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Møt oss på Agroteknikk 2018

D

et er duket for en skikkelig folkefest når landbruket inviterer til Agroteknikk 2018 i Norges Varemesse fra 8. til 11. november. I år stiller Valtra
på samme område som Eikmaskin i Hall E. Fredag er
det konsert i Oslo Spektrum med DDE, Postgirobygget, Byting, Loveshack og Beist fra scenen. Billettsalget er allerede i gang, så det gjelder å være rask.
Det faglige programmet er omfattende. Onsdag 8.
november har Agroteknikk spesielt fokus på ungdom
i landbruket, med egen ungdomsscene. Fredag kommer kunde og roer Olaf Tufte til Eikmaskin sin stand,
nærmere program rundt dette kommer senere. Lørdag
er det motevisninger, mens søndag byr på dyrskue og
livdyrauksjon. Les mer på agroteknikk.no •

Mange velger Valtra

V

altra har fortsatt den gode trenden fra 2017, og
etter første halvår er det solgt 317 traktorer i Norge.
Det gir en markedsandel på 21,6 prosent MS, og
det betyr at de er landets nest mest solgte traktormerke.
– Vi har bra aktivitet ute hos forhandlerne og det
registreres traktorer som forventet. Ordrereserven er
også god, så vi er fornøyd med salget, sier salgssjef
Tor Jon Garberg. •

65 år som
traktorselger
I løpet av 65 år har
Odd Bjørn Rønning
i Rønning Maskinsalg
solgt 3500 traktorer.
Han har ingen planer
om å pensjonere seg
igjen.

Vinnere fra Valtra SmartTour

U

nder Valtra SmartTour i vår ble det trukket
en reise til fabrikken i Finland ved hvert av de
seks stoppestedene. De heldige vinnerne er:
Rolf Magne Oustorp (Rakkestad), Morten Jensås
Nørvegen (Tolga), Ole Petter Kjorstad (Vinstra),
Kai Gussiås (Malmefjorden), Per Arne Myklemyr
(Sogndal) og Odd Rangnvald Ørnberg (Haugesund).
Vi ønsker god tur til Finland og takker alle som tok
turen til Valtra SmartTour 2018. •

Internett: valtra.no

I

1953 begynte Odd Bjørn Rønning å hjelpe faren
med å selge tohjulstraktorer og annen redskap.
Da var han bare 15 år gammel. I dag har han solgt
omtrent 3 500 traktorer, de siste elleve årene har det
gått i Valtra.
– Jeg synes Valtra er veldig bra traktorer, og de
selger veldig godt også, forteller Odd Bjørn.
Egentlig pensjonerte han seg da han fylte 67, men
så fristet det å starte opp igjen. Det resulterte i Rønning
Maskinsalg AS på Neslandsvatn utenfor Kragerø, som
han eier og driver sammen med sønnen Bjørn Åge.
– Så lenge helsa holder og jeg synes det er moro
kommer jeg til å holde på, humrer han. •

Valtra er et verdensomspennende varemerke i AGCO.

Sjefsredaktor Camilla Holum, Eikmaskin AS, camilla.holum@agcocorp.com
Forsidefoto: Lena Knutli
Edition Lars Ovlien, Ovlien & Sønn, lars@ovlien.no
Redaksjon Tor Jon Garberg, Eikmaskin AS, torjon.garberg@agcocorp.com
Koordination Tea Lindroos, Medita Communication Oy, tea@medita.fi
Utgiver Valtra Oy Ab, Valmetinkatu 2, 44200 Suolahti Layout Juha Puikkonen, INNOverkko Trykk Grano Oy, 2018 Foto Valtra hvis ikke annet er angitt
Med forbehold om trykkfeil og eventuelle prisendringer.
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A WORKING HERO
VALTRA A4 SERIE
Valtra A74 HiTech
Med Valtra XD36 frontlaster
• 75 hk
• Romslig og støysvak hytte
• Øvre og nedre varmapparat
• Kløtsjfritt vendegir med parkeringsbrems
• 12+12 gir
• Svingbare framskjermer
• Bremsventil 2 lines/hydraulisk
• 2 DB hydr. uttak bak
• Godt lysuttstyr
• Vinduspusser og spyler bak
• Utvendig bryter løft/senk
• Hjul 480/70R34–380/70R24
• Valtra XD36 frontlaster

Kampanjepris A74
med laster

Kampanjepris A94
med laster samme spek

fra

fra

449.000 ,–

Uten laster fra 379.000,–

505.000 ,–

Uten laster fra 419.000,–

Valtra A104 HiTech
Med Valtra G4S frontlaster
• 100 hk
• Romslig og støysvak hytte
• Aircondition
• Kløtsjfritt vendegir med parkeringsbrems
• 12+12 gir
• Svingbare framskjermer
• Bremsventil 2 lines/hydraulisk
• 3 DB hydr. uttak bak
• Godt lysuttstyr
• Vinduspusser og spyler bak
• Utvendig bryter løft/senk
• Hjul 540/65R34–440/65R24
• Valtra G4S frontlaster

Kampanjepris med laster

fra

ARE

Uten laster fra 454.000,–

MC

Å R S VA

LT

5

RA P REMIU

UTE

535.000 ,–

N E G E N A NDE L !

g.
hva du ns ke r de
Vaer fo rs ikti g m ed
t op pfyl t.
Ka ns kj e bl ir ns ke

ØKOLOGISK PRODUKSJON
ER MODERNE TENKNING

De ansatte sjåførene hos Rosnes gårdsdrift
vil ikke ha noe annet enn Valtra-traktorer.
Service, oppfølging, fem års garanti, skreddersøm og høy annenhåndsverdi er viktige
faktorer. Her er de sammen med Erik Rosnes
foran traktorparken.

For Rosnes gårdsdrift er økologisk landbruk et naturlig valg for å kunne
levere norskproduserte økologiske produkter. Det krever effektiv drift
for å være konkurransedyktig, og derfor sverger de til Valtra-traktorer.
TEKST OG FOTO LARS OVLIEN

– Kona Toril og jeg bodde en periode
i Danmark. Der har de lenge ligget
langt framme på økologisk landbruk.
Du kan ikke vinne på areal og stordrift i Norge, når du ser bare på land
som Sverige og Danmark. Derfor
begynte vi så smått med økologisk
grønnsaksproduksjon i 1987 og siden har vi vokst sakte men sikkert til
vi i dag har cirka 1000 mål, forteller
Erik Rosnes i Rosnes gårdsdrift AS.
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Gården kommer fra kona sin familie og ligger i Sande i Vestfold,
grønnsaksfylket over noen i Norge,
og de er tredje generasjon som driver den. Gjennom en avtale med
Coop dyrker de poteter og 16 forskjellige grønnsaker. Sesongen begynner i april og varer til november.
– Veksten er et resultat av Coops
bevisste satsing på økologiske
grønnsaker. Vi har gulerøtter, kålrot,

pastinakk, sellerirot, stangselleri,
rødbeter, gulbeter, purre, vårløk,
reddiker, brokkoli, squash, gresskar, persillerot, rødkål og grønnkål.
I tillegg dyrker vi urter i drivhus for
Plantasjen.
Fornøyd Valtra-kunde
I sesongen har Rosnes gårdsdrift
rundt 15 personer i arbeid. De samme folkene kommer igjen år etter

Erik Rosnes i Rosnes gårdsdrift AS viser fram økologiske squash. Han har
tro på at økologisk produksjon både er viktig og riktig for norsk landbruk.

år, og sjåførene er godt fornøyd med
valget av Valtra-traktorer til jordbearbeiding og transport.
– For cirka ti år siden hadde jeg
problemer med min daværende traktor, og en fredag kveld var det stopp
og ingen hjelp å få. Da ble jeg tipset
om å ringe en kar som solgte Valtra,
og det var Roar Enerhaugen. Han
var på ferie, men ba meg gi ham fem
minutter. Samme kveld hadde jeg en
lånetraktor, og siden den gang kjører
vi bare Valtra, sier Rosnes.
De har i dag en A93 HiTech, to
N103 HiTech5, to N123 HiTech5 og
en T214 Direct, samt en gammel
Valmet.

– Sjåførene mine er veldig oppegående på maskiner og utstyr, og
de vil ikke ha noen annet enn Valtra.
Bytter jord med naboen
Det er stort press på arealer i Sandeområdet, men også mange som
driver med økologisk produksjon.
– Det er en fordel at vi er flere
med tanke på vekstskiftet. Vi har en
avtale med Hans Kristian Teien,
som driver økologisk melkeproduksjon. Vi bytter jord, så det er
grønnsaksproduksjon noen år og så
grasproduksjon, før vi bytter tilbake.
De to naboene samarbeider også
på flere plan.
– Vi har pakkeri på gården, og
pakker grønnsakene selv. Det vi da
får i avkapp bruker Teien til å fôre
melkekyrne med. Da får han økologisk fôr, og vi gjenvinner alle ressursene, understreker Rosnes.
Tett samarbeid
For Rosnes er service og oppfølging veldig viktig. Det gjør at de ikke
trenger reservetraktor.
– Roar Enerhaugen hos Akershus Traktor og mekaniker Halvor
Fon i Fon Mekaniske gjør en fantastisk jobb for oss. Uten dem hadde vi
nok ikke kjørt Valtra, forteller han.
Sjåførene til Rosnes er genuint
opptatt av motorer og maskiner, og

Rosnes gårdsdrift dyrker 16 ulike slag økologiske grønnsaker. For å ivareta vekstskiftet bytter de jorder med naboen Hans Kristian Teien. Han tar også hånd om avkappet
fra pakkeriet, som brukes til fôring av økologiske melkekyr.

kommer hele tiden med innspill og
forslag.
– Roar tar forslagene med seg
innover i Valtra-systemet. Vi oppfatter at det er kort vei fra oss til de
som tar beslutninger. Fem års garanti er gunstig. Det gir oss forutsigbar økonomi, særlig når vi kjører
mye med mange traktorer. Valtratraktorer bestilles på skreddersøm,
slik at vi får akkurat det utstyret vi
trenger, og det er i tillegg god annenhåndsverdi på både traktor og
utstyr.
Ser fremover
Rosnes gårdsdrift jobber hele tiden
med å utvikle seg, og de tror ikke
potensialet for økologisk produksjon
er tatt ut i Norge.
– Det er viktig at vi finner nisjer
der vi kan være konkurransedyktige. For meg er det å produsere
økologiske og kortreiste grønnsaker. Vi ser for eksempel at mange
unge mødre kjøper økologisk mat til
barna sine. Da tar de et valg jeg tror
flere kommer til å gjøre fremover. Da
må vi står klare og kunne levere det
markedet etterspør, understreker
Erik Rosnes. •
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VALTRA N104 HITECH 5
Liten, råsterk 4-sylindret ”finne”

Valtra N104 HiTech 5 med Valtra-frontlaster
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

115 hk (makseffekt)
Romslig og støysvak hytte N4
Aircondition
Luftfjæret sete
Vindusvisker høyre side og i bakrute
Kløtsjfritt vendegir med parkeringsbrems
Høytmontert hovedlys
Infolight
20+20 gir
3 DB hydr. uttak bak
Ventil m/mengderegulering
Bremseventil – 2 lines hydraulisk/luft
Nordisk trekkrok
Hjul 600/65R34–480/65R24
Svingbare framskjermer
El. betjent Valtra G4S frontlaster

Kampanjepris på Valtra N104 HiTech 5

fra

699.000 ,–

eks. mva

Pris på tilsvarende Valtra N114e HiTech 5 fra 739.000,- eks mva.
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VALTRA N174 DIRECT SmartTouch
Stor, råsterk 4-sylindret ”finne”

Valtra N174 Direct SmartTouch
med Valtra-frontlaster
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fjærende framaksel
Hyttefjæring
Vinterpakke (dieselvarmer med fjenstyring, oppvarmet frontrute etc)
Luftfjæret sete
Topp passasjersete m/belte
Automatisk aircondition
Topp lyspakke m høytmonterte hovedlys
Vindusvisker og spyler bak
50 km/t transmisjon
Framskjermer svingbare
4 ventilers pakke + Power B
Bremseventil – 2 lines hydraulisk/luft
SmartTouch armlene – med alle funksjoner
Valtra G5S frontlaster
Hjul 650/65R38–540/65R28

Kampanjepris på beskrevne modell

fra

1.085.000 ,–

eks. mva
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Kampanjepris på Valtra N154e Direct fra 1.065.000,-
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VINN SAMMEN MED VINNERE

VALTRA T4

Stortraktoren som beveger seg som
en liten. Med svingradius på 5,2 meter
er dette en traktor for alle oppgaver.

Førerhuset – din komfortsone
Den mest prisvinnende traktormodell i historien.
Unik traktor, med design og Comfort som alle liker.

Ha det komfortabelt. Når det gjelder produktivitet, er
føreren sentral. Derfor går vi aldri på akkord når det
gjelder komfort, sikkerhet eller ergonomi.

Valtra T174 Direct SmartTouch
med Valtra-frontlaster
• Fjærende framaksel
• Hyttefjæring
• Vinterpakke (dieselvarmer med fjenstyring,
oppvarmet frontrute etc)
• Luftfjæret sete
• Topp passasjersete m/belte
• Automatisk aircondition
• Topp lyspakke m høytmonterte hovedlys
• Vindusvisker og spyler bak
• 50 km/t transmisjon
• Framskjermer svingbare
• 4 ventilers pakke + Power B
• Bremseventil – 2 lines hydraulisk/luft
• SmartTouch armlene – med alle funksjoner
• Valtra G6S frontlaster
• Hjul 650/65R38–540/65R28

AutoGuide int

Få med Full AutoGuide fra

50.000,–
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Gjelder modellene T174e Direct, T234 Direct og
T254 Versu.

Kampanjepris på beskrevne modell

fra
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Dag Haarstad i Midt Norsk Skogrydding AS har en Valtra T191 HiTech
og en Valtra T214. Han mener det er
det beste alternativet for skogsentrepr
enører i dag.

Den nyeste Valtra-en til Dag
Haarstad og kollegaene er en
T214 Direct fra 2017, rigget
for skogsdrift og levert med
en Kesla 700-kran fra Valtra
Unlimited.

VALTRA – SKAPT
FOR SKOGEN
TEKST LARS OVLIEN FOTO LENA KNUTLI

I snart ti år har Dag Haarstad i Midt Norsk Skogrydding AS kjørt Valtra. Han mener
det er traktoren som er best egnet og rigget for skog. I tillegg til vendbart sete i
en romslig hytte trekker han fram glasstaket og ekstra beskyttelse rundt drivstofftanken som gode egenskaper.
– Jeg var maskinist og sjømann, men
hjalp faren min stadig mer i skogen.
Så for omtrent ti år siden bestemte
jeg meg for å satse på skogrydding,
og etablerte etter hvert Midt Norsk
Skogrydding AS. I dag er vi tre mann,
og vi har en 2017-modell Valtra T214
Direct og en 2012-modell Valtra T191
HiTech, forteller Dag Haarstad.
Han bor i Selbu, men driver firmaet med base i Trondheim. MidtNorsk Skogrydding har spesialisert
seg på skogrydding langs vei, jernbane og kraftgater. De har blant annet kontrakt med Statens Vegvesen
Midte Gauldal, Mesta Ytre Trondheim
og Mesta Selbu Malvik Klæbu.
– Vi driver over et ganske stort
geografisk område, og i tillegg til
kontraktene har vi mye rydding for
kommuner og andre.
Rydder vei
Den nyeste traktoren, en Valtra T214
Direct fra Akershus Traktor Stjørdal,
er utstyrt med en Kesla 700T kran
fra Valtra Unlimited. De har spesia
lisert seg på tilpasning av Kesla
skogsutstyr.
8 VALTRA TEAM 2/2018

– Traktoren går med flishogger
på veirydding og tomterydding, og
kranen bruker jeg til å mate flishuggeren på siden av traktoren.
Begge Valta-traktorene er utstyrt
for skogsarbeid. De har blant annet
komplett skogshytte med glasst ak,
spesialtilpasset for kjøring i tett
skog med nødvendig skjerming og
glass som tåler en trøkk. De har
ekstra beskyttelse rundt drivstoff-

Begge Valta-traktorene er utstyrt for
skogsarbeid, inkludert solid glasstak,
spesialtilpasset for kjøring i tett skog.

tanken og er rigget med spesialtilpasset kranfeste som Kesla-kranen
sitter på. Styring av kranen er montert i traktorens armlene.
– Jeg ble spesielt glad for beskyttelsen. Den visste jeg ikke fulgte
med, og i dag er det sjelden du får
med mer enn forventet når du handler maskiner, sier Haarstad.
Komfortabel arbeid
Det kan bli lange dager for entreprenørene. Da er det viktig med god
komfort og effektivt utstyr. Valtra Tserie kombinerer et kompakt design
med mye kraft og romslig førerhytte.
– Valtra er veldig god å kjøre og vi
er rett og slett fornøyde. Direct-spaken er fin å manøvrere med. Vendbart sete er standard, det må du spesialbestille på andre merker. Jeg hadde en Valtra T170 med kran, og den
var veldig bra. Nå har T191-en gått
7000 timer uten noe tull, og servicen
fra Akershus Traktor er det heller ikke
noe i veien med. Det er nok sannsynlig at vi kikker på Valtra i fremtiden
også, sier Dag Haarstad i Midt Norsk
Skogrydding AS. •

Nå får du hele porteføljen
av skogsutstyr fra Kesla
hos din Valtra-forhandler.

NÅ FÅR DU KESLA
HOS DIN VALTRA-FORHANDLER
Valtra og Kesla er en ideell kombinasjon for deg som arbeider i skogen. Tidligere har
du fått montert Kesla-kraner på Valtra-traktorer gjennom Valtra Unlimited Studios.
Nå får du hele porteføljen av skogsutstyr fra Kesla hos din Valtra-forhandler.
TEKST LARS OVLIEN FOTO VALTRA-ARKIVET

V

altra-kunder har brukt Keslautstyr i en årrekke. Kesla er
anerkjent som kvalitetsutstyr
og er utviklet i Norden for nordiske forhold. For to år siden gikk de
to finske selskapene sammen om
produktutvikling og salgsnettverk,
og i fra høsten 2018 får du Kesla
skogsutstyr gjennom din Valtra-forhandler.
I tillegg til Kesla-kraner spesial
tilpasset for å bruke med Valtratraktorer får du dermed blant annet
Kesla skogsvogner med kran, flishuggere og hogstaggregater.
Tilpasset Valtra
Kesla er kraner for profesjonelt
bruk, og her kombineres den nyeste
teknologien med komponenter og
materialer av høy kvalitet. Kranene
er utviklet for tøffe nordiske forhold,
og alle er testet grundig på fabrikken. Her kan du håndtere alt fra

smått massevirke til tungt sagtømmer. Det spiller ingen rolle om det
er korte stokker, lange stokker eller
varierende diametere på nedre del
av stokken.
Hos Valtra Unlimited Studios har
du i flere år fått spesialtilpassede
kranfester for Kesla-kraner og integrering mot traktorens armlene for
styring. Du sitter da med en joystick
og styrer både kranfunksjonene og
fremdriften på traktoren. Dette er
også tilpasset det nye prisbelønte
SmartTouch-armlenet til Valtra.
Rigget for skogsbruk
Valtra er kjent for å være gode traktorer i skogen. Når du bestiller en
skogsrigget Valtra-traktor får du
blant annet «Skyview» skogshytte
med solid glasstak som er spesialtilpasset for kjøring i tett skog.
Taket har nødvendig skjerming og
tåler en smell.

Alle Valtra-traktorer har 180°
vendbart førersete som standard,
men med TwinTrac kan du snu setet
helt rundt og jobber like godt i begge retninger. Du kan også be om
alt av beskyttelsesdeksler under og
på siden av traktoren, slik at du har
sikret den når du kjører over stubber og stein i skogen.
Unik kvalitet
Kesla legger vekt på kundenes behov når de utvikler sine produkter.
Det er kjent for brukervennlighet,
produktivitet og holdbarhet, samt
høy annenhåndsverdi. Det er heller
ingen hemmelighet at Kesla leverer
kraner og hogstaggregater til spesialskogsmaskinene som finnes ute
på markedet.
Har du spørsmål om Kesla
skogsutstyr kan du kontakte din
nærmeste Valtra-forhandler eller
lese mer på kesla.com •
Special Edition 9

ATQ skjær

Fra kr.

229.000,–

PROFFUTSTYR FOR GRUSVEIER
Ved å vedlikeholde grusveier står vi bedre rustet til å takle vær av alle typer,
om det er tørt, eller mye regn.
FMG er din profesjonelle partner innen vedlikehold av grusveier, med fastmontert
skjær under traktoren, eller bakmontert skjær med trykk ned på veien.
Med den helproffe veislodden, er vedlikehold av grusvei en lek, og resultatet
blir perfekt med pakkeruller bak.
Ta kontakt med din lokale Valtra forhandler for mer info rundt
FMG sine profesjonelle produkter.

RAP275 skjær

Fra kr.

66.900,–

Veislodd TLN370

Fra kr.

260.900,–

I over 30 år har KESLA vært en global
pioner innen skogsutstyr til traktorer.
KESLA-produkter, som er solgt under
PATU-varemerket, har vært den globale
markedslederen siden tidlig på 1980tallet.
KESLA har utviklet et stort utvalg
av tømmerkraner, tømmerhengere og
tilbehør som gjør det enkelt å utruste
en traktor for effektiv høsting av
tømmer. KESLA har gode løsninger for
både tunge profesjonelle brukere og
skogeiere som høster sitt eget tømmer.

PROFF TØMMERHENGER LEVERT
MED TRAKTOREN FRA VALTRA
Kesla 122ND 4WD Henger

Kesla 305T Kran

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Hydraulisk navdrift
Hydrauliske støttebein
Hydraulisk sving på draget
8 staker som standard
Hjul 500/55 x 22.5 Alliance 328

Walvoil DPX100/8, elektrisk kontroll
Kesla proC kontroll Walvoil DPX100
Armlene proC joystick
Arbeidslys 2 x 35 W LED
LS-installasjon med Walvoil DPX100 ventil
Rotator CR500
Bremse link
Grip proG26

Polycarbonat
vinduer
Takbøyle

Kesla joystick
LED arbeidslys

Priseksempel:
Fra kr.

645.000,–

Høytløftende
kran
Høy kvalitet

TwinTrac

Stor kapasitet

Ekstra
hydraulikktank
av stål

Frontbeskytter

Turbinkløtsj

Drivstofftank
i stål
Stålbuk
Skogsdekk

www.kesla.com

Skogsskjermer

Perfekt passform
med kombinert
forskning og
utvikling fra Valtra
og Kesla

Flere
Skogsdekk
tilhengermodell
er
Høy
bakkeklaring

HD-bremser

VALTRA-FORHANDLERE I NORGE
Du finner mer informasjon om våre forhandlere på www.valtra.no

Nord- og Midt-Norge
Eiksenteret Tana
Runar Helgesen Kokko, 920 94 166
Akershus Traktor Troms
Jim Øverli, 469 17 765
Trama Harstad AS
Kenneth Johansen, 915 72 345
Edvar Nicolaisen, 915 93 040
Eiksenteret Bodø
Sverre Høivaag, 976 00 384
Jack Espen Karlsen, 906 73 448
Eiksenteret Mosjøen
Håvard Vistnes, 900 54 415
Eiksenteret Namsos
Stein Otterbekk, 979 61 858
Kjetil Finnanger, 996 97 532
Akershus Traktor Fosen
Ingvar Rødsjø, 416 60 482
Akershus Traktor Klett
Roger Venås, 414 67 001
Arvid Røstum, 480 55 455

Akershus Traktor Verdal
Espen Thidemann, 480 79 139
Frode Moe, 954 04 147

Eiksenteret Midt-Norge
– Surnadal
Njål Botten Gjøstøl, 478 18 616

Akershus Traktor Stjørdal
Terje Wikmark, 465 56 100

Eiksenteret Midt-Norge
– Malmefjorden
Per Solli, 975 90 096

Eiksenteret Midt-Norge – Oppdal
Kåre Helge Engdal, 901 39 405

Vestlandet, Østlandet
og Sørlandet

Eiksenteret Tolga
Nils Odden, 906 65 738
Akershus Traktor Lesja
Rune Nørstegård, 481 76 689

Eiksenteret Ørsta
Knut Inge Haugen, 470 13 991

Akershus Traktor Vinstra
Tor Vaet, 900 32 191

Maskinsenteret Sogndal
Tommy Uglum, 900 50 714

Akershus Traktor Hamar
Ola Vasaasen, 911 45 925

Maskinsenteret Førde
Øystein Bakkebø, 909 79 743

Akershus Traktor Flisa
Håkon Bjerke, 901 90 024

Akershus Traktor Dokka
Torstein Sjåheim, 481 59 339

Akershus Traktor Hønefoss
Kolbjørn Raaen, 995 06 164

Gules Mek &
Landbruksverkstad AS
Tor-Bjørn Kolltveit, 992 82 858

Akershus Traktor Jessheim
Mads Olav Hveem, 908 98 961
Petter Handeland, 911 06 338

Eiksenteret Haugesund
Johne Håland, 917 37 027

Eiksenteret Mysen
Nils Petter Solberg, 932 38 884
Arne Edvard Opsahl, 981 05 891

Rønning Maskinsalg AS
Dag Roar Rønning, 971 68 299
Odd-Bjørn Rønning, 907 17 795

Akershus Traktor Mjøndalen
Olav Fagerås, 918 82 430

Eiksenteret Kleppe
Bjørn Egil Bø, 900 61 515
Ingve Garborg, 971 43 115

Eiksenteret Sarpsborg
Pål Christiansen, 995 51 128

Eiksenteret Hægeland
Rolf Bjørkestøl, 932 05 855

Lik oss på Facebook.
www.facebook.com/ValtraGlobal

Akershus Traktor Vestfold
Roar Enerhaugen, 958 70 802

Valtra
Instagram

www.myvaltra.com

www.youtube.com/valtravideos

