
Vandingsmaskiner  

Priser fra 68.000,-

120.000,-

Vores serviceteam  
arbejder, når du arbejder

Udvalgte fendt fra brugtlisten

Tilbud fra den røde liste hos TBS Holstebro

få et godt tilbud på vores demosprøjte

Flemming Rasmussen
Tlf. 81 11 71 19
fr@aagro.dk
Salg, Askildrup

Steffen Düring
Tlf. 20 90 81 23

std@tbs.dk
Salg, Holstebro

Peder Clausen
Tlf. 20 90 81 24
pec@tbs.dk
Salg, Holstebro

Jens Hansen
Tlf. 40 36 08 58
jh@tbs.dk
Salg, Starup

Finn Dam Jensen
Tlf. 29 64 66 06
fj@tbs.dk

Salg, Starup

Keld Fuglsang
Tlf. 25 19 43 01
kfc@tbs.dk
Salg, Suldrup

Martin Geiser
Tlf. 23 31 25 17
mg@tbs.dk
Salg, Starup

Thomas Lilleholt
Tlf. 20 90 81 19
thl@tbs.dk
Salg, Holstebro

Ernst W. Hansen
Tlf. 25 19 43 02
ewh@tbs.dk
Salg, Suldrup

52
43

TBS Starup 
Smedebakken 7 
7200 Grindsted
Tlf. 7538 1122

TBS Holstebro
Viborgvej 79 
7500 Holstebro 
Tlf. 9742 0966

TBS Suldrup
Hjortholmvej 14
9541 Suldrup
Tlf. 9837 8344

Fendt 313 Vario S4 Profi Plus med Cargo 4X75 læsser  ................................. DEMO
Næsten ny demotraktor fra 2019 med højt udstyrsniveau.

Fendt 714 Vario SCR Profi Plus m. GPS RTK ..................................................... 630.000,-
Meget velholdt traktor fra 2015 med alt hvad hjertet kan begære af udstyr!

Fendt 724 Profi-Plus ............................................................................................. 699.000,-
Komfortabel traktor fra 2013 m. luftbremser, komfortaffjedring af kabine og foraksel osv. 

Fendt 724 SCR Profi Plus ..................................................................................... 1.025.000,-
Velholdt 724’er fra 2017 med kun 2.850 timer og højt udstyrsniveau.

Fendt 818 TMS Vario  ........................................................................................... Spørg for pris
Rigtig fin og velkørende 818’er fra 2005. Er serviceret og klar til at køre i marken.

Fendt 818 TMS Vario  ........................................................................................... 349.000,-
Meget pæn og velkørende 818 TMS fra 2005. Klargjort, malet og poleret!

Fendt 818 TMS Vario ............................................................................................ 335.000,- 
Særdeles velkørende gårdtraktor fra 2006. Højt udstyrs- og komfortniveau.

Fendt 828 Vario SCR Profi-Plus. GPS RTK ........................................................ 750.000,-
Særdeles veludstyret traktor fra 2013 m. VarioGuide RTK GPS.

Fendt 930 Vario Profi ............................................................................................ 349.000,- 
Rigtig fin traktor til prisen! Årg. 2007 med front-PTO og 160 l/min. hydraulikpumpe.

Fendt 936 Vario S4 ProfiPlus  .............................................................................. DEMO
Demotraktor, årg. 2019 med masser af udstyr. Lige klar til at køre i marken!

Fendt 939 Vario S4 Profi Plus .............................................................................. Spørg for pris 
Fantastisk traktor fra 2017 med VarioGuide RTK GPS, VarioGrip og ALT i udstyr.

Mange nyere maskinstations-traktorer med  
højt udstyrsniveau på vej ind

Ring og reserver den, der passer til dit behov

Vi er vilde med
- også de brugte...

3300 Thyregod koste 
Nye 3300 Thyregod koste med 
hydraulisk svingbar sideændring 
på lager i alle afdelinger af TBS. 
Til omgående levering 
fra 28.000,-.  

VINTERTILBUD FRA THYREGOD

HOLD RENT!
Både derhjemme  
og på landevejen

Vi springer åbent hus over i år 
– men genoptager traditionen i 2021
På grund af den usikre situation vedr. COVID19 har vi besluttet, at vi ikke gennemfører de traditionsrige åbent hus arrangementer i år. Det er vi ærgerlige over, for det er et af årets absolutte højdepunkter for os. 
Sådan bliver det så ikke i år, men næste år er situationen forhåbentlig en anden, og så er vi klar igen.

Åben dør har vi altid
Selvom vi ikke får det store rykind af kunder nogle få dage, så håber vi på, at mange vil kigge ind i salgsafdelingerne i løbet af de næste par måneder alligevel. Vi har altid kaffe på kanden, tid til en god maskinsnak, og der er mange maskiner i udstillingen, så der er nok at se på. 
Prøv også vores Fendt-konfigurator sammen med sælgerne. Vi kan specificere din næste traktor til stort set ethvert behov og budget.

De EKSTRA gode tilbud skal vores kunder ikke snydes for
Som et alternativ til de store åbent hus arrangementer vil vi hen over efteråret og vinteren komme med en række ekstra gode tilbud på både nye og brugte maskiner. Følg med på facebook.com/TBSMaskinpower og tbs.dk for at få del i besparelserne. 

Hold øje med aktiviteter og kurser
Vi planlægger en række mindre tema/produktarrangemen ter for et begrænset antal deltagere de næste måneder og hen over vinteren. De bliver afholdt efter alle myndig hedernes anvisninger, så du kan trygt deltage.  
Invitationerne sendes ud via vores nyhedsbreve, så tilmeld dig inde på www.tbs.dk, hvis du ikke vil gå glip af noget.

Fendt Rogator 344 med 30 m bom
Fantastisk 30 m trailersprøjte med ALU-bom, 4.400 l tank, ISOBUS betjening,  
joystick, aut. bomhøjde-styring, 785 l/min. rustfri pumpe, 400 + 500 l tanke til 
rent vand, hydraulisk pumpedrev, hydraulisk sporfølgning, hydrauliske bremser,  
LED-lygter, bakkamera m.m. Dækmontering: 520/85R46. Fabrikationsår: 2018
Står hos TBS Suldrup

Case IH 7140  med ekstra brede hjul 
Robust slider med 246 hk, PowerShift, 
frontlift og 1050/50R32-7410/55R26 dæk-
montering. En ældre traktor fra 1992 med 
12.000 timer på tælleren, men helt i orden.
Står hos TBS Holstebro

Massey Ferguson 7720 DynaVT Exclusive 
med Q75 læsser 
Fin traktor fra 2016 med vario-transmission og 
affjedret foraksel og kabine. Frontlæsser i origi-
nalt joystik med vendegear og op/ned gearing. 
Hitchkrog med hydr. udskud og og både luft og 
hydraulisk bremseudtag, forberedt GPS. 
Vi kan lave en god og billig finansiering på denne 
fine traktor. Står hos TBS Holstebro.

Massey Ferguson 8690 Dyna VT 
Fin traktor fra 2010 med 370 hk og Dyna 
VT-transmission. Komplet Leica RTK 
GPS. 5 DV olieudtag, 2 stk. ført frem til 
frontlift. 175 l/min. hydraulikpumpe  
og LS udtag. Affjedret kabine og  
luksus-luftaffjedret sæde.  
Dækstørrelse: 900/60R42 - 600/65R34
Kun 6.450 timer.
Står hos TBS Holstebro.

Case IH 7210 PRO 
Pæn traktor, som bare kører godt! 
155 hk, PowerShift-transmission, 
vendegear og frontlift. 
Står hos TBS Holstebro

135.000,-

615.000,-

470.000,-

Ring direkte til vores 
værkførere. Se tbs.dk.
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Book TID TIL demo!
VI har en stor  

FENDt DEMOFLÅDE

Askildrup Agro A/S
Askildrupvej 41
8940 Randers SV
Tlf. 8111 7100

  


