
Da CASE IH ikke udstiller på Agromek vil vi gerne invitere dig 
til CASE IH EVENING i Obbekær

Torsdag d. 15-11-2018 kl. 16:30
Program:
16:30-18:00
Præsentation af maskinerne og Case IH kampagner med fokus på fi nansierings muligheder og Safe-
Guard f.eks en 3 årig løsning.

Der vil blive udstillet Farmall, Luxxum, Maxxum, Puma, Optum og Magnum traktorer, en Axial 
fl ow 7140 mejetærsker og pressere.

Kl. 18:15 spisning (vores berømte juleplatte) og konkurrencer. OBS! Vi smager på Ribe Bryghus nye 
Juleøl

Kl. 18:50 foredrag ved cheføkonom i Agrocura Jens Schjerning. 
Hvor er vi i Jens’ perspektiv og hvor er vi på vej hen i landbruget, hvad er den økonomiske udsigt ??
og hvor havner vi i den digitale verden ??

Holsø Maskiner
Vi vil naturligvis også udstille Giant minilæssere, Merlo teleskoplæssere, Venieri gummihjulslæsse-
re, Jeantil møgspredere, Kato-IHI minigravere m.m. og vore konsulenter vil være klar til at svare på 
spørgsmål.

Af hensyn til kokken er tilmelding nødvendigt. Tag gerne konen eller medhjælperen med, I skal være 
hjertelig velkommen. Tilmelding til 76884470 eller dn@bhsribe.dk - husk antal!
Har vi ikke har hørt fra dig inden fredag den 9. november. tillader vi os at ringe til dig for en tilmelding.

Reserver denne aften til at komme og få en stor oplevelse i samvær med os, CASE IH og ikke 
mindst Jens Schjerning som runder aftenen af ca. kl. 20:00.

                                                                           VEL MØDT!

Kom til mini Agromek i Obbekær 2018
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Obbekærvej 105-107 · 6760 Ribe · 76884400 · www.bhsribe.dk
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EFTERÅRSKAMPAGNE
KØB NU - Rente fra 0,45%
Inkl. 3 års Safeguard, så kender du dine omkostninger!

Ring og forhør

1. afdrag 1.6.2019 1. afdrag 1.8.2019

Der tages forbehold for tastefejl

  Kom og få en snak med Niels fra 
  Case IH om høstmaskiner

HOLSØ MASKINER


