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Prisvärda smidiga skogsekipage. Från 4WD till

8WD. Rikligt utbud av tillbehör: Radiostyrd

hydraulvinsch, ramstyrning, tipp#akinsats,

gripskopamm

TIMMERSÅGEN
- Nöjda kunder sedan 1990 -

Ett svensktillverkat
kedjesågverk för
Dig som vill
vidareförädla
Ditt timmer.

Ring för information.
Tel. 0502-123 25
Fax. 0502-145 21
www.kickons.se
info@kickons.se

LANTEGENDOMAR: FÖRMEDLING, RÅDGIVNING, VÄRDERING

GÅRDAR SÖKES!
Marknaden börjar bli lite darrig! Det är då vi

”transaktionsexperter” sätts på prov och kan

dra nytta av vår långa och gedigna erfarenhet.

Vi är tämligen ensamma om att ständigt analysera

marknaden i bl a våra marknadsbrev och dra slutsatser

av de affärer vi medverkar till. Därför ligger vi långt

framme i förmågan att ta nya grepp med syfte att

nå nya Köparkategorier och lägga upp affären på

ett sätt som kan gagna såväl köpare som säljare.

Kostnadsfri värdeuppskattning av fastigheten.

SKOGSFASTIGHETER SÖKES!
Efterfrågan på skogsfastigheter är fortsatt god. Skog är

ett intressant alternativ för många placerare såväl som

för lantbrukare och andra framgångsrika företagare.

Skånegårdar har även kompetensen att hantera
bolagsaffärer. Efterfrågan på skog i AB-form är stor.

Lund, tel 046-19 04 40 – Jönköping 036-30 76 80

www.skanegardar.se

www.gosta-gustafsson.se
0454-91 339

070-649 13 39

SMÅ SKOGSMASKINER

Miniskotare Alstor 8x8
Minilunnare Oxen - Järnhästen

Skogstraktorer - Jinma
Fyrhjulingar - Yamaha

Griplastarvagn ATV - Kranman
Vedmaskiner, sågverk - Lennartsfors

Minigrävmaskiner - Messersi
Tälthallar - DancoverStorgatan 10

535 30 Kvänum

ELVERK

Bra kvalitet – Låga priser
Bensin- eller Dieseldrift
Mobila elverk, 1-, 3-fas

Traktorelverk
16, 30, 42, 53, 63 o 75 kVA
Ring för vidare information

Tel 0512-930 55
www.kvanumsjarn.se

Att bruka
en skogsfastighet

Skoglig grundkurs 9 hp

Aptering och
förädling av trä 8 hp

Vi erbjuder i vår två kurser som handlar om skogens
möjligheter. Den ena ger dig grunderna i skogsskötsel
och den andra kunskaper om skogsråvaran och hur
den kan vidareförädlas.

För mer information om ämnet träteknologi kontakta:

Eva Stattin 0225-26093
Tomas Gullberg 0225-26085

Det finns fortfarande platser kvar!

RH-Pusher

Reipal AB
Tel 0413-249 48, fax 0413-249 84

- 6 st olika modeller

- lyftkraft från 1,5 ton till 3,6 ton

- utväxling från 20 ggr till 50 ggr

- marknadsledande

- robust konstruktion

- minimalt underhåll

För mer info kontakta Din
motorsågsåterförsäljare eller

Trädfällriktare

Målgruppen för Skog & Såg är

de sydsvenska skogsägarna. Av

undersökningar vet vi attmånga

av våra läsare också har intresse

att ta del av tidningens annon-

ser. Den som köper ny utrust-

ning för sitt skogsbruk kanske

samtidigt vill sälja sin gamla

begagnade utrustning. På nätet

finns sedan länge välbesökta

sidor för detta, som exempel-

vis »Blocket«.

Men nu finns det en ny handels-

plats som har specialiserat sig på

begagnade yrkesmaskiner inom

skogs- och grönytemaskiner. Den

nya handelsplatsen finner man

på: www.yrkesmaskiner.se och

drivs av Jönköpingsföretagarna

Tobias Karlsson och Philip Kroge.

– Vi jobbar normalt i vårt före-

tag med systemutveckling men

då vi har intresse för den här sor-

tens arbetsmaskiner upptäckte

vi att det fanns behov av en han-

delsplats för dessa på nätet, säger

Tobias och Philip.

– Siten handlar bara om

begagnade maskiner. Företaget

eller den enskilde kan via ett for-

mulär på vår hemsida gratis regi-

strera en radannons som inne-

håller både text och bilder.

Eftersom siten bara handlar om

begagnat så måste annonsen

innehålla ett speciellt priserbju-

dande. Alla begagnade produk-

ter avsedda för bruk i skog och

mark och trädgård kan annon-

seras, oavsett varumärke, säger

Tobias Karlsson.

Marknadsplatsen startade på

försommaren och har nu fått ett

stort antal registrerade annon-

ser och många besökare per dag.

Varför inte fynda dig en begag-

nad julklapp? Gå då in på

www.yrkesmaskiner.se!

Ny handelsplats
på nätet
för begagnade
skogsmaskiner


