 21 x 11.00-8 Terra (par)

8.000,-

Hjul 20 x 8.00-10 (par)

4.550,-

Hjul 20 x 8.00-10 Garden (par)

3.350,-

Hjul 3 x 300 (par)

13.000,-

Hjul 4 x 400 (par)

15.500,-
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PRISLISTE REDSKABER 600 SERIE
REDSKAB

PRIS KR.
ekskl. moms

660 HY WS

GRÆSKLIPNING
Rotorklipper
Rotorklipper med 1 kniv 56 cm med opsamler

9.200,-

X

15.300,-

X

Dobbelt fingerklipper, Duplex 120 cm

17.800,-

X

Dobbelt fingerklipper, Duplex 150 cm

19.900,-

X

Dobbelt fingerklipper , Duplex180 cm

22.100,-

X

Rotorklipper for højt og groft græs 80 cm
Fingerklipper Dobbeltklippende med Duplex oliebadstrans.

Duplex oliebadstransmission

8.000,-

Fingerklipper Laser med oliebadstransmission
Fingerklipper 80 cm, Laser med oliebadstransmission

9.800,-

X

Fingerklipper 100 cm, Laser med oliebadstransmission

10.300,-

X

Fingerklipper 115 cm, Laser med oliebadstransmission

10.800,-

X

Fingerklipper 135 cm, Laser med oliebadstransmission

11.400,-

X

Fingerklipper 155 cm, Laser med oliebadstransmission

12.000,-

X

5.400,-

X

Dobbelt fingerklipper 130 cm. Dual Laser

19.700,-

X

Dobbelt fingerklipper 170 cm. Dual Laser

22.700,-

X

Dobbelt fingerklipper 210 cm. Dual Laser

26.200,-

X

Oliebadstransmission til Laser
Dual Laser fingerklipper med Duplex oliebadstrans.
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PRISLISTE REDSKABER 600 SERIE
REDSKAB

PRIS KR.
ekskl. moms

660 HY WS

GRÆSKLIPNING
Slagleklipper Bladerunner 60 cm
Rulle for Bladerunner 60 cm
Slagleklipper Bladerunner 75 cm
Rulle for Bladerunner 75 cm
Slagleklipper Bladerunner 90 cm
Rulle for Bladerunner 90 cm
Slagleklipper Bladerunner 110 cm
Rulle for Bladerunner 110 cm

20.400,-

X

1.550,-

X

21.600,-

X

1.600,-

X

23.000,-

X

1.700,-

X

26.600,-

X

1.750,-

X

RENHOLDELSE/SNEBEKÆMPELSE
Fejemaskine 80 cm, letmodel, 400 mm

12.000,-

Fejemaskine 100 cm, letmodel, 400 mm

12.900,-

Fejemaskine 80 cm, letmodel, opsamler, 400 mm

16.200,-

Fejemaskine 100 cm, letmodel, opsamler, 400 mm

17.000,-

Fejemaskine 60 cm, 450 mm

13.100,-

X

Fejemaskine 80 cm, 450 mm

13.700,-

X

Fejemaskine 100 cm, 450 mm

14.200,-

X

Fejemaskine 80 cm, opsamler, 450 mm

17.000,-

X

Fejemaskine 100 cm, opsamler, 450 mm

18.700,-

X

Ukrudtsbørste

17.500,-

x

Sneblad 100 cm med sving fra styr

7.400,-

X

Gummiskær for sneblad

1.200,-

X

Frontvægte for sneblad ved diesel motor

1.100,-

X

Sneslynge 60 cm

10.300,-

X

Sneslynge 70 cm

10.500,-

X

7.000,-

X

Stenrive

30.350,-

X

Hørive 120 cm

16.000,-

X

Hurtig kobling med redskabsdel

1.300,-

X

Redskabsdel til hurtig kobling

1.000,-

X

500,-

X

1.000,-

X

DIVERSE
Græskanstskærer

Hjul, mellemrum 6 cm
Redskabsudvidelse 8 cm (f.eks. ved fræser ved hjul 12”)
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Jordbearbejdning (kun 700 SERIE)

Fræser
Fræseren bliver brugt til at gennemarbejde jorden før såning, for at begrave grønsags rester, udrydde ukrudt
og fræsning for renholdelse i rækker.
Fræseren findes i 46 cm med fast skjold og 52, 66, 80, 85 og 85 L med justerbar skjold. Den er stærk og pålidelig og kræver ingen rutine vedligeholdelse.
Arbejdes dybden kan ændres ved at justere på slæbefoden ved hjælp af håndtag, nemt og sikker
(ikke på 46 cm modellen)

Model
Fræser 46 cm, 24 kg
Fræser 52 cm, 34 kg
Fræser 66 cm, justerbar min. Bredde af 52 cm, 38 kg
Fræser 80 cm, justerbar min. Bredde 66 cm, 42 kg
Fræser 85 cm, model 85 L , kraftig model til 740/770, let til 750, 64 kg
Fræser 85 cm, kraftig til 750, 81 kg
Ekstra udstyr
Hjul til fræser

Pris ekskl. moms
6.000,6.300,6.750,7.150,11.450,13.450,-

700,-
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Jordbearbejdning (kun 700 SERIE)
Ploven er et specifik redskab for at vende og dele jorden for den videre proces eller såning.
Ved at vende jorden bliver ukrudt og gamle afgrøder begravet, og de komposterer derfor hurtigere.
Ploven kan også leveres som en 180° vendeplov version.
For at bruge ploven anbefales det at have hjul 6.5/80-12 og vægte (34 kg hver).
Tekniske detaljer
-Arbejdsdybde: 20 cm
- Skærs gennemtrængnings dybde: justerbar gennem juster skue
- Højde på skæret: justerbar
- Arbejds hældning: justerbar igennem håndtag
- Vægt: 21 kg (enkelt plov) - 34 kg (enkelt plov 750 PowerSafe®)
Plov ensidet med redskabsholder (728, 738,740)
(anbefalet dæk 5.00-12”)
Pris ekskl. Moms
2.500,Plov, ensidet (750)
Pris ekskl. moms

3.900,-

Vendeplov 180 grader
(anbefalet dæk 5.00-12”)
Pris ekskl. moms

3.800,-

Hyppejern er et særligt redskab til at lave en fuge efter man har fræset, den laver smalle afvandingsgrøfter eller hypper jord op om række afgrøder.
Hyppejernet findes I to versioner, et justerbart eller et hvor det er monteret efter fræser.
For at bruge hyppejern anbefales det at have hjul 6.5/80-12 og hjulvægte 34 kg pr stk
monteret.
Fuge dybde: justerbar ved at åbne for siderne
Maximal vidde af hypning: 590 mm
Vægt: 5 kg

Hyppejern, justerbart
(728,738,740)
Pris ekskl. moms
1.950,Hyppejern, justerbart (750)
Pris ekskl. moms
2.400,-

Hyppejern til fræser
Pris ekskl. moms 1.050,-
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Jordbearbejdning (kun 700 SERIE)

ROTORPLOV
Rotorploven er et suverænt redskab til at gennemarbejde jorden i
dybden.
Den kan forme bede for alle typer grønsager som porre, kartofler
osv.
Pris 15.400,- + moms

Trommel
Tromlen for fræser er et redskab, der kan monteres efter fræseren og sørge for at man kan
holde en ensartet arbejdsdybde.
Tromlen dækker hele arbejdsbredden af fræseren og har et håndtag der hurtigt justeret fræserens dybde med
ekstrem præcision.
Man kan lave et såbed ved at justerer arbejdsdybden helt op til ca 5 cm dybde, dette giver et rigtigt fint
såbed.
Den kan leveres til fræsere med arbejdsbredde 66 og 80 cm
Tekniske specifikationer.
Justering af fræserens arbejdsdybde: fra 1 cm til den maksimale fræse dybde
Vægt 17 kg (til 66 cm fræser ) – 20 kg (til fræser 80 cm)

Pris ekskl. moms
3.900,4.700,-

Tromle for fræser 66 cm
Tromle for fræser 80 cm
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Jordbearbejdning (kun 700 SERIE)
Græskantskærer:
Græskantskærer til tohjulet traktor er udviklet efter mange forespørgsler fra vores kunder, på et
sådant redskab. Maskinen kan monteres på alle BCS tohjulede modeller.
På de større maskiner skal man dog huske, at tilkøbe vægt for at holde maskinen nede.
Græskantskæren er bygget med basis på det originale fræsergear, der er meget stærkt.
Maskinen er bygget som frontmonteret og kan leveres med et kit, så den kan monteres både som
højre og venstre monteret.
Pris ekskl. moms:

7.000,-

Vægt klodser, ved de større maskiner skal der monteres en eller to på græskantskæren.
Pris ekskl. moms:

1.100,-

Hvis ikke der benyttes hurtigskift på maskinen skal der bruges et afstandstykke.
Afstandstykke:

900,-

Stenrive Diamant 1250.
Maskinen river sten sammen samtidig med, den jævner og komprimerer jorden til det ideelle
såbed. Stenriven gør det til en leg at samle sten efter man har fræset.
Maskinen river de største sten til den ene side, så de er nemme at samle op.
Arbejdsdybde ligger mellem 0-50 mm, støtte hjul kan stilles efter eget ønske.
Kørsel med stenrive efterlader en fin og porøs overflade til evt. såning af græsplæne.
Pris ekskl. moms: 30.350,-
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Jordbearbejdning (Kun SERIE 700)
Rotorharve MTL med gittertromle.
Rotorharven MTL eller EL fra R2 bruges til til
renholdelse og planering.
Arbejdsbredde 50 cm
Arbejdsbredde 75 cm
Arbejdsbredde 100 cm

Pris ekskl. moms
19.900,25.400,31.100,-

Ved tohjulet traktor med benzin motor tilrådes
frontvægt kit med 2 vægte a 15 kg
Pris ekskl. moms
Front vægt kit
5.150,-

Rotorharve MTL med såkasse og gittertromle:
Arbejdsbredde 75 cm
Arbejdsbredde 100 cm

Pris ekskl. moms
42.800,50.300,-

Såkasse til eftermontering (ekskl. montering):
Pris:
Til MTL 75 cm
Til MTL 100 cm

ekskl. moms
17.200,19.200,-
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Jordbearbejdning (Kun SERIE 700)
STENNEDLÆGNINGSFRÆSER
Én maskine, fire funktioner:
Fræsning
Stennedlægning
Jævning
Jordpakning
Disse stennedlægningsfræser er konstrueret specielt til tohjulede traktorer.
Dette gør den særdeles anvendelig alle steder,
hvor firehjulede traktorer ikke kan komme til.
Den kræver minimum 11 HK
Arbejdsbredde 62 cm
Arbejdsbredde 70 cm
Arbejdsbredde 84 cm

Pris ekskl. moms
38.750,40.550,44.650,-

Kan leveres til: BCS 740, 750 og 770
Leveres med modvægt, 2 stk aftagelige

Pris ekskl. moms
Arbejdsbredde 84 cm

44.650,-

Kan leveres til: BCS 750
Leveres med modvægt, 2 stk aftagelige
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Renholdelse/Snebekæmpelse

Fejemaskine let model 400 mm børster,
med sving fra styr
Fejemaskine 80 cm
Fejemaskine 100 cm

Pris ekskl. moms
12.000,12.900,-

Fejemaskine 450 mm børster, med sving fra
styr
Fejemaskine 60 cm
Fejemaskine 80 cm
Fejemaskine 100 cm

Pris ekskl. moms
13.100,13.700,14.200,-

Ved 60/80 cm fejemaskine til BCS 728 m.
GX270 motor samt BCS 738 skal der bruges
afstandstykke
Afstandsstykke

Pris ekskl. moms
900,-

Fejemaskine med opsamlerkasse,
med sving fra styr
80 cm, børster 400 mm
100 cm, børster 450 mm

Pris ekskl. moms
16.200,18.700,-

Fejemaskine kraftig model 500 mm børster,
med sving
Fejemaskine 80 cm
Fejemaskine 100 cm
Fejemaskine 110 cm
Fejemaskine 120 cm
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Pris ekskl. moms
14.500,15.000,15.500,17.000,-

Renholdelse/Snebekæmpelse
Sneslyngen er perfekt til at fjerne alle slags sne på alle overflader.
Den kan leveres i 60 eller 70 cm
Tuden kan justeres i 180° og sne kan smides op til 10 meter væk.
Justerbare slæbefødder gør det muligt at justere højden på sneslyngen for at undgå grus ellers sten
ryger i maskinen. Sikkerheds bolte vil også sprænge i tilfælde af større enheder der går i maskinen.
Tekniske specifikationer
Arbejdsvidde 60-70 cm
Minimum kraft : 6,3 kW
Transmission med oliebad
Dimensioner og vægt
Sneslynge 60 cm, vidde 606 mm, vægt 44 kg
Sneslynge 70 cm, vidde 706 mm, vægt 45 kg

Sneslynger
Sneslynge 60 cm
Sneslynge 70 cm
Vægtklods for 60 cm
Vægtklods for 70 cm

Pris ekskl. moms
10.300,10.500,600,600,-

Snebladet på 100 cm er perfekt til at flytte sne fra alle overflader
Snebladet er lavet af stål og har en kurve der gør at sne ruller af det uden at hænge fast på bladet.
Bladet kan også bruges til at skubbe grus eller sand.
Dimensioner og vægt
Vidde 1000 mm, vægt 61 kg
Sneblad kan leveres i 100 cm med sving frastyr, der er mulighed for at få gummiskær og
frontvægte.
Sneblad 100 cm med sving fra styr
Pris ekskl. moms
7.400,Gummiskær for sneblad
Pris ekskl. moms
1.200,Frontvægte for sneblad ved diesel motor
Pris ekskl. moms
1.100,-
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Græsklipning/Renholdelse
Rotorklipper til højt og groft græs 80 cm
Den 80 cm enkelt kniv kraft rotorklipper er perfekt til hurtigt vedligehold på grove arealer hvor der
ikke bliver klippet ret tit. Den skarpe kniv klipper og slår græs, små vækst og efterlader dem på jorden i et jævnt mønster.
Transmissionen er med gear i oliebad og den er lavet af solidt stål, klipperen har et flydende
ophæng, der gør det muligt for den at følge jorden og i front et hjul for at gøre den nemmere at
manøvre med. Klippe højden justeres afstandsholdere.
Tekniske specifikationer
Enkelt knivs
Arbejdsbredde 80 cm
Automatik kniv bremse efter EN 12733
Transmission med gear i oliebad
Flydende ophæng
Front hjul, de kan justeres på gaflerne
Klippe højde kan justeres på afstandsholdere på kniven
Dimensioner og vægt
Vidde 820 mm, vægt 70 kg

Rotorklipper 80 cm, 10-14 HK
Pris ekskl. moms

Rotorklipper 56 cm
Rotorklipperen er det ideelle redskab for at klippe græsplæner.
Den er 56 cm bred med en enkel kniv. Den kan bruges med eller uden opsamler.
Uden opsamler er den med sideudkast.
Den er udstyret med oliebadsgear og front hjul for nemmere manøvre.
Klippe højden er justerbar og den varieres hurtigt på håndtag.
Maskinen er med automatisk knivstop indenfor 3 sek.
Tekniske specifikationer:
Klippe bredde: 56 cm (enkelt kniv)
Gear i oliebad
Græsopsamler: kapacitet 60 l
Dimensioner og vægt.
Vidde 640 mm - Vægt 32 kg
Rotorklipper — Plæneklipper
Plæneklipper 56 cm med frontopsamler
60 ltr.
Pris ekskl. moms
9.200,23

15.300,-

Græsklipning/Renholdelse
Slagleklipperen Bladerunner
Bladerunner er en enkelt rotor kraftig slagleklipper med løse knive. Den er det ideele redskab for
slåning af uopdyrkede områder, klipning imellem rækker osv.
Klippe bredde: 60, 75, 90 og 110 cm.
Den har oliebadsgear og er lavet af stål som giver den lang levetid, rotoren er monteret i lejer.
Y kniven pulviserer skud, små grene osv. og spreder dem ensartet i hele klippe bredden.
Front hjul gør det nemmere at styre og dreje. På 90 og 110 cm kan de blive låst for nemmere at bruge dem på skråninger. Klippe højden kan nemt justeres fra 2 til 7,5 cm.
Tekniske detaljer
Rotor med Y knive
Transmission i oliebad
Dimensioner og vægt:
BladeRunner 60 cm

Vidde 800 mm

Vægt 78 kg

BladeRunner 75 cm

Vidde 965 mm

Vægt 86 kg

BladeRunner 90 cm

Vidde 1130 mm

Vægt 96 kg

BladeRunner 110 cm

Vidde 1295 mm

Vægt 104 kg

BladeRunner slagleklipperen er særdeles velegnet klipning af groft græs.
Slagleklipperen er til frontmontering på BCS tohjulet traktorer.
BladeRunner slagleklipper kan også bruges som vertikalskærer, ved at skifte knivene.
Model
Pris ex. moms

60

75

90

110

20.400,-

21.600,-

23.000,-

26.600,-

Ekstra pris for ruller:

Pris ekskl. moms
Rulle for Bladerunner 60 cm
1.550,Rulle for Bladerunner 75 cm

1.600,-

Rulle for Bladerunner 90 cm

1.700,-

Rulle for Bladerunner 110 cm

1.750,-

Ovenstående modeller er til frontmontering på BCS
tohjulede traktorer.
Bladerunner som vertikalskærer, ved at skifte slaglerne
ud med vertikalknive kan den benyttes som vertikalskærer.
Bladerunner kan leveres i 60, 75, 90 og 110 cm
Vertikalskære kniv sæt pris til 60 cm

Pris ekskl. Moms
1.300,-

Vertikalskære kniv sæt pris til 75 cm

1.650,-

Vertikalskære kniv sæt pris til 90 cm

1.900,-

Vertikalskære kniv sæt pris til 110 cm

2.300,24

Græsklipning/Renholdelse
Ukrudtsbørste
Ukrudtsbørsten er velegnet på alle belægninger
fra asfalt til fliser. Mekanisk udryddelse af ukrudt,
græs og mos, sikkert og grundigt, uden brug af
kemikalier.

Ukrudtsbørste
Pris:

ekskl. moms
17.500,-

Laser fingerklipper
Kan leveres i 80, 100, 115, 135 og 155 cm.
Denne fingerklipper er anbefalet for groft og fint græs.
Det perfekte ”sakse klip” opnås, da den er lavet af kvalitets materialer.
Den kan bruges alle steder hvor der ikke skal laves et ”skår”.
Fingerklipperen er som standard udstyret med slæbefødder for klippe højde justering.
Transmissionen, som bærer og driver finger klipperne er "Torx" den er
vedligeholdelses fri og med gear i oliebad
Fingerklipperen er specielt designet til at klippe græs eller foder.

Pris ekskl. moms
9.800,10.300,10.800,11.400,12.000,-

Fingerklipper 80 cm, gear i oliebad, Laser kniv
Fingerklipper 100 cm, gear i oliebad, Laser kniv
Fingerklipper 115 cm, gear i oliebad, Laser kniv
Fingerklipper 135 cm, gear i oliebad, Laser kniv
Fingerklipper 155 cm, gear i oliebad, Laser kniv
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Græsklipning/Renholdelse
Dual Laser Elasto
er dobbelt finger klipper hvor knivblade og modskær bevæger sig imod hinanden, den er udstyret
med Laser® tænder og selvjusterende kniv holdere.
Kan leveres i arbejdsbredder 130, 170 og 210
Dual Laser® Elasto fingerklipper har alle fordelene fra Laser® fingerklippere, samt
fordelene af dobbelt bevægelsen der giver meget få vibrationer.
Den er som standard udstyret med slæbefødder for justering af klippe højde.
Transmissionen, som bærer og driver finger klipperen er "Torx" den er vedligeholdelses fri og med
gear i oliebad. For at mindske vibrationer har den dobbelt bevægelse for
Dual Laser® Elasto finger klippere.
Herudover er sliddet også reduceret, hvilket giver en betydelig besparelse på reservedele og
nedbrud.
Dual Laser Elasto har ydeliger en fordel, da den har selvjusterende knivholdere, som særligt viser
sig ved mange timers brug.
Fordele:
Perfekt klip
Vibrationer væsentlig reduceret
Høj arbejdshastighed
Stopper ikke til
Dual Laser fingerklipper

Pris ekskl. moms
19.700,22.700,26.200,-

Dobbelt fingerklipper 130 cm, Dual Laser
Dobbelt fingerklipper 170 cm, Dual Laser
Dobbelt fingerklipper 210 cm, Dual Laser
Duplex fingerklipper
Kan leveres i arbejdsbredderne; 120, 150 eller 180 cm.
Disse fingerklippere har en dobbelt bevægelse
(knivene og fingerende bevæger sig modsat hinanden)
Standard udstyr: slæbefødder for klippe højde justering

Effektiv under alle arbejdsforhold, den tilstopper aldrig og leverer et høj kvalitetsklip
også ved højt tempo.
Transmissionen, som bærer og driver finger klippere er "Torx" den er
vedligeholdelses fri med gear i oliebad.
Den leveres med dobbelt klip for "Duplex"

Dobbelt Duplex fingerklipper:
120 cm
150 cm
180 cm

Pris ekskl. moms
17.800,19.900,22.100,-
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Jordbearbejdning (kun 700 SERIE)
Hørive
Hø riven bruges til sammenrivning af græs og andet afklip. Meget velegnet til pleje af biodiversitet. Repossi 120/1
Pris ekskl. moms:

16.000,-

Rive
Den kan bruges til mekanisk renholdelse, hvor der er
grus eller jord f.eks. af stier og gårdspladser.
Galvaniseret rive der leveres i 3 arbejdsbredder,
parat til montering på tohjulede BCS traktorer.
Rive 60 cm
Rive 100 cm
Rive 120 cm
00,-

Pris ekskl. moms
2.200,2.400,2.500,-

Gåsefodsharve
En gåsefodsharve er et rigtigt godt redskab til
mekanisk renholdelse af arealer med grus eller jord.
Gåsefødderne løsner ukrudt som derefter kan visne
bort.

Pris ekskl. moms
5.100,-

Skuffe jern
Skuffe jernet er velegnet til mekanisk renholdelse idet det i redskabets bredde løsner ukrudt.
Skuffe jern 60 cm
Skuffe jern 75 cm
27

Pris ekskl. moms
2.500,2.600,-

Diverse redskaber
Hurtig kobling
Hurtig koblingen er ideel til at skifte redskaber hurtigt på en tohjulet traktor, uden at skulle bruge
bolt eller møtrik
For at kunne udnytte hurtig koblingen optimalt, skal hver redskab have en redskabsdel.

Hurtig kobling med redskabsdel, gør at
det er nemt at sætte redskaber på.

Redskabsdel til hurtig kobling
Pris ekskl. moms
1.000,-

Pris ekskl. moms
1.300,-

Redskabsdel til hurtig kobling BCS 750
Pris ekskl. moms
1.000,00

På en BCS 750 er hurtig koblingen en standarddel af maskinen.

Importør:
Hjedsbækvej 464, 9541 Suldrup
Tlf. 98 65 32 55
www.sønderupmaskinhandel.dk mail@fbdk.dk
Priserne er gældende fra 19-01-2022 frem til 31-03-2022. Alle priser er i Danske kroner.
Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.
28

