
Til baller med alle 
former – med og 
uden indpakning

Ring og få en  
fastpresset pris

Massey Ferguson 190 LB 
Pæn og velholdt m. ny terminal

McHale Fusion3+
Driftssikker maskine m. film-på-film 
teknologi

Krone 1230 Big Pack 
Pæn og velholdt storballepresser

Krone Comprima CV210 XC
Kun presset ca. 16.000 baller 

New Holland BB 940 CropCutter 
gangbar (senest kørt i 2017)

Se Fendt Full Line i vores showroom eller find “nye” brugte traktorer  
og redskaber med mange timers arbejde foran sig hos en ny arbejdsgiver

TBS i Starup - altid et besøg værd!

Smedebakken 7
7200 Grindsted
Tlf.: 7538 1122
www.tbs.dk

STORT UDVALG  
af gode, reelle, brugte 
Fendt-traktorer med 
højt udstyrsniveau 
venter på ny  
arbejdsgiver.  

RING til vores sælgere  
og få detaljerne

Finn 29 64 66 06
Jens 40 36 08 58
Martin 23 31 25 17 

Besøg vore  
Full-Line  
showroom

Service – Ring til 75 38 11 22 – så er du hurtigt kørende igen.  
Uanset om det er forebyggende service eller pludselige nedbrud, der skal repareres i en fart,  
så er vores dedikerede serviceteam parat med service og reservedele døgnet rundt. 

Du kan se udvalget af brugte traktorer og redskaber på www.tbs.dk,  
men du er også meget velkommen til at se nærmere på dem her i Starup

Lej en Fendt Katana  
incl. service  

til fast timepris 
Ring til os på 7538 1122  

og hør om markedets  
bedste snitterpakke 

NY FINSNITTER  
– NUL RISIKO

Følg med på Facebook.  
Der sker meget  
i vores verden.

Flotte mejetærskere til levering inden høst
Massey Ferguson 7370 Beta  
Utrolig velholdt maskine med 22” Power Flow 
skærebord, Power Feed roller, Multi Corp Separator, 
avnespreder, el-spredeplader ved halmsnitteren 
klimaanlæg og alt i udstyr. Står i Holstebro.

Fabriksnye MI-tipvogne  
til omgående levering

Model SPC18  
m. 18 tons nyttelast
Rumindhold 20,5 m3 
(kan øges til 32 m3 m. ekstra 
sider)

Tørketilbud – nedsatte priser
Bording mobilvander m. 425 meter Ø110-slange
Donslund vander m. turbine og 525 meter Ø100-slange
Omme LS100 m. 375 Ø90-slange

VAAAAAAAAAND...

Fendt 8410 P  
Rigtig flot  (årg. 2016) kun 233 timer med 30” 
PowerFlow skærbord m. AutoLevel. Komplet med  
2 rapsknive og skærebordsvogn. Klimaanlæg, 
udbytte- og fugtighedsmåler, snitter og meget mere.

Ring for tilbudNærmest ny Kun høstet 450 ha.


