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Førsesongsalg, jubileumskaravane og
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Over 3500 kilometer, 24 steder i landet!
MOI/ EuroPRO Jubileumskaravane 2020

Vi går inn i en spesiell høst. Dette skulle vært høsten med markering av MOI AS sitt
70-års jubileum på Agrisjå. På grunn av situasjonen vi er i, så er Agrisjå avlyst.

Her ser du en oversikt over hvor vi kommer i september 2020.

Vi har mange kunder i hele landet som setter pris på å treffe oss på de årlige 		
messene. Derfor har vi valgt en annen vri i år. På den neste siden vil dere se hvor
”MOI/ EuroPRO Jubileumskaravane” vil ha stoppesteder i september 2020. 		
Vi kommer til å forholde oss til gjeldende råd fra FHI fortløpende, slik at det skal
være trygt å komme på våre arrangementer, og håper at vi vil møte mange MOI og
EuroPRO kunder på hvert av stedene vi kommer til.

Vi starter opp på MOI-fabrikken på
Jæren den 5. september, og kjører i ett
frem til vi er i Alta den 20 september.
Helgen etterpå tar vi en ekstra runde i
Agder fylke.
Med 24 stoppesteder og totalt over
3500 kilometer, håper vi at vi stopper
et sted i nærheten av deg, og at du vil
komme å besøke oss på et eller flere av
stedene på veien. Her vil du kunne se
noe av vårt utstyr, og ikke minst få tatt
en prat med din lokale selger og andre
fra MOI og EuroPRO.

Siden vi produserer utstyret vårt i Norge, er vi ikke like påvirket som våre konkurrenter, som importerer hele eller store deler av sine vogner fra utlandet, i forbindelse
med valutasituasjonen. Vi skal derfor gjennom dette førsesongsalget tilby MOI
gjødselutstyr til samme pris som før Corona-situasjonen inntraff. Dette håper vi
vil gi oss en god salgshøst som styrker vår posisjon i det norske markedet, med
norskprodusert utstyr ytterligere. Det er smart å handle før nyttår!

JUBILEUM

Kaffen skal være klar, og vi skal også
kunne gi deg noe å bite i når du kommer innom oss.

Moi AS ble etablert som ei lita smie på Orre på Jæren i 1950, og startet med å
produsere ”Moldvarpen”, som Trygve MOI hadde laget en utgave av frem mot 1950.
Denne blir betegnet i historiebøkene som den første ”norskproduserte gravemaskinen” og var en traktorslept gravemaskin som det i løpet av 50-tallet ble
produsert rundt 40 maskiner av.

VI GLEDER OSS!!!

Smia ble etter hvert drevet videre som ”Brødrene MOI” av brødrene Kristian og Jens
Moi og Jostein Gudmestad, etter at Magnus MOI trakk seg ut for å drive gard. Etter
hvert ble produksjonen av ”Moldvarpen” nedfaset, og produksjon av naturgjødselutstyr overtok som hovedprodukt.
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DOFFEN

Forgjengeren til ”Doffen” som vi kjenner i dag, ble produsert på 50-tallet og ble en
stadig viktigere del av produksjonen på Orre. I 1970 ble den første ”Doffen”
produsert i glassfiber, så også den velkjente grønne ”Doffen” har jubileum i år.
”Doff” produsert i glassfiber, er en sprek 50-åring, som gjennom de siste 50 årene
har blitt videreutviklet steg for steg av smedene på Jæren. Ved hjelp av innspill fra
norske bønder i hele landet, har den gjennomgått små endringer og forbedringer
hvert år siden 1950. Nå er vi kanskje ikke nøytrale, men vi mener at dette er den
desidert beste gjødselvogna for norsk landbruk, og ”MOI” er nok et av de sterkeste
merkevarene i det norske landbruket også i 2020.

MOI og EuroPRO

MOI og EuroPRO er søsterbedrifter. I løpet av de siste årene har MOI overtatt salget
selv gjennom salgsselskapet EuroPRO. Gjennom denne måten å jobbe på, har vi
kommet nærmere kundene enn gjennom en stor salgsorganisasjon som skal selge
et bredt varesortiment. Vi er tilbake til grunntanken som var da selskapet ble etablert for 70 år siden: Vi skal lage de beste produktene innenfor gjødselhåndtering,
og videreutvikle disse sammen med norske bønder, og vi skal ha tett kontakt med
våre kunder.
Selgerne som nå jobber i EuroPRO arbeider like mye som rådgivere og samarbeidspartnere rundt produktsegmentene i EuroPRO som selgere. Og de kan produktene
sine! Vi er ekstremt stolte av å produsere produktene våre i Norge, vi har fokus på
kvalitet, og ikke på å produsere utstyret vårt i utlandet til lavest mulig pris. Vi skal
være enkle å få tak i, og kundene skal kunne snakke direkte med fabrikken. Som
eneste aktør i markedet gir derfor MOI 5 års fabrikkgaranti på våre glassfibervogner. 2

Følg med på nettsidene
våre og lik oss på våre
Facebooksider for oppdatert informasjon rundt
jubileumskaravanen.
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MOI AS
Karmøy Sveis&Landbruk
Voss
Etne
Skei i Jølster
Nordfjordeid Ørsta
Fræna
Ringebu
Lesja
Meldal
Tolga
Stjørdal
Snåsa
Mo I Rana
Mosjøen
Bodø
Leknes
Borkenes
Bardufoss
Alta
Finnsland
Lista
Bjerkreim

50- og 60-åra

60- og 70-åra

70, 80- og 90-åra

2000-åra

2020-åra
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2000-åra

DOFF X-Serien glassfibervogner
TAKK FOR HANDELEN

Noen bilder av fornøyde MOI og EuroPRO kunder

Toppmodellen som ALLTID
– foran sin tid
Så tidlig som i 1970 produserte MOI sin første
glassfibervogn. Doff X-modellen er fortsatt vår
suverene bestselger.

Doff X serien:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Lavt vedlikehold, lav vekt, lang levetid, 		
unik tankform
Solid, helstøpt tank av glassfiberarmert
polyester
Galvanisert helramme med innfestning
for nedfellerutstyr
Kraftoverføringsaksel – STD eller vidvinkel
Lysutstyr er standard
Alle vognene fra MOI leveres med radial
lavtrykksdekk for redusert jordpakking
Gjennomgående hjulaksel eller boggi med
sving og fjæring, eller fast boggi med boggiløft
Lavtrykkspumpe eller jet/høytrykkspumpe
Dreiestempelpume med 6” eller 8” lastearm
Patentert miljølokk som holder tett
Slank trekkbom – bedre svingradius
Pumpen er godt beskyttet over rammen

Unike kjøreegenskaper
DOFF X kan leveres i standard utgave eller som
Jetvogn, valgfritt med boggi eller enkeltaksel.
Vognene er kortbygde og har unike kjøre- og
sporingsegenskaper. De føles et nummer mindre
i kroken enn virkeligheten skulle tilsi. Den slanke
trekkbommen bidrar til stor frihet ved tilkjøring
på trange lasteplasser.
Toppmodellen fra MOI AS og markedets mest
suverene gjødselvogn. Med sin «jurformede»
glassfibertank, galvaniserte hel-ramme og unike
konstruksjon blir dette en vogn med:
•
•
•
•
•
•
•

Unike kjøreegenskaper
Suveren tømming
Lang levetid
Lav vekt
Høy annenhåndsverdi
Lavt tyngdeepunkt
Må ikke forveksles med
vogner som har flat bunn

Fabrikk

5år
Garanti

DOFF X-Serien
glassfibervogner

Skreddersydd gjødselvogn til ditt behov!
MOI produserer alle vogner
lokalt på fabrikken på Jæren.
Derfor kan vi skreddersy med
kort leveringstid.

Fabrikk

5år
Garanti

Spør oss om finansiering
Vi samarbeider med flere
selskaper innen leasing og tilbyr
gode og konkurransedyktige
finansieringsløsninger.
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RX-Serien glassfibervogner

Stort
Ekstrautstyr
utvalg

Skreddersy din nye gjødselvogn
Det finnes et stort utvalg innen ekstrautstyr. Du
bygger vogna etter dine ønsker og behov.
På www.moi.no får du en oversikt over hvilket
utstyr det er å velge mellom og samtidig bygge
din vogn i vår konfigurator.

Fabrikk

5år
Garanti

Dersom du velger å ”bygge” en vogn i konfiguratoren på nettsidene våre, vil din lokale selger i
EuroPro kontakte deg innen kort tid med et
uforpliktende tilbud.
Fabrikk

5år
Garanti

Skreddersydd for norsk landbruk
RX-serien er uviklet med vektfordeling og marktrykk i fokus og har med seg mange av de unike
egenskapene fra Doff X vognene, som glassfibertank og galvanisert helramme.

RX80
RX125

RX95
RX155

Flere og flere av våre kunder velger
nå boggiløft på sin vogn. Med
boggiløft har du anledning til å flytte
store mengder vekt over på traktorens bakhjul i bratte stigninger.

Med 21 tonns svingbar boggi
med bladfjæring følger det bakre
hjulsettet med i stedet for å rive.
Svingen kjøres i flyt og følger
kjøreretningen av seg selv.

Moi-vognene kan utstyres med
kombibremser. Mange har nå
traktorer med luftbrems.

Du kan også løfte det fremre eller
bakre hjulparet for smidig kjøring
for eksempel ved manøvrering inn
mot påfyllingssted. Boggiløft settes
i flyt under normal kjøring på eng
eller langs vei.

Ved rygging tilføres oljetrykk, og
boggien sentreres.

Dreiestempel-pumpe

(luft/hydraulikk)

Med luftbremser sikrer du en mer
behagelig bremsefunksjon, og
velger du kombibremser, har du
anledning til å bruke vogna også
på traktorer uten denne muligheten. Kan også utstyres med
lastkjenning.
RX 155
egenvekt kun
2950 kg
600/55R26,5

Skreddersydd gjødselvogn
Bruk vonsom
Lastearm til
forditt behov

Justerbart hjulakselfeste for optimal vektpumpestasjon
selvlessing
Med vår nye
overføring
til dreiestempel-pumpe
trekkrok.
er du sikret 10 bars trykk og fullt
Ved bruk av vår høytrykkspumpe,
MOIs nyutviklede
gir deg
RX gjødselvogner bygges
slik som lasterarm
du som kunde
vakuum. Et utmerket alternativ
Fleksibilitet!
kan vogna benyttesvil
som
pumpestamange
flere
muligheter.
Sammen
ha den. Det er et stort utvalg av tilleggsutstyr å
ønsker en
selvlessende
sjon under
slepeslanmed dreiestempelpumpe kan
RXdersom
-serienduleveres
med
galvanisert ramme
somkjøring med
velge
mellom. Besøk
vår benyttes
nettsideforwww.moi.no
og
vogn, men likevel ikke ønsker vakuge.
Enten
man
velger
en
sprededenne
effektiv lessing
kan
påmonteres
både
høytrykksskreddersy
din
vogn.
um-vogn.
Med denne
pumpen
kan og lavtrykksbom eller en vanlig spreder i enden
av vogna.
pumpe,
feste forvogn
nedfellingsutstyr.
du lessesamt
din glassfiber
ved
av slangen, er dette et stadig mer
hjelp av laster-arm og sugedokk,
brukt alternativ. Dette
er også
Lastearm
Ønsker
du å se filmklipp
av kan leveres med
Lønnsomhet!
eller bare ved hjelp av slange.
6”
eller
ideelt med tanke påutstyret
rengjøring
vårt? Gå inn på 8” rør.
Med den lange levetiden og de gode kjøreegenmed vann av slanger og spredeutskapene som glassfibervognene til MOI
er bruk.
kjent www.moi.no. Har du qr-leser,
styrAS
etter
for, bidrar denne vogna til å komplettere det brede kan du bruke koden for å komme direkte til filmene.
sortimentet gjødselvogner fra MOI AS.

Den sylinderformede tanken med skvulpeskott
og unik tømmestuss innvendig, gjør at du får en
vogn med fantastiske kjøreegenskaper og veldig
bra tømming. Vogna er utviklet med tanke på lav
egenvekt, flyteevne og minst mulig marktrykk.

Med Vogelsang bredspreder, hindrer du avdrift og
sikrer et mer nøyaktig spredebilde

Kombibrems

Optimal vektoverføring

Vogna har de samme utstyrsalternativene som
toppmodellen Doff X vognene har.

MOI AS sine vogner blir levert standard med radialdekk. Med mulighetene du har for å forskyve
hjulakselen og dermed overføre mye av vekta til
traktorens bakhjul, sammen med markedets
letteste vogn, reduseres marktrykket til et
minimum.

Fjærende svingboggi

RX 125
egenvekt kun
2650 kg
600/55R26,5

Rx-serien leveres i følgende modeller:

RX65
RX110

Boggiløft
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Moi slangetrommel
MOIs slangetrommel med unikt design og en trommeldiameter på hele 1530 mm og bredde på 1900 mm.
•
•
•
•
•

Helgalvanisert ramme
Trommel med dobbelt hydraulisk inntrekk
Standard med triangel innfestning
Skilleveggene er justerbare og leveres i det antall
kunden ønsker
Kapasitet 1200 meter slepeslange

Elektriske stangpumper
Cri-Man elektriske pumper fås i mange varianter.
Stangpumpene PTM og PTEM leveres i den lengden og
motorstørrelse som passer din gjødselkum. Stor kapasitet og leveres standard med dobbel kutting og syrefast
lasterør og akselstamme.
Leveres også med styreskap og fjernstyring som tilleggsutstyr.

Separatorer
Cri-Man separatorer er kvalitet og stor kapasitet.
Kapasiteter opp mot 72 m³/t.

Slangesprederpumper

Separatorene fra Cri-Man leveres med syrefast skrue
og screen. Gjødseltilkoblingene er under maskinen og
sikrer stabil gjødseltilførsel uten fare for tetting.

PTH 65 er en høytytende pumpe til de fleste slangeanlegg. Leveres med dobbel justerbar kutting og
540 rmp/m som standard. 180 m³ og 13 bar trykk.
Virkningsgraden er hele 25% høyere enn våre
konkurrenter og er derfor lette å dra. 90-150 HK.

Når separatoren med tilkoblingen under stoppes, renner maskinen og slangene tomme slik at frost unngås.
Opplagring av skruen i ytterenden sikrer lengre levetid
og høyere kapasitet.
Alle maskinene oppnår 30% tørrstoff.

PTH 100K er en ekstremt høytytende pumpe til store
slangeanlegg. Leveres med dobbel justerbar kutting
og 1000 rmp/m standard 275 m³ og 14,5 bar trykk.
Virkningsgraden er hele 25% høyere enn våre konkurrenter. 150-250 HK. Kan bestilles med oljekjøling og
15,5 bar trykk.

Maskinene for de som ønsker å lage strø kommer opp i
38% tørrstoff.

MSU
Cri-Man mobil separator komplett med SM300 Proff

Alle våre Cri-Man kan nå leveres med den unike Moi
Vanntank-patenten. Unngå trøbbel og tørrkjøring
under oppstart av pumpa. Moi Vanntank sikrer du at
pumpa alltid suger gjødsel når du starter kraftuttaket.
Du kan starte og stoppe når du vil uten problem.

separatoren på 72 m³/t, transport band, sugepumpe
m/kutting, pumpe for den våte separerte fraksjonen og
ramme for enkel transport.
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Bomech gjødselnedfellere

Bomech med slepesko

Den beste måten å gjødsle åker og eng

Samme utstyr både til vogn og slepeslange

Bomech gjødselnedfellere
Bomech slepesko-nedfellere sikrer at gjødsla går
direkte i bakken under bladene. Man unngår å
skitne til plantene, og næringsstoffene i gjødsla
forblir på bakken.
Bomech har en solid og robust konstruksjon og
er markedets letteste gjødselnedfellere. Vekt fra
kun 620 kg.

Bomech Alpin - kombimodell
Nå kan vi endelig tilby en enkel kombimodell fra
Bomech på 9 meter.
Sammen med Bomech har MOI AS utviklet en
modell som kan brukes både bak traktor, som en
ren slepeslangemodell, og bak vogn. 3-punkts
oppheng med f.eks triangel gjør at du enkelt kan
bytte mellom vogn og slepeslange.
Denne lette modellen, med egenvekt på kun 570
kg, har Vogelsang fordeler med kutting og betjenes
med 1 dobbeltvirkende uttak til å svinge ut begge
sider, samt 1 uttak for fordeleren. Sylinder på
løftet gjør at den er enkel å sette av, samt å
tilpasse høyden når du kjører.
Et prisgunstig alternativ for deg som kan kjøre noe
med slepeslange, men som også har teiger som
du må bruke vogn på.

Bomech Speedy foldes opp langs vognsidene og
Greenstar Flex bak vogna.
Tekniske data - Alpin
Arbeidsbredde
Transportbredde
Vekt
Slangeavstand
Slangenedløp

Alle maskinene har vertikale fordelerhus med
hydraulisk drift av kutteknivene og steinfelle.

9,0m
3,0 m
570 kg
300 mm
30 stk

Bomech Alpin Nordic

Nå kan vi også tilby en modell for Norge
for montering kun på vogn uten
slepesko.
Dette er den enkleste og rimeligste modellen for montering på vogn. Bomech
Alpin Nordic leveres i 9 meter bredde.
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Tekniske data - Greenstar Flex
Greenstar Flex
7,5
Arbeidsbredde
7,5 m
Transportbredde
2,55 m
Vekt
620 kg
Slangeavstand
220 mm
Slangenedløp
34

8,8
8,8 m
2,95 m
680 kg
220 mm
40

Tekniske data, Speedy og Speedy One
Speedy
12
Arbeidsbredde
12 m
Transportbredde
2,99 m
Vekt
1175 kg
Slangeavstand
250 mm
Slangenedløp
48

15
15 m
2,99 m
1250 kg
250 mm
60

Speedy One
Arbeidsbredde
Transportbredde
Vekt
Slangeavstand
Slangenedløp

9
9m
2,55 m
900 kg
250 mm
36

10,5
10,5 m
2,55 m
975 kg
250 mm
42

Miksere og pumper

Stasjonær KEENAN MECHFIBER 400 med Rollax bånd
levert komplett av EuroPRO
Vi er på besøk hos familien Reinfjord på gården Nygaard i Viken
fylke.
Det siste året har Bjarne og sønnen Erling (bildet) fått installert
sitt nye fôringssystem fra KEENAN og Rollax. Rollax er et svenskprodusert transportbånd som er tilpasset og tilkoblet InTouchteknologien i KEENAN-vogna.

Gjødselmikser – stativmodell

Proff gjødselmikser, skreddersydd til store traktorer

Galvanisert utgave – 4,5 og 6,5
meter.

Spesialdesignet utstyr rettet mot store driftsenheter,
entreprenører og maskinstasjoner i dagens marked.

Vogna er utstyrt med bak-utmating, ballehandler for optimal
håndtering av rundballer, og ekstra kniver er montert for optimal
kutting. Vogna blir drevet av en 45 kW elektromotor og står stasjonært inne i fôr-rommet i fjøset. Her har de senket ned gulvet
der hvor KEENAN vogna står – for lav lastehøyde. Videre er det
montert elevator-system og utmaterbelte fra Rollax.
«De viktigste elementene som hadde innvirkning på valget av
system for oss, var at miksen ble så ensarta som mulig og lett
og luftig. Vi ønsker også flere blandinger i døgnet, og har forskjellige mikser til de forskjellige dyra i fjøset», sier Erling
Reinfjord.
«Vogna er utstyrt med et stort antall kniver, noe som gir meget
god kutting av fôret, og den har en veldig god blandeevne. Jeg
mener at dette er den beste mikseren på markedet til å blande
for med, uavhengig av hvor mye som er i mikseren», sier Reinfjord.

Veggmikser
Lavbygget modell
Med mekanisk stillbar arbeidsvinkel

Kan leveres med buet plate for montering i rund kum og med
opp til 15 grader vinkel for de som ønsker å skråstille mikseren.

Han sier videre at de allerede har oppnådd bedre resultater på
melkemengde og fettprosent, og at denne mikseren tilsynelatende tar bedre vare på fiberet i fôret, og at dyrene får i seg
mer mat.

Moi mobilpumpe
Leveres både som høytrykk- og lavtrykkpumpe. Kan brukes som lastepumpe og
stasjonærpumpe på slangeanlegg.

Reinfjord bruker InTouch systemet og rådgiving fra Alltech, og
gleder seg til å se hvordan dette samarbeidet vil utvikle seg, og
hvilke resultater de sammen kan oppnå.

Unik løsning m/vanntank slik at du kan
suge gjødsla ut/opp fra gjødselkummen.
Standard m/fastmontert lasterør på l
avtrykkspumpen.

Reinfjord avslutter med å skryte av EuroPRO sin oppfølging
under installasjon av systemet.

6” sugeslange. Kapasitet 6-10000 L/min

Vi takker for handelen, og ser frem til å kunne tilby dette
komplette systemet til våre kunder i årene fremover.

Langstammet pumpe
Fossepump universalpumper
type 10 og type 20
Alt-i-ett pumpen som dekker de fleste
arbeidsforhold og har stor kapasitet på
røring/lasting.
Modulsystem som kombinerer alle pumper
og mixere.
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K

KEENAN har vært medlem av Alltech-konsernet siden 2016 og er en respektert leder i
etiske og lønnsomme landbruksløsninger, med fokus på å maksimere fôreffektiviteten.
I løpet av nesten fire tiår i landbruksnæringen har selskapet etablert seg som en av
verdens ledende produsenter av blandevogner. Basert i Borris, Co. Carlow, Irland,
eksporterer selskapet nå sitt utvalg av blandevogner til bønder i over 70 land globalt.

med
“ Håndlaget
banebrytende

teknologi i vårt
produksjonsanlegg
av verdensklasse

KEENAN blandevogner er unike og gir påviste ernæringsmessige fordeler. En KEENAN-vogn er utviklet for å produsere en jevn, grundig
blandet og lett miks, som aldri er blandet for lite eller for mye. Denne optimale blandingen kaller vi MechFiber. KEENAN sin utvikling av
selvdrevne og selvlastende fôrmiksere og deres utvalg av vertikalblandere, gjør at vi har en komplett blandingsløsning for alle gårdstyper.

”

InTouch, først lansert i 2009 er en skybasert kommunikasjonsplattform, som tolker data fra nesten 300 000 kyr over hele verden og driver
synergiene mellom KEENAN og Alltech-teknologiene på gårdsnivå. Dette bidrar til å sikre at bøndene globalt ser ekte forbedringer i dyrehelse
og ytelse. Med et dedikert team av ernæringseksperter med støttet av state-of-the-Art InTouch kontroller har KEENAN og Alltech muligheten
til å levere en unik pakke med ernæringsmessig kompetanse på gården, slik at gårdbrukeren skal overvinne produksjonsutfordringene på
den mest bærekraftige og lønnsomme måten.

KEENAN-serien av blandevogner
MechFiber (MF)
Hver MechFiber-maskin er basert på banebrytende teknologi og håndlages
på vår fabrikk i Borris, Co. Carlow i Irland. MechFiber-serien er tilgjengelig
i en rekke størrelser fra 8 -28 kubikkmeter og kan leveres som henger
eller stasjonær enhet drevet av en elektrisk motor. Maskinene bygges på
bestilling. Derfor kan hver maskin tilpasses individuelle behov og ulike
former for gårdsdrift.

MechFiber selvgående mikser
Etter lanseringen i 2017 har KEENAN SP-serien raskt funnet sin plass
blant husdyrbønder rundt om i verden. Tilgjengelig som 16 eller 20
kubikkmeter modell, SP-maskinene har en rekke innovative funksjoner
som leverer ultimate fôrytelse på gården. Disse inkluderer det unikt
utformede kutterhodet som beskytter fôr strukturen og leverer MechFiberblandingen. Et førerhus som tilbyr sjåføren det høyeste nivået av komfort
og kontroll, og InTouch-kontrolleren som garanterer den mest presise
lastingen og blanding av ingredienser.

Vertikal mikser
Utviklet sammen med det italienske firmaet, Storti, gir KEENAN VAserien et alternativ for bønder som ønsker vertikale blandere. Tilgjengelig
i en rekke størrelser fra 18 - 44 kubikkmeter, VA-serien er utviklet for
ytelse hver dag under de mest krevende forholdene. Sentrale funksjoner
er styrke, pålitelighet og evne til å håndtere alle fôringer. Utstyrt med
InTouch-kontroller som standard, er hver VA-maskin designet for å tilby en
optimal blandingskvalitet i hver last.
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Salgsteam Keenan:

InTouch og KEENAN-kontroller
En rekke nye funksjoner gjør KEENANkontrolleren til en av de mest
avanserte, intuitive og brukervennlige
fôrstyringsverktøyene på markedet.

I kombinasjon med InTouch Diet Transfer Management (DTM)
programvare, sikrer dette::
• InTouch ernæringseksperten kan gi proaktiv støtte og ta effektive
beslutninger for besetningsbestyring
• Enkel og rask overføring av dyrehold til kontrolleren

En åtte-tommers fargeskjerm er montert på blandevognen
og gir bonden et klart og skarpt bilde uansett værforhold.
Utstyrt med 4G kapasitet, gir dette rask overføring av data
som ingrediensmengde og blandingstid til og fra kontrolleren.
Opptil 99 individuelle dietter kan forhåndsprogrammeres
på kontrolleren, dette gir effektiv styring av store grupper
forskjellige dyr.

• Trådløs overføring i sanntid av lastingsnøyaktighet og 			
blandingsrotasjoner
• Nøyaktig kontroll av fôrkostnader og inntak av tørrstoff
• Detaljert grafer og rapporter om ingrediensene som brukes, 		
fôrkostnader, produktivitet og fôringsnøyaktighet

Jon Erik Borgen

Frank Arntsen

Salgsområde:
Vestfold, Viken, Oslo,
Innlandet opp til
Nord-Østerdal og opp
til Nord-Gudbrandsdal

Salgsområde:
Nordland, NordTrøndelag, Troms og
Finnmark

957 32 372
borgen@europro.no

• Nøyaktig styring av dyrefôrbeholdning på gården

995 35 026
frank@europro.no

Bengt Nærland Olsen
Produktsjef Keenan
Salgsområde:
Rogaland, Agder, Telemark, Sunnhordaland
940 18 886
bengt@europro.no

Servicekoordinatorer/
delesalg hele landet:

Jon Brennmoen

Inge Joar Nydal

Salgsområde:
Nord-Østerdal,
Nord-Gudbrandsdal,
Møre & Romsdal,
Sør-Trøndelagl

Salgskonsulent/
distriktsansvarlig
Sogn & Fjordane, Voss
og nord for Hardangerfjorden

989 06 465
jon@europro.no

951 20 629
nydal@europro.no

InTouch,
fôrrådgiving
hele landet:

Peter Vagn Andersen
Alltech Norway AS
41 48 59 89
pvagnandersen@alltech.com

Karmøy Sveis & Landbruk
Svein Magne Skjølingstad
Daglig leder/Salg
Karmøy Sveis & Landbruk
52 81 80 60
sms@kslagri.no

Bengt Nærland Olsen
Produktsjef

Keenan

940 18 886
bengt@europro.no
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TM

TM

CAST 45T

EuroPRO AS lanserer minilastere fra den italienske kvalitetsprodusenten Cast Group i Norge

Unike genskaper:

I sortimentet finnes Castloaders, som er den tradisjonelle varianten av kompaktlastere, samt
Worky Quad som er en spennende glidestyrt modell som man betjener fra stående posisjon.
Modellen Eco Quad er en elektrisk nullutslippsmodell. Flere modeller i sortimentet vil også bli
tilgjengelige i elektriske utgaver. Felles for alle produktene er den italienske produsentens fokus
på kvalitet i alle ledd, velkjente italienske komponenter, liten svingradius og god løftekapasitet.

TM

LEDDSTYRT CHASSIS MED FIREHJULSSTYRING gir CAST 45T en unik

TM

TM

1 svingradius på kun 848 mm

PENDLENDE BAKAKSEL Gir bedre stabilitet, grep mot underlaget og

2 styring.

HYDRAULIKKUTTAK BAK MED MENGDEREGULATOR Dette
3 UAVHENGIG
muliggjør bruk av to separate redskaper samtidig, et foran og et bak.

TM

SYSTEMET (ANTI STALL TECHNOLOGY SYSTEM) Installert på CAST
4 AST
Minilasterne for maks. løftekapasit og for å unngå at motoren “kveles”
ved store påkjenninger.

TM

CAST 23T NORDIC

Motor : Kubota D902
Kjørehastighet 10-12 km/h
Hydrostatisk transmisjon 4WD
Elektrisk differensialsperre
Vannavkjølt
6-funksjoners joystick
Metalldeksel foran og bak
Universalt redskapsfeste
12V strømuttak : standard

TM

CAST 33TLX

Motor Kubota D1305
Kjørehastighet 16 km/t
Hydrostatisk transmisjon 4WD
Elektrisk differensialsperre
Vannavkjølt
10-funksjoners joystick
Metalldeksel foran og bak
Paralellføring
Kraftigere hjulmotorer MTK

5 1.000 KG ved 3.3m med balansert teleskopisk bom
6 DEKSEL AV STÅL FORAN OG BAK

Ergonomisk oppvarmet førersete
og belte: standard
Veltebøyle (førerhus u/vindu)
Teleskopisk bom
Traktorhjul 26x12.00-12
Vekt : 1200 kg

7 PARALELLFØRING MED DOBLE SYLINDERE 		
8 AUTOMATISKE HYDRAULISKE PÅLØPSBREMSER 		

LED arbeidslys (2 foran+1 bak)
Universalt redskapsfeste
12V strømuttak og elektrisk uttak
i fronten (165W)
Ergonomisk oppvarmet førersete
og belte: standard
Traktorhjul 26x12.00-12
Veltebøyle (førerhus uten vindu)
Vekt : 1300kg

Worky Quad ECOQUAD
Null utslipp

Det kraftige batteriet på 36 Volt med
3 års garanti supplerer de fire neste
generasjons- hydraulikkmotorene til max
ytelse for hydrostatisk drift- og bremsesystem. Maskinens smøresystem er
samlet og lett tilgjengelig. Dette garanterer smøring til alle bevegelige deler som
er utsatt for slitasje. Til slutt –lydnivået er
svært lavt – noe som betyr økt trivsel for
operatøren og bedre produktivitet.

Demomaskiner for salg!

Vi bytter ut flere av våre demomaskiner, og selger
pent brukte demomaskiner til meget fordelaktige
priser. Første mann til mølla! Ta kontakt med en av
våre selgere for et supert tilbud.
CAST 23T NORDIC
CAST 33TLX

HYDRAULISK KAPASITET
950 Kg (med motvekter)
950 Kg (med motvekter)

MOTORYTELSE
20 Hk
30 Hk

HYDRAULIKKSYSTEM
32 lt/min
50 lt/min

HØYDE PÅ BOM
2945 mm
2945 mm

En komfortabel førerposisjon med beskyttelse på sidene av myk gummi. Kontrollpanelet er ergonomisk og velplassert,
noe som gir føreren trygghet og sikkerhet.
Dette gjør at man aldri behøver å ta
hendene bort fra spakene.
Et stort utvalg av redskaper er tilgjengelig. Dette er redskaper som tilfredstiller
mange behov både innen landbruk, kommunal-, privat- og bygg/anleggs sektoren.
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Motor Isuzu 38 Hk • Kjørehastighet 16 km/t • Hydrostatisk
transmisjon 4WD • Elektrisk diff. sperre • Vannavkjølt •
Paralellføring • Hydraulisk kapasitet 66 l/min • Leddstyrt og
chassis med firehjulsstyring • AST-system (Anti Stall Technology)
• Pendlende bakaksel • 10 funksjoners joystick • 12 V strømuttak og elektrisk uttak i fronten (165W) • Digitalt dashbord med
lydsignaler • Ergonomisk varmesete med armlener og belte
• Frontrute med vindusvisker • Universalt redskapsfeste •
Metalldeksel foran og bak • Veltebøyle (førerhus uten vindu) •
Teleskopisk bom • SKID-hjul 10x16,50 • Egenvekt 2050 Kg

NYHET!!

Castloader kommer med nytt tilskudd i 800serien, CAST 825D. Dette er kompakte maskiner
med mange av de samme egenskapene som de
andre, men på disse sitter du på bakvogna og
kjører. Noen liker det ene, noe det andre. Hos
oss kan du velge det som passer deg best.

MOTORYTELSE
25 Hk

HYDRAULIKKSYSTEM
42 lt/min

HØYDE PÅ BOM
2962 mm

Selgere

Vårt engasjerte salgsteam står klart til å besøke deg med et uforpliktende tilbud, gode råd og løsninger på dine utfordringer og ønsker.
Sammen med deg skreddersyr vi vogna eller utstyret slik du vil ha
det. MOI bygger de aller fleste vognene på skredder søm fra kunde.

Brukte MOI vogner

Vi har til enhver tid brukte vogner på lager, og på vei inn til lager. Ta
kontakt om du er interessert i et godt bruktkjøp.

Jon Erik Borgen
Salgsområde:
Vestfold, Viken, Oslo,
Innlandet opp til
Nord-Østerdal og opp til
Nord-Gudbrandsdal
957 32 372
borgen@europro.no

Svein Magne
Skjølingstad
Daglig leder/Salg
Karmøy Sveis & Landbruk
52 81 80 60
sms@kslagri.no

Bengt Nærland Olsen
Produktsjef Keenan
Salgsområde:
Rogaland, Agder, Telemark, Sunnhordaland
940 18 886
bengt@europro.no

Stian Hetland
Teknisk sjef
MOI/EuroPRO
51 78 85 89
997 16 326
stian.hetland@moi.no

Delelager

Nå får du kjøpt deler direkte fra
MOI-fabrikken! MOI lagerfører til enhver
tid det aller meste av deler.
Trenger du slitedeler til nyere utstyr, eller
er vogna di 20-30 år gammel, så finnes
det meste i hyllene på fabrikken.

Jon Brennmoen

Frank Arntsen

Inge Joar Nydal

Salgsområde:
Nord-Østerdal,
Nord-Gudbrandsdal,
Møre & Romsdal,
Sør-Trøndelagl

Salgsområde:
Nordland, NordTrøndelag, Troms og
Finnmark

Salgskonsulent/
distriktsansvarlig
Sogn & Fjordane, Voss
og nord for Hardangerfjorden

989 06 465
jon@europro.no

995 35 026
frank@europro.no

951 20 629
nydal@europro.no

Tønnes Oksefjell
Daglig leder/EuroPRO
51 78 85 85
950 12 234
to@europro.no

Og ikke minst: Du treffer personer med
mange års MOI-erfaring på
telefonen. Bestiller du innen kl 14, så
kan vi i de aller fleste tilfeller levere
delen hos deg allerede neste formiddag.

51 78 85 80

Per Håland
Delelager
T: 51 78 85 80
delelager@moi.no

EuroPro AS

Pollestadveien 231, N-4343 Orre
Tlf. 51 11 01 24
post@europro.no www.europro.no

Karmøy Sveis & Landbruk

Vi tar forbehold om trykkfeil i brosjyren.

