
Vi har produkterna
för dina behov

Redskap anpassade för gårdsdrift

Traktorer från 18 - 170 hk

Transportfordon med hydraulisk tipp

Gräsklippare för alla ytorKompakttraktorer från 18 - 65 hk



Ett företag med fokus på 
kvalitet, effektivitet och hög 
kundservice.

Nellemann Machinery, Skänninge
Nellemann Machinery bedriver import, försäljning och service 
av traktorer, professionella park- och gräsvårdsmaskiner 
och redskapsbärare med agenturer som Kubota, Spider, 
Billy Goat, Wessex. 
Nellemann Machinery har i dag filialer i Sverige, Danmark 
och Norge. Företagets största kundgrupper finns inom väg 
och park samt jordbruk.Utvecklingen av företaget ska på 
lång sikt leda till högre närvaro ute bland kunderna, bland 
annat genom expansion av försäljnings- och servicepunkter 
i hela Skandinavien.

Kontakta
Monica Johansson Tel. +46 (0) 13 25 36 06
mjo@nellemannmachinery.com

Kubota Center, Stockholm
Nellemann Machinery tillsammans med Maskino erbjuder 
Sveriges första Kubota Center med stor modern visningshall 
och verkstadslokaler. Vi sätter stort värde i att utföra service 
och reparationer av högsta kvalitet. Vi står mer än gärna 
till tjänst med visning och demonstrationer av maskinerna. 
För att säkerställa att just den maskin du vill provköra finns 
inne, är det bra om du bokar en provkörning med oss. Varmt 
välkomna till Kubota Center Stockholm!

Kontakta 
Per Celander Tel. +46 (0) 72 402 30 10
pec@nellemannmachinery.com

Nellemann Machinery, Trolle Ljungby
I Kristianstad hittar ni Nellemann Machinery med 
säljkontor och verkstad. Hos oss kan ni boka visning och 
demonstrationer av maskinerna. För att säkerställa att just 
den maskinen du vill provköra finns inne, är det bra om du 
bokar en provkörning med oss. 

Kontakta 
Jörgen Pettersson  Tel. +46 (0) 70 812 98 51
jpe@nellemannmachinery.com
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Vår verkstad står alltid redo 
för att hjälpa dig.

Verkstad
Vi hjälper dig med service, underhåll och reparationer. Alla 
våra tekniker är experter på våra varumärken,  de utbildas 
kontinuerligt och är uppdaterade på allt när det gäller din 
maskin. 
                                                                         
För hjälp kring service eller reparationer rekommenderar 
vi dig att vända dig till din lokala återförsäljare eller 
serviceverkstad.

Kontakta våra tekniker på 
+46 013-25 36 15

Behöver du reservdelar?

Reservdelar
För oss är det viktigt att dina maskiner alltid fungerar, därför 
har vi endast reservdelar av högsta kvalitet. Personlig 
service får du som vanligt av våra erfarna reservdelssäljare. 
Vi värderar din tid högt och ser alltid till att du får dina varor 
så snabbt som möjligt.

Beställ reservdelar på +46 013-25 36 10 eller sereservdelar@

nellemannmachinery.com

Kontakta oss
Huvudkontor
Huvudkontoret för Nellemann Machinery ligger i Skänninge. 
Välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon med frågor 
och funderingar. Har du möjlighet är du varmt välkommen 
att titta i vår utställning och reservdelsbutik.

013 - 25 36 00
info.se@nellemannmachinery.com

Öppetider: vardagar 08.00 - 17.00  
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Kubota Z122R

ZD1211 bygger vidare på Kubota’s kvalitetskoncept 
av maskiner för professionell skötsel av gräsytor. 
Genom att utnyttja sitt kunnande och egen produktion 
kan man bygga en integrerad drivlina utan remmar. 
Konstruktionen ger snabbare och smidigare respons 
under alla belastningsförhållanden och en körkänsla och 
servicevänlighet som är svår att matcha. Klippardrivning 
med hydraulisk våt koppling och kraftuttagsaxel ger fördelar 
som är sällsynta på motsvarande konkurrenter och bygger 
på erfarenheter från traktorsidan. Den flytande framaxeln 
ökar framkomligheten och förbättrar förarmiljön samtidigt ger 
denna finess möjlighet att komma åt under klippaggregatet 
genom att framaxeln kan vinklas mekaniskt.
ZD1211 kan levereras med olika klippaggregat, bak eller 
sidoutkast med eller utan mulcher alla med hydraulisk lyft.
LCD-panel, parkeringsbroms, temperatur och 
bränslemätare. Kraftig gummimatta på plattformen. 
Uppfällbar motorhuv och sätesplattform.

Kubota Z122R är en spakstyrd rotorklippare med noll 
vändradie och kraftfull Kawasakimotor. Klipparen är 
utvecklad för hög prestanda och är lättmanövrerad på trånga 
ytor. Servicevänlig med en kraftig integrerad transmisson 
och få smörjställen. Hög komfort, välplacerade reglage, 
utmärkt stabilitet och låg tyngdpunkt. Ett 42” kraftigt svetsat 
klippaggregat med sidoutkast ger hög avverkning även i 
högt gräs och en jämn fördelning av gräsklippet. Aggregatet 
kan även utrustas med mulcher (bioklipp) för finare ytor och 
klipphöjden regleras enkelt från förarsätet med Kubotas 
innovativa höjdinställningsratt.

Zero Turn gräsklippare med uppsamlare som kombinerar 
exceptionell manövrerbarhet med Kubotas Glidecutsystem. 
Gräsklippet transporteras rakt genom maskinen till 
uppsamlaren. GZD21-HD har en 21hk Kubota dieselmotor, 
dubbla hydrostater, enkel höjdinställning med klippaggregat 
på 122 cm och högtippande behållare på 500 liter (max 
tipphöjd 180 cm).

Kubota ZD1211

Kubota GZD21

* ZD1211 säljs med bakutkast

Zero turn gräsklippare
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25 hk 3-cylindrig Steg V dieselmotor. Hydrostatisk drivning 
med hög/lågväxel och 4-hjulsdrift. Mekanisk differentialspärr. 
Kraftiga svetsade klippaggregat med en arbetsbredd på152 
cm med sido eller bakutkast. Alla klippaggregat kan levereras 
med multiklipp som extra tillbehör. Störtbåge är standard på 
alla modellerna. Som extra tillbehör finns arbetsbelysning, 
sopaggregat, snöplog, snöslunga och gräsuppsamlare mm. 

39 hk 4-cylindrig Steg V dieselmotor med Common Rail 
insprutning och DPF-filter. Hydrostatisk drivning med 
hög/lågväxel och 4-hjulsdrift. Mekanisk differentialspärr. 
Svetsade klippaggregat med sido eller bakutkast och en 
arbetsbredd på 152 eller 182 cm. Alla klippaggregat kan 
levereras med multiklipp som extra tillbehör. Arbetsbelysning 
och störtbåge är standard på alla modellerna. Som extra 
tillbehör finns arbetsbelysning, sopaggregat, snöplog, 
snöslunga och gräsuppsamlare mm.                                                                                                                    

Kubota F251

Kubota F391

Frontgräsklippare
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Kubota GR2120

Kubota G231LD/HD

Kubota G261LD/HD

23 hk Kubota 3-cylindrig dieselmotor som uppfyller steg V och 
en transporthastighet på 15,5 km/h. Kraftigt klippaggregat 
med en arbetsbredd på 122 cm och utrustad med låg eller 
högtippande uppsamlare på 560 l, max tipphöjd 1930 mm. 
Uppsamlaren manövreras hydrauliskt. Vid klippning utan 
uppsamling kan behållaren lyftas av och en utkastarplåt 
monteras. Maskinen är utrustad med differentialspärr och 
farthållare.

21 hk Kubota 3-cylindrig Steg V dieselmotor och 4wd. 
Traktorn har en styrvinkel på 70 grader och kopplar ur 
drivningen på det inre bakhjulet vid fullt rattutslag för minsta 
möjliga vändradie. Utrustad med ett klippaggregat på122 
cm med bakutkast och uppsamlare 450 liter.

26 hk Kubota 3-cylindrig dieselmotor som uppfyller steg V 
och en transporthastighet på 17 km/h. Kraftigt klippaggregat 
med en arbetsbredd på 137 cm och utrustad med låg eller 
högtippande uppsamlare på  640 l, max tipphöjd 1930 mm. 
Uppsamlaren manövreras hydrauliskt. Vid klippning utan 
uppsamling kan behållaren lyftas av och en utkastarplåt 
monteras. Maskinen är utrustad med differentialspärr och 
farthållare.

Grönytetraktorer

6



Kubota G261RD

Kubota EK1-261
Escort-Kubota är en enklare traktormodell med 24 hk 
Mitsubishi 3-cylindrig Steg V dieselmotor.Tack vare 
sin mångsidighet är traktorn perfekt för park- och 
trädgårdstjänster, fastighetsskötare/vaktmästare och övrigt 
underhåll. Beroende på användningsområde kan traktorn 
levereras med jordbruks, gräs- eller industridäck. För 
användare som letar efter en enkel men kraftfull traktor är 
EK1-261ett bra val.

                 

26 hk Kubota 3-cylindrig dieselmotor steg V. Hydraulisk PTO-
koppling. Transporthastighet 17 km/h. Kraftigt klippaggregat 
med bakutkast och en arbetsbredd på 137 cm, Maskinen är 
utrustad med differentialspärr och farthållare.

Grönytetraktorer
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En helt ny körkänsla med Kubotas nya RTV-X, marknadens 
enda 4-hjulsdrivna diseldrivna transportfordon med 
hydrostatisk transmission. 3-cyl. dieselmotor, hög 
och lågväxel (40 km/t). Hög frigångshöjd, individuell 
hjulupphängning, differentialbroms fram och mekanisk 
differentialspärr  bak, kraftig ram, 500 kg lastvikt på flaket 
och en dragvikt på 590 kg. Hytt, värmepaket och frontlyft 
mm finns som tillval.

Kubota RTV-X1110

Arbetsfordon

8



Kubota LX är utrustad med en 4-cyl. 35 hk dieselmotor 
steg V, hydrostatisk drivning och 3 gruppväxlar. Dubbla 
kraftuttag, det bakre med 540 V/min växlingsbart till ECO-
läge som sänker motorvarvet med 27% och det mittre 
kraftuttaget 2460 V/min, båda standardutrustning. Bi-Speed  
(2 växlad) framaxel som ger snävare vändradie och minskar 
slitaget på gräsytor ger marknadens snävaste vändradie i 
sin klass. Hög transporthastighet, farthållare, kompakta mått 
och ett stort redskapsprogram. 

*Kan monteras med mittmonterat klippaggregat, frontlyft, 
lastare mm.

BX231 med 3-cyl. Kubota 23 hk dieselmotor den perfekta 
kompakttraktorn, kommen ur Kubota-know-how, konstruerad 
för alla typer av arbete som klippning, odling, lastning etc. 
BX231 finns i två versioner ROPS med störtbåge och Cab 
som utvecklats och godkänts för hyttmontage.

En modern arbetsplats som utvecklats med föraren i 
centrum, logiska reglage, justerbar rattstång och farthållare. 
Klippning kan ske med bak eller mittmonterat klippaggregat. 
Drivningen sker via bakre eller mittre kraftuttag, båda 
standardutrustning. 

BX231 är en extremt effektiv, liten och smidig men samtidigt 
kraftig och välutrustad maskin. En liten traktor men med alla 
funktioner som du förväntar dig såsom 3-punktslyft och yttre 
hydraulik med joystick som standard.
Lastare, frontlyft och en uppsjö av redskap gör att du kan 
utnyttja traktorn året runt.

Kubota BX231

Kubota LX351

Kubota LX är utrustad med en 4-cyl. 40 hk 
dieselmotor steg V, hydrostatisk drivning och 3 
gruppväxlar. Dubbla kraftuttag, det bakre med 
540 V/min växlingsbart till ECO-läge som sänker 
motorvarvet med 27% och det mittre kraftuttaget 
2460 V/min, båda standardutrustning. Bi-Speed  
(2 växlad) framaxel som ger snävare vändradie och 
minskar slitaget på gräsytor ger marknadens snävaste 
vändradie i sin klass. Hög transporthastighet, farthållare, 
kompakta mått och ett stort redskapsprogram. 

*Kan monteras med mittmonterat klippaggregat, 
frontlyft, lastare mm.

Kubota LX401

Kompakttraktorer
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L2-622 erbjuder högsta standard för en traktor i denna 
traktorklass erbjuder högsta standard för en traktor i sin 
klass. Automatisk ECC temperaturstyrd luftkonditionering 
kontrollerar temperatur och ventilation för högsta 
förarkomfort. Stark 3-punktslyft med en lyftkapacitet på 
1750 kg. L2-622 har en elektriskt styrd hydrostat, med 
en knapptryckning kan föraren anpassa drivningen till 
arbetsuppgiften. Autogasfunktion är standard. Kubota 
V2403-CR-TE-EU2 är en nyutvecklad Common Railmotor 
på 59 hk utrustad med både EGR-ventil och partikelfilter. 
En av de riktigt stora fördelarna förutom just miljövinsten 
är möjligheten att nu styra såväl transmission som motor 
tillsammans. Ökar prestanda, komfort och ger lägre ljudnivå 
och förenklad felsökning vid service.

Kubota L2-452 erbjuder högsta standard för en traktor i sin 
klass. Automatisk ECC temperaturstyrd luftkonditionering 
kontrollerar temperatur och ventilation för högsta 
förarkomfort. Stark 3-punktslyft med en lyftkapacitet på 
1750 kg. L2-452 har en elektriskt styrd hydrostat och med 
en knapptryckning kan föraren anpassa drivningen till 
arbetsuppgiften. Autogasfunktion är standard. Utrustad med 
en Kubota V2403-CR-T som är en nyutvecklad Common 
Railmotor på 45 hk. En av de riktigt stora fördelarna förutom 
just miljövinsten är möjligheten att nu styra såväl transmission 
som motor tillsammans. Ökar prestanda, komfort och ger 
lägre ljudnivå och förenklad felsökning vid service.

L1382 är en äkta brukstraktor som klarar av att ta sig an 
alla uppgifter du ger den, slå gräs, gräva, transportera, 
plöja. Med perfekt matchad Kubota frontlastare blir den 
här traktorn ett mycket mångsidigt arbetsredskap. Kubota 
L1-382 är utrustad med en 38 hk dieselmotor, manuell 
transmission 8-växlar fram/4-back eller hydrostatisk med tre 
gruppväxlar. Kompakta mått, lyftkapacitet i 3-punkt 1750 kg. 

Kubota L2-452

Kubota L1-382

Kubota L2-622

Kompakttraktorer

10



M4063 och M4073 uppfyller alla krav på en enkel robust traktor 
med uppdaterad rymlig hytt och hög komfort. Common Rail-
motorer med partikelfilter på 66 respektive 74 hk. Växellådan 
har elektriskt styrd kopplingsfri fram och back, synkroniserad 
sexväxlad huvudlåda med tre gruppväxlar och hydraulisk 

snabbväxel ger 36 växlar fram/36 back. Ekonomiväxel 
sänker motorns varvtal vid transport och minskar ljudnivån 
och sänker bränsleförbrukningen. 3-punktslyft med en 
lyftkapacitet på 2300 kg. Trailerbromsuttag som standard.

4-cylindriga Kubota dieselmotorer på 95 hk i M5092 och 113 
hk i M5112 som uppfyller kraven i Euro Steg V. Växellådan 
har elektriskt styrd kopplingsfri fram och back, synkroniserad 
sexväxlad huvudlåda med tre gruppväxlar och hydraulisk 

snabbväxel ger 36 växlar fram/36 back. Ekonomiväxel 
sänker motorns varvtal vid transport och minskar ljudnivån 
och sänker bränsleförbrukningen.

Kubotas Narrowtraktorer kommer fram i stort sett överallt 

tack vare sina kompakta mått, från en bredd på 137 cm och 
en höjd på 229 cm beroende på däckmontering och modell. 
Rymlig hytt med luftkontionering och plant golv. 70–101 hk. 
Växellådan har elektriskt styrd kopplingsfri fram och back, 

synkroniserad sexväxlad huvudlåda med tre gruppväxlar och 

ger 36 växlar fram/36 back. Ekonomiväxel sänker motorns 
varvtal vid transport.

Bi-Speed (2 växlad framaxeldrivning) ökar smidigheten och 
minskar vändradien. 

Kubota M4003

Kubota M5092 / M5112

Kubota M5101N/M5072N

Lantbrukstraktorer
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Hytt  

M6002’s rymliga hytt erbjuder en hög 

förarkomfort och tillåter långa dagar av 

avslappnat arbete. Ergonomiskt optimerade 

reglage och flera komforthöjande lösningar 

som garanterar hög effektivitet och prestanda 

för brukaren.

Takfönster i glas

M6002 har ett stort takfönster i 

glas – som ger föraren en perfekt 

överblick vid arbete med frontlas-

taren upplyft.

Motor

Kubotas moderna Steg V motor 

är designad för att leverera 

maximal effekt med en reducerad 

bränsleförbrukning. Den 4-cylindriga 

6.1-liters motorn ger högt vridmoment 

över ett brett varvtalsregister. 

Hydraulik

Det kraftfulla 

hydraulsystemet på M6002 

är designat för maximal 

produktivitet. Denna 

mångsysslare lyfter med 

lätthet tunga redskap 

tack vare den imponerade 

lyftkapaciteten, även 

krävande frontlastararbeten 

går med lätthet.

Transmission 

M6002’s moderna powershift-

transmission imponerar både 

på fälten och under snabba 

transporter. Traktorns boostfunktion 

är perfekt koordinerad för 

växellådan och den nya “Xpress 

restart” funktionen ökar komforten 

ytterligare.

Manövrerbarhet 

Kubota’s unika framaxel garanterar 

maximal manövrerbarhet samtidigt 

som Bi-Speed (2-stegs fördrivning) 

garanteraren extremt snäv vändradie. 

När styrvinkeln överstiger 35° ökar 

framhjulens varvtal och vändradien 

reduceras.

Kubota M6002
122-142 hk med kopplingsfri powershift i 8 steg, tre 
gruppväxlar och kopplingsfri fram/back ger 24 fram/24 
back. Elhydraulisk differentialspärr fram och bak.  
Portalframaxel och Bi-Speed ger en vändradie på 

endast 4,5 meter. Hydraulisk framaxelfjädring med 
tre program, 3-punktslyft med en lyftkapacitet på 
5000 eller 6100 kg, hydraulisk utskjutbar hitch, trailer-
bromsuttag som standard. Hytt utan B-stolpar med 

generösa utrymmen och taklucka av glas ger en 

utmärkt sikt vid arbete med lastare.

Lantbrukstraktorer
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STANDARDUTRUSTNING
• Luftkonditionering
• Luftavfjädrad förarstol
• Passagerarsäte
• Arbetsbelysning 10 st.
• Breda bakskärmar

TILLBEHÖR
• Hydrauliskt avfjädrad framaxel
• Mekanisk eller luftavfjädrad hytt
• 7” eller 12” touchskärm
• Autostyrning

• Klimatkontroll i hytt
• Frontlyft & PTO
• Framskärmar
• Olika däckstorlekar
 

Kubotas stordragare, 130, 150 respektive 170 hk 
med hög utrustningsnivå redan som standard. M7 
kan levereras som steglös eller med powerershift 
transmission. Kraftig 3-punktslyft bak med en 
lyftkapacitet på 9400 kg, hydraulisk utskjutbar hitch 
och trailerbroms som standard. Största hytten i klassen 
med fantastisk förarmiljö, panoramautsikt genom stora 
dörrar utan B-stolpar, luftkonditionering, roterande 
luftfjädrad stol, instruktörssäte och stora
justerbara sidospeglar.

Kubota M7003

Lantbrukstraktorer
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Används för att bearbeta jordbruksmark och trädgårdar. 
Med en enkel passage förbereder den en jämn såyta 
på alla typer av jord, inklusive tung och hård jord. Den 
är utvecklad för växthusodlingar, jordbearbetning innan 
plantering och sådd, blomsterbädd och trädgårdar.

• 3-punktsfäste kat. 1
• För traktorer med 25-30 hk som t.ex.  

Kubota BX,B2, EK1, L1& L2.
• Arbetsbredd 1,3 m 
• Arbetsdjup 14 cm
• Vikt 240kg
• Totalbredd 1,5 m

Liten, smidigt och robust jordfräs som underlättar 
det hårda arbetet. Utvecklad för markbearbetning/
fräsning på odlings- och växthusmarker, fruktodlingar 
och trädgårdar.

• 3-punktsfäste kat. 1
• För traktorer med 20-35 hk som t.ex.  

Kubota B2, LX, L1& L2.
• Arbetsbredd 1,5 m
• Arbetsdjup 10 - 20 cm
• Vikt 180 kg 
• Totalbredd 1,63 m  

Liten, smidigt och robust jordfräs som underlättar 
det hårda arbetet. Utvecklad för markbearbetning/
fräsning på odlings- och växthusmarker, fruktodlingar 
och trädgårdar.

• 3-punktsfäste kat. 1
• För traktorer med 20-35 hk som t.ex.  

Kubota B2, LX, L1& L2.
• Arbetsbredd 1,25 m
• Arbetsdjup 10 - 20 cm
• Vikt 130 kg 
• Totalbredd 1,32 m
• SA-modeller med mekanisk sidoförskjutning

Jordfräs ZLL150

Jordfräs SA125

Stennedläggare TST130

Redskap för kompakttraktorer
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Används för att bearbeta jordbruksmark och trädgårdar. 
Med en enkel passage förbereder den en jämn såyta 
på alla typer av jord, inklusive tung och hård jord. Den 
är utvecklad för växthusodlingar, jordbearbetning innan 
plantering och sådd, blomsterbädd och trädgårdar.

• 3-punktsfäste kat. 1
• För traktorer med 30-40 hk som t.ex.  

Kubota L1& L2.
• Arbetsbredd 1,5 m 
• Arbetsdjup 14 cm
• Vikt 280 kg
• Totalbredd 1,7 m

Stennedläggare TST150

Kraftuttagsdriven bakmonterad rotorklippare med 3 
knivar. 4-pivåhjul ger hög klippkvalite och minskar 
risken för skador på underlaget.

• 3-punktsfäste kat. 1
• För traktorer med 20-40 hk som t.ex.  

Kubota BX,B2,EK1, LX, L1& L2.
• Arbetsbredd 1,8 m
• Klipphöjd 2-11 cm
• 3 knivar
• Vikt 214 kg

Kraftuttagsdriven bakmonterad rotorklippare med 3 
knivar. 4-pivåhjul ger hög klippkvalite och minskar 
risken för skador på underlaget.

• 3-punktsfäste kat. 1
• För traktorer med 20-40 hk som t.ex.  

Kubota BX,B2,EK1, LX, L1& L2.
• Arbetsbredd 1,5 m
• Klipphöjd 2-11 cm
• 3 knivar
• Vikt 196 kg 

Klippaggregat  FA1500

Klippaggregat  FA1800

Redskap för kompakttraktorer
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Slagklippare har flera användningsområden men 
den största fördelen är att man kommer åt områden 
som kan var svåra att klippa annars. En slaghack 
eller betesputs som det även kallas klarar en mer 
kuperad terräng och klipper även mindre buskar 
i större utsträckning än vad en rotorklippare gör. 
Gräsklippning av diken, hagar och andra grönytor är 
utmärkta användningsområden för din slagklippare. 
Det är ett smidigt och enkelt sätt att hålla efter ängen 
nedanför huset eller vid sommarstugan.

• Trepunkts-fäste kat. 1.
• För traktorer med 30 hk som t.ex.  

Kubota B2, LX, L1, & L2 
• Arbetsbredd 1,4 m 
• Klipphöjd 2-8 cm
• Vikt 270 kg
• Totalbredd 1,65 m
• Mekanisk sidoförskjutning

Slagklippare med uppsamlare används till att klippa 
gräs, vertikalskära och samla upp material tex löv, 
spillning och gräs.

• 3-punktsfäste kat. 1
• För traktorer med 25-30 hk som t.ex.  

Kubota B2, LX, L1& L2.
• Arbetsbredd 1,6 m
• Klipphöjd 3-8 cm
• Vikt 530 kg 
• Totalbredd 1,81 m 

Slagklippare med uppsamlare PANTHER 1600

Slagklippare FOX 1600

Slagklippare FOX CROSS 1400

Slagklippare har flera användningsområden men den 
största fördelen är att man kommer åt områden som kan 
var svåra att klippa annars. En slaghack eller betesputs 
som det även kallas klarar en mer kuperad terräng och 
klipper även mindre buskar i större utsträckning än vad 
en vanlig klippare gör. Gräsklippning av diken, hagar 
och andra grönytor är utmärkta användningsområden 
för din slagklippare. Det är ett smidigt och lättsamt 
sätt att hålla efter ängen nedanför huset eller vid 
sommarstugan.

• 3-punktsfäste kat. 1
• För traktorer med 30 hk som t.ex.  

Kubota B2, LX, L1, & L2 
• Arbetsbredd 1,6 m 
• Klipphöjd 2-8 cm
• Vikt 290 kg
• Totalbredd 1,75 m
• Mekanisk sidoförskjutning

Redskap för kompakttraktorer
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Vi har redskapen
 till din Kubota
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Med en drivlina från Danfoss i kombination med en bekväm 
hytt, garanteraras högsta prestanda samt en enastående 
förar- och arbetsmiljö. Hyttens hydrauliska fjädringssystem 
säkerställer optimal stabilitet och eliminerar effektivt buller 
och vibrationer, vilket överlag ger en bekväm och effektiv 
arbetsplats med god sikt.

Nya Vitra C-serien har fullt fokus på enkel tillgänglighet för 
både dagliga kontroller och för allmän serviceåtkomst.
De två sidokåporna är monterade på kraftiga gångjärn och 
kan enkelt svängas ut åt sidan för att ge god tillgång till teknik 
och motorrummet. Det övre locket avlägsnas enkelt, även 
med ett redskap monterat och därmed kan daglig kontroll 
och servicearbete inte bara göras obehindrat, det görs både 
enkelt och snabbt.

Vitra C-serien är utrustad med den nya ”Silent Cabin”-
kabinfjädringen som består av upp till 8 hydrauliska spjäll.
Det nyutvecklade fjädringssystemet garanterar oöverträffad 
komfort utan att kompromissa med hantering och stabilitet. 
Systemet minimerar effektivt vibrationer och buller och 
säkerställer föraren optimala arbetsförhållanden även under 
en lång arbetsdag. 

EN RIKTIG MULTIMASKIN

Med en Vitra-redskapsbärare behöver du bara en maskin för 
att effektivt lösa alla säsongsuppgifter. För var och en av de 
fem Vitra-modellerna, som alla har de unika multifunktionella 
egenskaperna, erbjuds mer än 50 olika verktygsalternativ. 
Det ger möjlighet till en verklig multimaskin, vilket innebär att 
alla säsongsuppgifter kan lösas med endast en maskin Det 
ger en optimal totalekonomi under maskinens hela livslängd 
och gör det enkelt att välja Vitra som den föredragna 
multimaskinen. De uppgifter Vitra löser kan i allmänhet 
delas in i de tre arbetsområdena, snöröjning, städning samt 
trädgård & parkskötsel.

Redskapsbärare från Vitra
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Vitra C2.25 är den minsta modellen i serien, med ett kraftfullt 
chassi med en bredd på endast 107 cm, midjestyrning och 
4WD är den perfekt för en arbetsdag i trång stadsmiljö. 
Med en stark och miljövänlig steg V-motor på 25 hk bidrar 
den också till en god miljö utan att kompromissa med 
prestandan.

• Steg V dieselmotor, 25 hk
• Tyst avfjädrad hytt 
• Hög laskapacitet 1220 kg 
• Lättkörd
• Vikt 2500 kg
• Totalbredd 1,07 m
• Transport 0-27 km/h

Vitra C2.25

Med en Vitra-verktygsbärare behöver du bara en maskin för 
att effektivt lösa alla säsongsuppgifter. För var och en av de 
fem Vitra-modellerna, som alla har de unika multifunktionella 
egenskaperna, erbjuds mer än 50 olika verktygsalternativ. 
Det ger möjlighet till en verklig multimaskin, vilket innebär att 
alla säsongsuppgifter kan lösas med endast en maskin. Det 
ger en optimal totalekonomi under maskinens hela livslängd 
och gör det enkelt att välja Vitra som den föredragna 
multimaskinen. De uppgifter Vitra löser kan i allmänhet 
delas in i de tre arbetsområdena, snöröjning, städning samt 
trädgård & parkskötsel.

• Steg V dieselmotor, 50 hk
• Tyst avfjädrad hytt 
• Hög laskapacitet 1760 kg 
• Lättkörd
• Vikt 3500 kg
• Totalbredd 1,1 m - 1,31 m
• Transport 0-35 km/h

Vitra C3.55

Redskapsbärare från Vitra
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Vintertid
Snöröjning med borste, schaktblad eller V-plog. 
Fall- eller tallriksspridare med hög lastkapacitet. Flak eller 
bakmonterade med möjlighet till automatiserad spridning.

Trädgård & parkskötsel

Klippaggregat 140,160 eller 190 cm med bakutkast eller 
mulching.140 och 160 cm modellerna kan utrustas med 
kraftufullt uppsamlingssytem. Dessutom finns redskap för 
lövuppsamling och rengöring av konstgräsplaner med hög 
lastkapacitet. Två aggregat med uppfällbara sidovingar finns 
för maximal averkning med klippbredder på 2.5 resp 3 m. 
Bakutkast eller mulching samt hydraulisk höjdjustering och 
tilt-up.

Städning

PM2.5/10 godkänd sopsug med överlägsen sugkraft. Effektiv 
ogräskontroll med varm luft, varmt vatten eller ogräsborste.
Centrumdriven frontsop, frontmonterad skopa, hydrauliskt 
lastflak, pallgafflar etc.

Med en Vitra-verktygsbärare behöver du bara en maskin för 
att effektivt lösa alla säsongsuppgifter. För var och en av de 
fem Vitra-modellerna, som alla har de unika multifunktionella 
egenskaperna, erbjuds mer än 50 olika verktygsalternativ. 
Det ger möjlighet till en verklig multimaskin, vilket innebär att 
alla säsongsuppgifter kan lösas med endast en maskin. Det 
ger en optimal totalekonomi under maskinens hela livslängd 
och gör det enkelt att välja Vitra som den föredragna 
multimaskinen. De uppgifter Vitra löser kan i allmänhet 
delas in i de tre arbetsområdena, snöröjning, städning samt 
trädgård & parkskötsel.

• Steg V dieselmotor, 75 hk
• Tyst avfjädrad hytt 
• Hög laskapacitet 1670 kg 
• Lättkörd
• Vikt 3500 kg
• Totalbredd 1,1 m - 1,31 m
• Transport 0-40 km/h

Vitra C3.75

En maskin - fyra årstider
En redskapsbärare blir aldrig bättre än sina redskap. 
Det känner man till på Vitra och därför erbjuder man 
ett brett utbud av olika redskap för att kunna utföra 
en stor mängd arbeten med sin Vitra redskapsbärare. 
Det finns utrustning så att man kan använda maskinen 
effektivt året runt.

Redskapsbärare från Vitra
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Sopsug
För Vitra C3-serien introduceras ett nyutvecklat 
sopsugsystem med borstar. På ett antal områden sätter 
anläggningen en helt ny standard för sopsugar i denna 
klass. 
Systemet erbjuder bland annat enastående sugkraft och en 
behållarvolym på 1.350 L i kombination med två effektiva 
roterande borstar. Steglös nivåkontroll samt borsttryck 
kombinerat med individuell justering av borstarna. Dessutom 
erbjuder anläggningen höghastighets-kollisionsskydd, en 
stor färskvattentank och möjlighet till återanvändning av 
vatten. 
Den nya kombinationen kan enkelt manövreras med två 
proportionella joysticks, och föraren har dessutom möjlighet 
att övervaka både sughuvudet och området bakom maskinen 
med ett effektivt kamerasystem (tillval).

Redskapsbärare från Vitra
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Elektrisk drivning för 

100% miljövänlighet - noll 
utsläpp, låg ljudnivå och 

minimalt underhåll

Spider eCROSSXLINER är en elektrisk rotorklippare på 
111 cm som är radiostyrd och kan klippa fina ytor, samt 
högt gräs i upp till 35 graders lutning. Med en blygsam 
vikt på 182 kg, är den lätt att transporteras med B-körkort 
och ger minimalt marktryck utan att skada underlaget.
Eldriften gör den tyst vilket är uppskattat bland boende och 
passerande medborgare. Modellen riktar sig till park/kyrka/
fastighetsskötsel & vägkanter etc. Driftstid 7 h beroende på 
terräng. Modellen har fått merparten av sina större syskons 
fördelar. Drivningen till hjulen, styrningen och rotorkniven är 
elektrisk. Klipphöjden justeras enkelt med ett handtag utan 
verktyg. En kniv och klippbredden 56 cm.

• Låg ljudnivå
• 100% miljövänlighet
• Minimalt underhåll 
• Billig i drift
• Låg vikt
• Låg & kompakt

SPIDER eCROSSXLINER

550
Radiostyrd rotorklippare för slänter, rangergårdar, ställverk 
och andra krävande miljöer. Radiostyrningen gör det 
möjligt att låta maskinen jobba under full kontroll på ett 
avstånd upp till 50 m. Om någon störning inträffar under 
körning stannar maskinen omedelbart. Klipparens unika 
4-hjulsstyrning och drift gör det möjligt att klippa slänter 
utan att skada underlaget. Hydrostatisk drivning och Zero 
Turn (360 graders styrning) ökar produktiviteten (upp 
till 6 gånger snabbare än vid användning av trimmer).  
En kniv, klippbredd: 80 cm.

SPIDER ILD01

500
Spider X-Liner den minsta av Spiders gräsklippare är riktad 
till mindre entreprenörer, bostadsbolag och kyrkor. Modellen 
har nu fått merparten av sina större syskons fördelar. 
Drivningen till hjulen är hydraulisk, styrningen elektrisk med 
krabbstyrning. Klipphöjden justeras enkelt med ett handtag 
utan verktyg. En kniv, klippbredd: 56 cm. Kan utrustas med 
vinch.

SPIDER XLINER

350

Radiostyrda släntklippare
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Marknadens snabbaste maskin med bränsleinsprutad 

motor, godkänd för släntarbete upp till 60%  

radiostyrda släntklippare

Spider 2SGS  
Ny modell med  
bränsleinsprutning

4-hjulsdriven, fyrhjulsstyrd och klipper i alla riktningar 

med hydraulisk vinch för en säker arbetsmiljö

600
Radiostyrd rotorklippare för slänter, rangergårdar, ställverk 
och andra krävande miljöer. 2SGS har en Kawasakimotor 
på 23 hk med bränsleinsprutatning för klippning av slänter 
upp till 60 grader. Radiostyrningen gör det möjligt att låta 
maskinen jobba under full kontroll på ett avstånd upp till 
50 m. Om någon störning inträffar under körning stannar 
maskinen omedelbart. Klipparens unika 4-hjulsstyrning 
och drift gör det möjligt att klippa slänter utan att skada 
underlaget. Hydrostatisk drivning och Zero Turn (360 
graders styrning) ökar produktiviteten (upp till 15 gånger 
snabbare än vid användning av trimmer). 
4 knivar, klippbredd: 123 cm.

SPIDER ILD02SGS-EFI

MOTOR KAWASAKIKLIPPER I ALLA RIKTNINGAR FJÄRRKONTROLLSLÄNTKAPACITET

Radiostyrda släntklippare
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Professionell, kraftig frontslaghack för montering på 
frontrotorklippare som Kubotas F-serie. TGX är en 
intressant kombination för klippning av såväl långt 
som kort gräs. Hög avverkning och jämnt gräsutkast. 
Klippbredd: 150 cm. 

CRX är den lättare typen av rullklippare och kan 
levereras i olika konfigurationer  - stödrulle fram och 
bak, stödrulle bak pivåhjul fram, pivåhjul bak och fram. 
Perfekt anpassad för montage bakom en kompakttraktor. 
Klippbredd 150-240 cm.
Proline RMX hydraulburna rotorklippare med en kraftig 
konstruktion och hög klippfinish. Vingaggregaten är 
monterade direkt i centrumaggregatet vilket begränsar 
förmågan att flyta. För ondulerade ytor rekomenderas de 
bogserade modellerna nedan. Stödrullar både framför 
och bakom klippaggregaten. Monterade i 3-punkten eller 
bogserade. Klippbredd 180-360 cm. 

CRX är en lättare modell av RMX speciellt anpassad 
för att bogseras av kompakttraktorer, se ovan.  
Proline RMX är bogserade rotorklippare med en kraftig 
konstruktion, hög klippfinish och avverkning. Stödrullar 
både framför och bakom klippaggregaten. Vingarna kan 
flyta +-30 grader. Du kan välja att klippa med ett, två eller 
alla tre aggregaten samtidigt. Klippbredd: 480-800 cm.

Wessex Proline FRX150

Wessex CRX/RMX 3-punkt

Wessex CRX/RMX Bogserade

Slaghackar/rotorklippare
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Wessex RMX

Wessex Proline STC120/STC180
Med Wessex uppsamlare håller du snabbt och smidigt 
rent i din paddock, hage och andra stora ytor som behöver 
bli fri från kvistar, mossa, avföring och gräsrester. En 
roterande borste som drivs av traktorns PTO plockar 
effektivt upp materialet. Till skillnad från en vaccumsug 
går arbetet mycket snabbare, tystare och borsten hjälper 
till att stimulera återväxten av nytt fräscht gräs. 

Uppsamlare
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Med professionell uppbyggnad, kraft och 
produktivitet är Billy Goats lövblåsar en favorit hos 
entreprenörer, kyrkogårdar, kommuner och kyrkor. 

• Vanguard MOD35
• 13” hjul bak och 10” fram
• Fläkthus i komposit
• 17” fläkthjul
• Självgående

Med professionell uppbyggnad, kraft och 
produktivitet är Billy Goats lövblåsar en favorit hos 
entreprenörer, kyrkogårdar, kommuner och kyrkor. 

• Honda GX 270 cc
• 13” hjul bak och 10” fram
• Fläkthus i komposit
• 17” fläkthjul

Med professionell uppbyggnad, kraft och 
produktivitet är Billy Goats lövblåsar en favorit hos 
entreprenörer, kyrkogårdar, kommuner och kyrkor. 
 
• Honda GX 390 cc
•  13” hjul bak och 10” fram
•  Fläkthus i komposit
•  17” fläkthjul
•  Självgående

LÖVBLÅS F902H

LÖVBLÅS F1302SPH

LÖVBLÅS F1802SPV

Lövblås
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Billy Goat tillverkar bland annat produkter för renhållning. 
Fläktarna flyttar luft och därmed löv och annat skräp med 
orkanstyrka. De har en kapacitet utan jämförelse! 
Blåser materialet dit du vill.

Ergonomiskt handtag
Handtaget är utrustat med 

gummerat grepp och vinklat för 

bekvämare  

manövrering.

Parkeringsbroms
Kraftig broms som extra 

säkerhet när du lämnar 

maskinen (Tillbehör).

Kraftigt munstycke
Leder luftströmmen och 

materialet i den riktning, du 

väljer.

Slagfast fläkthus
Fläkthus i komposit är starkare 

än stål. Rostar inte och är  

konstruerad för en lång livs-

längd.

Effektiv fläkt
17” fläkthjul.

Ballanserat, lätt och  

effektivt i komposit.

Vinklat munstycke
Producerat i mjukt gummi förenklar rengöring 

längs med väggar, vägar och staket.  Standard 

till modell 902/1302   
(Tillbehör för modell 601).

Lövblås
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Billy Goats professionella lövsugar är effektiva redskap 
för att städa upp löv, gräs, flis och annat avfall utomhus. 
Men kan även användas inomhus i större stall eller hallar. 

• Briggs & Stratton 190 cc 850 Professional Series
• Arbetsbredd 69 cm
• 12” hjul
• 5 fläktvingar
• Uppsamlingspåse 151 liter 
• Självgående

Billy Goats professionella lövsugar är effektiva redskap 
för att städa upp löv, gräs, flis och annat avfall utomhus. 
Men kan även användas inomhus i större stall eller hallar. 

• Briggs & Stratton 140 cc 500E Series
• Arbetsbredd 51 cm
• 8” hjul
• 4 fläktvingar
• Uppsamlingspåse 105 liter med blixtlås

Billy Goats professionella lövsugar är effektiva redskap 
för att städa upp löv, gräs, flis och annat avfall utomhus. 
Men kan även användas inomhus i större stall eller hallar. 

• Briggs & Stratton 190 cc 850 Professional Series
• Arbetsbredd 69 cm
• 12” hjul
• 5 fläktvingar
• Uppsamlingspåse 151 liter

LÖVSUG LB352

LÖVSUG KV601EU

LÖVSUG KV601SPEU

Lövsug

28



Billy Goat gör

höststädning såväl

som vårstädning till

ett enkelt jobb!

Billy Goats professionella lövsugar är effektiva redskap 
för att städa upp löv, gräs, flis och annat avfall utomhus. 
Men kan även användas inomhus i större stall eller hallar. 

• Briggs & Stratton 187 cc 850 Professional Series
• Arbetsbredd 74 cm
• 14” hjul
• 6 fläktvingar
• Uppsamlingspåse 151 liter
• Självgående 3-växlad

LÖVSUG MV601SPDSEU

Lövsug

Vill du ersätta din gamla gräsmatta? Med  hjälp av Billy 
Goats  torvskärare kan man lätt ta upp gräsmatta i remsor, 
för att sedan rulla ihop. Denna  maskin är perfekt  för      
trädgårdsanläggare och entreprenörer. Torvskäraren är 
en populär maskin som oftas syns ut på golfbannorna.

• Honda GXV160
• Arbetsbredd 46 cm
• Max arbetsdjup 6,35 cm
• Hög transporthastighet 5 km/h
• Hydrostatisk drivning gör att hastigheten kan 

anpassas steglöst
• Pivåhjul för bästa följsamhet

Torvskärare SC181HEU

Torvskärare
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• Vanguard 570 cc MOD35
• Elstart
• 10” slang x 3 m
• 4 vingar i fläkthjulet

BILLY GOAT DL 1302HEU

BILLY GOAT DL 1802VEEU

• Honda 390 cc GX390
• 8” slang x 3 m
• 4 vingar i fläkthjulet

Billy Goats professionella lövsugar är effektiva redskap för att städa upp löv, gräs, flis och annat avfall utomhus. Men kan 
även användas inomhus i större stall och hallar. Modeller som konstruerats på större ytor kan suga upp stora mängder 
av löv och samla i valfri behållare. Den stora fördelen med dessa är just deras kapacitet och ergonomi.

Sugfläkt/Lastare
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Billy Goat mossrivare är utvecklad för professionellt bruk. 
Med sin kraftiga uppbyggnad och korta hjulbas levererar den 
perfekt resultat varje gång. Handtaget med säkerhetskoppling 
kan enkelt fällas ihop vid transport eller förvaring.  

• Honda160 cc GC160
• Arbetsbredd 50 cm
• Fällbart handtag

BILLY GOAT CR550HCEU

Ergonomisk hantag
Hantaget är ergonomiskt utfor-
mat och kan fällas samman vid 

transport.

Djupinställning
Snabb och exakt verktygslös 
inställning av skärdjup.

Mossrivare 
För en grönare och jämnare 
gräsyta.

Vertikalskäraraxel
Fasta knivar för vertikal-
skärning av gräsmattor 
(Tillbehör).

Mossrivare
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Återförsäljare Grönyta & Kompakt

Bepps

Lund

Malmövägen 75, 222 70  LUND
Tel: 046-540 95 80
Epost: lund@bepps.se

Håkanssons Maskinaffär, Växjö 

Växjö

Sandgärdsgatan 33, 352 32 VÄXJÖ   
Tel: 0470-144 80
info@hmab.nu

Håkanssons Maskinaffär, Ljungby 

Ljungby

Näsvägen 2A, 341 34 LJUNGBY  
Tel: 0372-811 80
info@hmab.nu
 
Ellbe Motortjänst i Höör 

Pumpvägen 9, 243 93 HÖÖR  
Tel: 0413-206 20 
Epost: info@ellbemotortjanst.se 

Kubota Center Stockholm

Lyftkransvägen 4A, 142 50 SKOGÅS
Per Celander: 072-402 30 10 
Epost: pec@nellemannmachinery.com

LAPAB Maskin

Flädervägen 5, 734 38 HALLSTAHAMMAR 
Tel: 0220-225 60
Epost: info@lapab.com

S-O Larsson Maskin 

Hössjö 325, 905 86 UMEÅ
Tel: 090-14 73 30
Epost: per-olov.larsson@larssonmaskin.com

GVM Gräsvårdsmaskiner Sundsvall

Bergsgatan 118, 853 50 SUNDSVALL
Tel: 060-53 99 65
Epost: sundsvall@grasvard.se

GVM Gräsvårdsmaskiner Uppsala

Bolandsgatan 18B, 753 23 UPPSALA
Tel: 070-559 46 16
Epost: uppsala@grasvard.se

Bengt Bergs Maskinservice

Ögärdesvägen 14, 433 30 PARTILLE
Tel: 031-25 10 55
Epost: kontakt@bbm.se

Nils Larssons Maskinservice
Porfyrgatan 4, 254 68 HELSINGBORG
Telefon: 042-13 35 20
 

Nellemann Machinery, Trolle Ljungby

Trolle Ljungbyvägen, 291 69 FJÄLKINGE
Jörgen Pettersson Mobil: 070-812 98 51
Epost: jpe@nellemannmachinery.com

Nellemann Machinery, Skänninge

Monica Johansson Mobil: 070-577 63 30
Epost: mjo@nellemannmachinery.com

Tibro Skog och Trädgårdsmaskiner 

Snickaregatan 1, 543 51 TIBRO
Tel: 0504-129 33
Epost: morgan@tibroskog.se

32



Anders Traktorservice 

Berg olles vägen 7, 795 32  RÄTTVIK
Tel: 0248-127 60
Epost: forsaljning@anderstraktorservice.se

AT  Fordons Service

Minnesstensvägen 94, 263 91 HÖGANÄS   
Tel: 042-33 50 25
Epost: info@atfordonsservice.se

Cedergrens Mek Verkstad

Verkstadsgatan 3, 623 14 KLINTEHAMN
Telefon: 0498-24 17 20
Epost: info@cedergrens.se

Håkanssons Maskinaffär 

Växjö

Sandgärdsgatan 33, 352 32 VÄXJÖ   
Tel: 0470-144 80
info@hmab.nu

Håkanssons Maskinaffär 

Ljungby

Näsvägen 2A, 341 34 LJUNGBY  
Tel: 0372-811 80
info@hmab.nu

MaskinCity i Motala  

Turbinvägen 13, 591 61  MOTALA 
Tel: 0141- 20 22 90
Epost: info@maskincity.se 

Maskino 

Smedbergsvägen 30, 455 35 Munkedal
Tel: 0524-234 10
Epost: info@maskino.se

Runhällens Maskin 

Fridhemsgatan 5, 733 39 SALA
Telefon: 0224-91270 
Epost: info@rmaskin.se

S-O Larsson Maskin 

Hössjö 325, 905 86 UMEÅ
Tel: 090-14 73 30
Epost: per-olov.larsson@larssonmaskin.com

Hel Maskin & Lantbruksservice

Kvarngatan 10, 521 72 SLUTARP
Tel: 073-660 34 43 
Epost: henrik@helmaskin.se

Kubota Center Stockholm

Lyftkransvägen 4A, 142 50 SKOGÅS
Per Celander: 072-402 30 10 
Epost: pec@nellemannmachinery.com

Nellemann Machinery, Trolle Ljungby

Trolle Ljungbyvägen, 291 69 FJÄLKINGE
Jörgen Pettersson Mobil: 070-812 98 51
Epost: jpe@nellemannmachinery.com

Nellemann Machinery, Skänninge

Monica Johansson Mobil: 070-577 63 30
Epost: mjo@nellemannmachinery.com

Återförsäljare Lantbruk
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Medarbetarna på Nellemann Machinery
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Mats Axelsson

Skänninge

Tel. +46 (0)13 25 36 05 

max@nellemannmachinery.com

Platschef  Återförsäljaransvarig

Monica Johansson

Skänninge

Tel. +46 (0)13 25 36 06 

mjo@nellemannmachinery.com

Area Sales Manager

Per Celander

Stockholm

Tel. +46 (0)8 121 580 60  

pec@nellemannmachinery.com

Area Sales Manager

Jörgen Pettersson

Kristianstad

Tel. +46 (0)13 25 36 29 

jpe@nellemannmachinery.com

Area Sales Manager

Karl-Göran Carlsson

Skänninge

Tel. +46 (0)13 25 36 03 

kgc@nellemannmachinery.com

Marknadschef

Jimmy Axelsson

Skänninge

Tel. +46 (0)13 25 36 08 

jia@nellemannmachinery.com

Produktspecialist

Marcus Rigbrant

Skänninge

Tel. +46 (0)13 25 36 23

mri@nellemannmachinery.com

Verkstadschef

Torbjörn Gustavsson

Skänninge

Tel. +46 (0)13 25 36 19 

tgu@nellemannmachinery.com

Servicetekniker
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Patrik Ekström
Skänninge

Tel. +46 (0)13 25 36 16

pek@nellemannmachinery.com

Servicetekniker

Michael Hagman
Skänninge

Tel. +46 (0)13 25 36 20 

mih@nellemannmachinery.com

Reservdelschef

Roger Säll
Skänninge

Tel. +46 (0)13 25 36 11

rsa@nellemannmachinery.com

Ordermottagare

Olivia Friberg
Skänninge

Tel. +46 (0)13 25 36 14 

ofr@nellemannmachinery.com

Ordermottagare

Jennifer Johansson
Skänninge

Tel. +46 (0)13 25 36 04

jjo@nellemannmachinery.com

Administratör

Idrottsvägen 3

596 34 Skänninge

Tel. +46 (0)13 25 36 00

info.se@nellemannmachinery.com 

Nellemann Machinery AB



Varmt välkommen att kontakta oss, vi hjälper dig att 

hitta din närmaste Kubota återförsäljare.
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Nellemann Machinery Idrottsvägen 3, 596 34 Skänninge Tel. +46 (0) 13 25 36 00


