
Derfor..!
...skal du handle hos Traktorgården!
• fordi vi har mere end 37 års erfaring inden for landbrug, industri og park/have
• fordi vi har topmoderne smede/maskinværksted med stort reservedelslager
• fordi vore veluddannede medarbejdere følger alle kurser og er up-to-date
• fordi vi har det nyeste i test- og computerudstyr samt hjælpematerialer
• fordi vi har stor hydraulik-afdeling med alle komponenter på lager
• fordi vi skaffer alle stumper i en fart fra importør/hovedlager kun 25 km væk
• fordi vi først er tilfredse, når DU er tilfreds
• fordi vi servicerer og reparerer alle maskiner i alle mærker

Kort sagt: Service og tillid følges ad – hele vejen..!

Du kan få den som du vil..
MultiOne fås i konventionel version 
eller som SD-model. Gode løfteevner og 
brugervenligt design er standard, men 
om du vil sidde på den bagerste eller 
forreste del, er helt op til dig.

De knækstyrede minilæssere fra Mustang 
har fleksibiliteten til at klare masser af 
opgaver indenfor landbrug, industri og alt 
derimellem. Mustang knækstyrede minilæs- 
sere er alsidige og kompakte maskiner, der 
gør det muligt at manøvrere frit på selv 
trange steder. Knækstyringen på  
45 grader betyder, at minilæsserne  
kun påfører minimal skade på  
jorden ved selv følsomme overflader.
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Undgå bøvl og ærgrelse over maskiner og udstyr, 
som ikke virker efter hensigten. Kig ind til Traktor-
gården Give og få et godt tilbud. Vi fører et stort 
udvalg i ordentlige kvalitetsmaskiner, du kan regne 
med sæson efter sæson. Samtidig får du en uover-
truffen service med oven i handelen. Velkommen 
i butikken: Har vi ikke lige præcis det mærke eller 
den maskine, du ønsker, skaffer vi det hurtigst 
muligt..!

Firmaet blev grundlagt på den nuværende adres-
se af Eli Skøde Kristensen i 1981, efter han havde 
arbejdet som traktormekaniker og rejsende service-
montør over hele landet, og senere var medinde-
haver af Give Maskinforretning i en årrække. I dag 
drives firmaet af sønnen Søren Skøde Kristensen, og 
desuden står en stab af engagerede medarbejdere 
klar til at gøre deres yderste, for at give dig en god 
oplevelse som kunde hos os.

Hos Traktorgården Give lever og ånder vi for at give dig 
markedets bedste service. Vi holder altid åbent – også 
når du er i nød og mangler hjælp her og nu!

Vi er der 
døgnet rundt!

Derfor..!

Deutz-Fahr har præget udviklingen af traktorer i 
over 100 år og har for længst gjort sig fortjent til 
sit ry for driftssikkerhed og utrolig lang levetid. 
De nye generationer Deutz-Fahr er kendetegnet 
ved anvendelsen af moderne teknologi, lavt brænd-
stofforbrug, høj førerkomfort og et meget markant 
design. Med de nye Deutz-Fahr serier har den tyske 
traktorproducent igen sat standarden for moderne 
traktorer med avanceret teknologi, anvendelse af 
multimedie-teknologi i betjening, overvågning af 
traktorerne og en helt suveræn førerkomfort.
Produktprogrammet strækker sig fra 50 til 336 hk, 
og snart frigiver Deutz-Fahr en endnu større trak-
tor, så der findes en Deutz-Fahr til alle behov.

KUHN præsenterer et bredt udvalg af landbrugs-
maskiner og landbrugsredskaber til bl.a. græsmar-
ker - til at klare jordbearbejdningen og forberede 
såbedet - til vedligeholdelse af marker, rabatter, 
hegn - til gødskning og sprøjning af afgrøderne - til 
at fodre og strø i staldene - til transport og læsning 
af korn og græs.


