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CASTELGARDEN

En moderne traktor skal både være effektiv nok til plænens store arealer og kunne 
dreje skarpt, når der skal trimmes rundt om havens mange forhindringer. Samtidig 
skal føreren sidde godt og komfortabelt under hele turen.

Vælg mellem manuelle gear 
eller fodbetjent hydrostatisk 
automatgear.

Med hydrostatisk auto-
matgear er det let at skifte 
mellem frem og bak. Hastig-
heden kontrolleres også helt 
trinløst – jo hårdere du tryk-
ker på pedalen, jo hurtigere 
kører traktoren.

Alle Castelgarden traktorerne har kraftige Briggs 
& Stratton motorer, som sikrer motoreffekt  
nok til de store klippere. Alle klipperne er  
omskiftelige mellem sideudkast og BIO-klip.  
Med BIO-klip monteret, bliver det afklippede 
græs findelt – helt uden udkast!

Vælg den specialiserede  
   BIO-klipper, hvis du  
      ønsker at BIO-klippe  
        hver gang – den  
          fås både med og          
            uden selvtræk.

Vælg en 3i1 kombi 
   maskine fra Castelgarden,  
      hvis du vil have 
         muligheden for at 
           skifte mellem  
              opsamling, bagudkast 
   eller BIO-klip.
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CASTELGARDEN

En smuk plæne med masser af bede, buske og andre forhindringer, klares let og 
ubesværet med en rider med frontmonteret klipper. Den giver det bedst tænkelige 
overblik over hvad du klipper.

Den baghjulsstyrede model kommer let rundt i 
alle havens hjørner. Med sit forhjulstræk står den 

godt fast og det hydrostatiske automatgear gør  
det let at skifte mellem frem og bak. 

Hastigheden kontrolleres også helt trinløst 
– jo hårdere du trykker på pedalen, 

jo hurtigere kører den.

Den knækstyrede 
model gør det let at 
manøvrere rundt mellem havens træer og buske. Bag-
hjulene følger lige i forhjulenes spor og du har hele 
tiden fuldt overblik over den frontmonterede klipper. 

Kvalitetsmaskiner 
fra GGP Group:

VÆLG MELLEM TO- 

OG FIREHJULSTRÆK
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STIGA

Billy Goat løvsuger 
MV 650

Park Pro 740 IOX
4WD, 2cyl Honda motor 
125 CM pro combi

Villa 520 90CM combi

Park 520 DP diesel 
2WD 125 cm 
pro combi

Den gule Stiga fra GGP Group kender de fleste. Det er et stort program af maskiner 
i alle størrelser og til ethvert behov. Rekvirer brochuren med plæneklippere, frontri-
ders, sneslynger m.m.

Villa 14 HST

Snow Flake sneslynge 
8,5 HK

Multiclip 50 S rental

BRUG OS!

Vi har stort lager af 

originale reservedele.
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Din nye havemand hedder Ro’bot
WIPER fra Niko giver dig valgmuligheder som ingen andre. 
Nyd din smukke græsplæne, mens din robotplæneklipper 
klarer arbejdet.

MILJØVENLIG - STØJSVAG – AUTOMATISK

WIPER / MULCHMASTER

REKVIRER SPECIALBROCHURE! 

MULCHMASTER er græsslåmaskiner fra en af Tysklands 
førende producenter. 
 
De robuste klippere er beregnet til 
professionel anvendelse. Resultatet kan 
ikke beskrives – det skal opleves!
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STIHL er en af verdens førende producenter af motorsave, hækkeklippere, trimmere, 
løvsugere og meget andet. Har du først haft en STIHL, så vil du sandsynligvis aldrig 
have andet – kvaliteten er helt i top!

STIHL

Stort program af maskiner i alle størrelser 
og til ethvert behov. Rekvirer den store 
specialbrochure og bliv inspireret.
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TEXAS / ALKO GUDENÅ

Hobby 400B
Handy Sweep 700 B

Snow Buster

Gudenå GU 400

Gudenå L 45

ALKO GUDENÅ
Kraftig cylinderklipper med 
selvskærpende knive, der klipper 
græsset, som med en saks og giver 
en flot grøn plæne. Den motori-
serede udgave er selvkørende og 
klarer selv de største plæner uden 
besvær.

TEXAS
Texas har produceret havefræsere i mere end 45 år. I dag indeholder sortimentet alt fra 
fræsere i alle størrelser, til fejemaskiner, sneslynger, jordbor og meget andet.

Jordbor NEG52
Texas TX502 TG Havefræser

REKVIRER SPECIALBROCHURE! 
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Få mere ud af din havetraktor!
Din havetraktor er ikke bare en plæneklipper. Vogn, tromle, rive, sprøjte og lignen-
de, gør din havetraktor brugbar overalt på grunden - året rundt!  

EFTERHÆNGTE REDSKABER

Køreramper 1,5-2,5 m,
lige eller buede

Rekvirer vores 

store tilbehørsprogram og 

få mere ud af din 

havetraktor.
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HÖRBY / EARTHWAY ANLÆGSREDSKABER

516 3004
Såmaskine 60 cm
Valseudlægger

516 3005
Såmaskine 120 cm

Valseudlægger

516 3001
Gittertromle 50 cm
Diameter Ø 33 cm

516 3002
Gittertromle 120 cm
Skubbe / eftermontering

533 2000A
Centrifugalspreder 22 liter
1-4 M arbejdsbredde

533 1001-B
Enkorns såmaskine

med 6 forskellige såhjul

STORT PROGRAM

REKVIRER SPECIAL BROCHURE

STORT PROGRAM

REKVIRER SPECIAL BROCHURE
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BCS TOHJULSTRAKTORER

BCS 710 med Fræser
5,5 HK Honda motor

Monteret med fræser bliver din 
to-hjulstraktor effektiv til jordbe-
handling.

BCS 710 med kost
5,5 HK Honda motor

Monteret med fejekost kan den 
klare selv store sne-mængder og 
krævende rengøringsopgaver.

BCS 615 med kost
6,5 HK Honda motor

FORT MICRO 2000
med kost

REKVIRER DE GODE 

SÆSON KAMPAGNER!

BCS TOHJULSTRAKTOR
En BCS-tohjulstraktor er en moderne 
arbejdshest – stabil og effektiv.
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IK / MATABI SPRØJTER

IK Sprøjter
- industrielle sprøjter

Model IK 12 BS IK 12 IK 9 IK 6 IK 1,5

Volumen 12 ltr. 8 ltr. 6 ltr. 4 ltr. 1 ltr.

Pumpe Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel

Tryk max. 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar

Lanse Glasfiber Glasfiber Glasfiber Glasfiber Glasfiber

Nettovægt 3,75 kg 2,35 kg 2,05 kg 1,75 kg 1 kg

Bestillingsnr. 551 839701 551 83811921 551 83811911 551 83811901 551 83871

Specifikationer

EASY - batteridrevet trykpumpe

IK sprøjter er specielt producerede med 
henblik på industriel anvendelse og er 
forsynede med plastic-beholdere samt 
Viton forseglinger, således at sprøjterne 
er kemikalie- og syrebestandige. 
Lanse og håndtag er udført i glasfiber 
materiale. Sprøjterne er forsynede med 
sikkerhedsventil mod overbelastning.

”Easy” pumpen drives af 4 genopladelige batterier,  
hvilket rækker til udsprøjtning af mere end 4 tankfulde 
svarende til over 20 liter væske.
Genopladning af batterier i den medfølgende oplader 
varer ca. 8 timer.
Pumpen kan leveres sammen med en  
7 liters beholder med spredelanse,  
eller den kan leveres som montage- 
tilbehør til det eksisterende sortiment  
af 5-12 liter manuelle trykpumper.
Pumpen giver et konstant arbejdstryk  
på 1,5-1,8 bar. 

Easy + 7 liter beholder  
med spredelanse
Bestillingsnr.: 551 83140

Easy for montering  
på anden beholder
Bestillingsnr.: 551 83140802
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MATABI SPRØJTER / PULVERBLÆSERE

Specifikationer og priser 

Model E+ Super Agro 20 Super Green 16 Kima 12 Style 7

Volumen 15 ltr. 20 ltr. 16 ltr. 8,5 ltr. 5 ltr.

Pumpe El membran Manuel Manuel Manuel Manuel

Trykregulering 1,5-3 bar 1,5-3 bar 1,5-3 bar - -

Lanse Glasfiber Messing Messing Glasfiber Glasfiber

Nettovægt 6,25 kg 3,5 kg 3,5 kg 1,9 kg 1,15 kg

Bestillingsnr. 551 83043 551 83948 551 83947 551 83812 551 83846

PULVERBLÆSERE FRA MATABI
Til plantebeskyttelse, desinfektion og udryddelse af skadedyr.
Pulverblæserne er specielt velegnede til effektiv pudring mod snude-
biller og andre skadegørere i kornlagre og korntransportudstyr samt, 
til herbicid– og insekticidpudring af planter og desinficering i stalde 
med gødningsmåtte, under minkbure med mere.

Specifikationer 

Model Polminor Polmax

Kapacitet 2 kg 10 kg

Bæresele - +

Bestillingsnr. 551 80346 551 80340

Bredt sortiment af tilbehør i form af dyser, spredebomme og spredeskærme.

 E+ Super Agro/Green Kima Style
 - incl. sprøjteskærm

Super Agro/Green kan forsynes med justerbar trykregulator til sikring af konstant arbejdstryk.

MATABI byder på elektriske og manuelt betjente sprøjter i mange forskellige størrelser og 
varianter.
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Centrifugalspredere til spredning af kalk, gødning, grus eller salt

 Tilbehør

 Model SPM 50 SPT 50 SPT 100 SPT 160 TOYP 100 TOYP 160

 Sæde/låg kr.      ✔      ✔       -       -       -       -

 Støttehjulsæt kr.      ✔        -       -       -       -

 Presenning kr.       -       -       -       -      ✔      ✔

 Sold kr.       -       -       -       -      ✔      ✔

 Kabelfjernbetjening kr.       ✔      ✔      ✔      ✔      ✔

Specifikationer 

Model  SPM 50 SPT 50 SPT 100 SPT 160 TOYP 100 TOYP 160

Kapacitet  42 l. 42 l. 105 l. 149. 105 l. 149 l.

Kapacitet  55 kg 55 kg 138 kg 180 kg 138 kg 195 kg

Egenvægt  30 kg 30 kg 34 kg 37 kg 33 kg 37 kg

Læssehøjde  80 cm 80 cm 90 cm 105 cm  - -

Spredebredde  1-6 m 1-6 m 1-6 m 1-6 m 2-7 m 2-7 m

Drivmiddel  Hjultræk Hjultræk Hjultræk Hjultræk PTO PTO

Funktion  Manuel Træk  Træk Træk 3- punkt 3-punkt

Dæk  13,5 x 6“ 13,5 x 6“ 13,5 x 6“ 13,5 x 6“ 
  græsbane græsbane græsbane græsbane

Bestillingsnr.  522 522 522 522 522 522
  SPM50 SPT50 SPT100 SPT160 TOYP100 TOYP160

Kvalitetetsspredere med rustfri beholder, 

og 5 års garanti på gearkasse.

RONDINI UNVIVERSALSPREDERE
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RONDINI UNVIVERSALSPREDERE

 TF                                                                            SPTO  

Alle spredere er opbygget på et kraftigt, pulverlakeret chassis, og er forsynet med korrosi-
onsbestandig glasfiber beholder. Sprederøret kan indstilles til enten fuld spredebredde, 
spredning til højre eller spredning til venstre efter ønske og behov.

Sprederne leveres inklusive PTO-aksel, saltomrører og sold.

Pendulspredere til spredning af grus, salt og gødning

Specifikationer 

Model TF 800 TF 1000 SPTO 500

Kapacitet liter 820 ltr. 1000 ltr. 425 lt.

Kapacitet vægt 984 kg 1200 kg 510 kg

Egenvægt 154 kg 156 kg 95 kg

Læssehøjde 109 cm 119 cm 125 cm

Spredebredde Op til12/14 m Op til12/14 m Op til 12/14 m

Hydraulisk fjernbetjening Ja Ja Nej

Bestillingsnr. 522 TF800 522 TF1000 522 SPTO500
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BALFOR BRÆNDEKLØVERE / RUNDSAVE

Specifikationer - Brændekløvere

Model og bestillingsnr.  Drivkraft Kløve- Kløve- Mål Vægt
   kraft ton længde cm LxBxH cm kg

620 A5VOREM  220v el 2,0 hk 5 42 80x40x62 65

620 A9ORV500EM  220v el 3,0 hk 9 55 95x40x62 92

620 A9V500SB  Benzin 6,0 hk 9 55 80x47x143 95

620 A9VORETFLEX  380v el 3,0 hk 9  55 105x50x75  120

620 A5VOREM
620 A90RV500ET

De små handy modeller har en størrelse, som gør at de nemt kan transporteres i bagagerum-
met på en familiebil, da cylinderen kan skydes ind.
De eldrevne kløvere A5 og A9 kan anvendes lodret eller vandret efter behov.
Nyhed: A9VORETFLEX kan indstilles til kløvning i alle vinkler fra lodret til vandret efter ønske.

Specifikationer - Rundsave

Model og bestillingsnr.  Drivkraft Klinge Mål Vægt
   diam. mm LxBxH cm kg

620 D600EM  220v el 3,0 hk 600 125x76x110 150

620 D700ET  380v el 5,5 hk 700 125x76x110 160

620 D700C  PTO 700 125x76x125 135

Som standard er 700 mm klinger med hårdmetalplatter for stor holdbarhed og skærekraft.

620 A9VORETFLEX

620 D700C
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BALFOR BRÆNDEKLØVERE / FLISHUGGER

Serien af professionelle kløvere strækker sig fra 12 til 22 tons. 
De professionelle maskiner som drives af enten traktorens hydraulik, PTO, benzin- eller 
El-motor (380V), er meget robuste maskiner med en høj ydelse. 

Alle vandrette kløvere er som standard forsynet med en kraftig krydskniv, justerbar kløve-
længde, samt 2-speed hastighed på stempelvandringen (betjent via betjeningshåndtage-
ne), hvilket  giver en effektiv og hurtig kløvning. 

Specifikationer

Model og bestillingsnr. Drivkraft Kløvekraft Mål Vægt 
  /-længde LxBxH cm kg 
  ton - cm   

620 A12OR650PI Hydraulisk 12     -    70 190x76x82 188 

620 A12OR1060PI Hydraulisk 12     -  110 272x76x82 250 

620 A12OR1060ET 380v El 5,5 hk Trailer 12     -  110 293x120x110 320 

620 A16OR650PI Hydraulisk 16     -    70 200x76x82 220 

620 A16OR1060PI Hydraulisk 16     -  110 280x76x82 275 

620 A16OR650C PTO 16     -    70 200x76x82 250 

620 A16OR1060C PTO 16     -  110 282x76x82 350 

620 A22OR1060PI Hydraulisk 22     -  110 290x88x92 380 

620 A1014 Støtteben for 12 og 16 tons vandrette kløvere

620 BF 100C Rekvirer specialbrochure på flishugger   

620 A16OR1060C

BF 100 C
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GØDNINGSUDLÆGGER / UKRUDSBEKÆMPELSE

UKRUDTSBRÆNDERE
Skån miljøet – undgå pesticider

1. Ukrudtsbrænder med vogn
Professionel ukrudtsbrænder be-
stående af Håndtag (som beskrevet 
under 2.) monteret på flaskevogn 
med luftgummihjul.
Best. Nr.: 515 3491-05

4. Flaskevogn 
Kraftig model med  

luftgummihjul til 11 og  
17 kg. flasker (ekskl. brænder).

Best. Nr.: 515 3494-01

2. Ukrudts- 
brænder uden vogn
Ukrudtsbrænder bestående af håndtag 
uden piezotænding, spareventil, 750 mm 
halsrør, 60 Ø stormbrænder, højtryksre-
gulator 0-2 bar samt 2 m. gasslange.
Best. Nr.: 515 3491-07 

3. Siever Matic S uden vogn
Ukrudtsbrænder bestående af håndtag 
med piezotænding, 500 mm halsrør, 
50Ø brænder, højtryksregulator 
samt 2 m. gasslange. 
Best. Nr.: 515 3399-01

Revolutionerende præcisions-udlægger til gødning 
og lignende, hvor doseringen betyder noget!

NYHED!
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APV UNIVERSALSPREDERE / MOTORER M.M.

Specifikationer

Model KS 40 Classic Special

Spredning Tallerken Tallerken Tallerken

Drift 12 V 12 V 12 V

Omdr. overvågning - - +

Areal beregning - - +

Spændings overvågning - - +

Temperaturovervågning - - +

Timetæller - - +

Display med dansk tekst - - +

Arb.bredde 1 - 7 m 2 - 24 m *) 2 - 24 m *)

Mål HxBxD cm 50x45x45 88x52x55 88x52x55

Beholder volumen 40 ltr. 100 ltr. 100 ltr.

Egenvægt 12 kg 25 kg 25 kg

Bestillingsnr. 606 01001-1-000 606 00201-1-191 606 00200-1-190

*) ved udsåning af lette frø (eks. græs) er den maksimale spredebredde 6-8 m.

Til udbringning af efterafgrøder, græsfrø, udsæd og sneglegift
Sprederne drives af 12 volt elektromotor og har 
trinløs mængde regulering, som styres fra tastatur 
i førerhuset. Trinløs omdrejningsregulering med di-
gital visning. Sprederne leveres som standard med 
3 meter kabel for batteritilslutning og 6 meter ka-
bel for maskintilslutning. 5 meter forlængerkabel 
for maskintilslutning kan leveres som ekstraudstyr. 

Honda og B&S motor, generatorer og vandpumper

3. Siever Matic S uden vogn
Ukrudtsbrænder bestående af håndtag 
med piezotænding, 500 mm halsrør, 
50Ø brænder, højtryksregulator 
samt 2 m. gasslange. 
Best. Nr.: 515 3399-01

FORHØR OM 

SORTIMENTET
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EMINENT PRO VEJHØVL / BANEPLANER

VEJHØVL
Vedligeholdelse af grusvejen klares let 
og effektivt med en EMINENT vejhøvl. 
De er dansk-producerede og der er  
modeller i alle størrelser, både kompakte 
til at trække med en ATV eller lignende, 
samt større modeller til at spænde efter 
en traktor.

BANEPLANER
En god ridebane fortjener en professionel planering. Med en EMINENT baneplaner 
gøres ridebanen lynhurtigt klar til at fortsætte ridningen. 
Ekstraudstyr: Sidehjul til barrierekant, hovslagsplov, hydraulisk løftecylinder.
Kontakt os for mere info eller rekvirer den detaljerede brochure. 

Rekvirer det store program og  

få styr på din grusvej.

EMINENT PRO
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VESTAS HYDROMANN STENRIVE / BAGTIPSKOVL

Den professionelle stenrive letter det 
hårde arbejde med at opsamle sten 
inden beplantning. Maskinen
river stenene op af jorden og ud til 
siden så de er lige til at skovle op. 
Den efterlader overfladen fin,  
jævnet og porøs til såning. 

Arbejdsbredde: 1235 mm - 1600 mm
Effektbehov 12 - 20 hk
Extraudstyr: ophæng

En kraftig og robust
bagtipskovl er et
alsidigt redskab
til landbruget. Den
kan bl.a. bruges transport,
jordflytning, snerydning
og som kontravægt. 

3-punksophængt 
5 forskellige bredder: 
1,0 m  1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m

REKVIRER SPECIALBROCHURE! 

STENRIVE 1250 - 1600 - 1600H

BAGTIPSKOVL
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HAVEREDSKABER

FISKARS
Alle klippe- og beskæringsopgaver klares let med Fiskars.
Forhør om det store sortiment

RAVENDO Randersbøren
Den rigtige arbejdsvogn gør det daglige arbejde let og behageligt.
Forhør om det store sortiment

Zinck Lysbro
Zinck Lysbro laver klassiske  haveredskaber i absolut topkvalitet.
Forhør om det store sortiment.
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VÆRKTØJ OG INDUSTRI

FORHØR OM  

VORES STORE SORTIMENT
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VÆRKTØJ OG INDUSTRI

FORHØR  

OM SORTIMENT
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VÆRKTØJ OG INDUSTRI
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BEKLÆDNING

FORHØR  

OM SORTIMENT
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SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. INDLEDNING
Nedennævnte betingelser er gældende, såfremt der ikke foreligger anden aftale, som er 
skriftligt bekræftet af A/S Niels Larsen.
A/S Niels Larsen er en importør / grossist virksomhed uden direkte salg til private.

2. TILBUD OG ORDRE
Skriftligt tilbud er, såfremt intet andet er aftalt, gældende i 30 dage, idet A/S Niels Larsen 
forbeholder sig ret for mellemsalg.

3. PRISER
Opgivne priser er excl. moms, levering og andre eventuelle omkostninger. Den til enhver 
tid senest udsendte prisliste er gældende og afløser alle tidligere udsendte priser. Prislister 
kan ændres uden varsel.

4. SPECIFIKATIONER
Enhver oplysning om tekniske data, der er anført i brochurer, kataloger og andet salgsma-
teriale, er af vejledende karakter, og A/S Niels Larsen tager forbehold herfor.

5. PRODUKTÆNDRINGER
A/S Niels Larsen forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i produktspecifi-
kationer.

6. LEVERING
Levering sker ab lager. A/S Niels Larsen er uden ansvar for forsinkelser, som måtte skyldes 
force majeur eller andre forhold, som unddrager sig A/S Niels Larsens indflydelse eller 
kontrol, herunder forsinkede leverancer fra leverandør, driftsforstyrrelser, transportuheld, 
strejker eller lignende.

7. REKLAMATIONER
Reklamationer behandles i hvert enkelt tilfælde efter aftale med indsendelse af de re-
klamerede dele ledsaget af en reklamationsrapport udført på A/S Niels Larsens standard 
reklamationsrapport.
Reklamerede dele indsendes franco.
Der ydes 1 års garanti på maskiner. Der ydes ingen garanti på sliddele.

8. EJENDOMSFORBEHOLD
A/S Niels Larsen forbeholder sig ejendomsret til det solgte indtil betaling har fundet sted.

9. FØLGESKADER
A/S Niels Larsen påtager sig intet ansvar for driftstab, mistet fortjeneste eller andet tab, 
der måtte være følgen af forsinkelser eller reklamationer.



28

Haslevvej 11 · 4100 Ringsted · Danmark
Tlf. +45 57 61 24 00 · Fax +45 57 61 49 61

E-mail: nila@nila.dk · www.nila.dk

A/S NIELS LARSEN

Siden starten af 40’erne har vi specialiseret os i salg og service til landbrug, industri og have-
pleje. Vi har gennem årene fulgt udviklingen tæt, for hele tiden at have de maskiner, der har 
været behov for. I dag har vi et meget stort og omfattende produktprogram og vores personale 
er altid klar med professionel rådgivning.

A/S Niels Larsen baserer sig i høj grad på egen import af forskellige produkter, men vi repræ-
senterer også en lang række kendte producenter som grossist. 

Med et lagerareal på over 8.000 m2, en stab af erfarne medarbejdere og et net af forhandlere 
over hele Danmark, er A/S Niels Larsen klar til at imødekomme markedets behov for et bredt 
udvalg af maskiner og reservedele.

VI HAR SERVICERET HAVE/PARK, LANDBRUG OG INDUSTRI I OVER 70 ÅR...

A/S Niels Larsen
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