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Bestill i dag!   www.traktor.no/tilbud 

Nytt nummer ute
vz

UNIK KLASSIKER: 

MF 3080 med 123 timer
MED LUKT AV FRITYROLJE: 

Ford 9NAN på parafindrift

BRANSJENS MEKTIGSTE?:

Eksklusivt intervju 

med Bjørn Rygg  

Ny norgestraktor innfrir forventningeneNew Holland T5 AC

Mekketips:

Restaurering i 

ekspressfart

3 | 2020
Pris: Kr 109

NORSKE 

TRAKTOR-

GRAVERE

Historien bak
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Monster: 

Slangemonster  

i størrelse XL

®MAGASINET                                               
 GROMLYD PÅ TRYKK

ALT OM  

TRAKTOR  

PÅ ETT  

STED

Monster: Hvordan pakker en 
sammen flere kilometer med gjød-
selslanger på 15 minutter? Pieter 
van der Linde konstruerte like godt 
sitt eget, unike slangemonster i 
gårdsverkstedet.

Historien bak: 
Mye har skjedd 
siden den gang 
traktorsjåføren 
måtte ta til takke 
med et iskaldt 
slåmaskinsete, i 
beste fall polstra 
med en striesekk, 
og fram til dagens 
sofakomfort i 
førerhytta. Vi gir 
deg historien bak 
utviklinga fra vel-
tebøyle til lydløs 
fornøyelse.

Mekketips: Restaurering av trakto-
rer er for mange en kjær hobby. Vi 
gir deg gode tips og råd om hvordan 
du gjør alt fra grovarbeid, til de-
taljer i arbeidet med å få de gamle 
kjemper til å skinne.

Digitalt fra Sunndal, neste er løk
Som erstatning for den tradisjonelle tidligmarkvandringen på Frosta arrangerte GPS en 
digital «vandring» 19. juni. Det gav oss muligheten til å vise fram poteter fra Sunndal også.

17. juni fikk vi tilsendt bilder fra Kristi Aarak på Sunndalspotet AS (innfelt i bildet neden-
for) med følgeteksten: «Sesongens første pakking er gjennomført (Solist) og det ser veldig 
bra ut; vi pakka 5125 kg. Av disse var 28% 50-65 mm, og 61% 40-50 mm. I tillegg var det bare 
3 % utsortering! Fenomenalt! (@Sunndalspotet)».

Den neste (pr. nå planlagte) digitale vandringen i regi av GPS kommer i august. 6. – 10. 
august reiser vi rundt i alle løkområdene og tar avlingsprøver. Prognosene vil så bli pre-
sentert på en digital «vandring» i etterkant av dette.


