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RUBENS lagerLISTA 2022 (uppdaterad 2022-06-22) 

 
OBS att listan uppdateras efterhand: nya varor tillkommer under året, andra utgår och priserna kan 

ändras. Överstrykta varor har utgått. På vår hemsida www.rubens.se hittar du alltid senaste 
informationen. Du ser utgåvan på denna lista längst upp till höger på denna sida.   
 

Beställningar: Vi föredrar skriftliga beställningar (brev eller epost), men visst är ni välkomna att 
beställa även på telefon. Vid beställningar behöver vi ha fullständig namn, adress, telefonnummer 
och personnummer för att kunna skicka via faktura/postförskott. Glöm inte att skriva ner ditt 
telefonnummer, så att vi kan ringa dig om något skulle vara oklart. Var god och uppge även 
personnummer vid beställning för att slippa postförskott! Om personnummer saknas vid beställning 
kommer vi att skicka ut mot postförskott eller ber om förskottsbetalning. Det sistnämnda gäller också vid 
alla beställningar från utlandet. I så fall kan vi maila över kostnaden för paket + porto, då kan ni betala i 
förskott. Fakturan skickas i första hand via mail. 

 
Våra betalningsvillkor: Priser är inkl moms, och därtill kommer endast fraktavgifter. 

Betalning oss tillhanda senast till angiven datum på fakturan, därefter 8% över gällande ref.ränta. Vid 
påminnelse tar vi ut en avgift på 50 SEK. 
 

Betalning från utlandet 
Enbart förskottsbetalning. Kontakta oss för pris. Vid export till Norge avgår den svenska momsen. Vid 
försäljning till EU-länder kan momsavdrag göras endast vid uppgift om köparens VAT nummer. Om du 
betalar med check från utlandet, tillkommer en checkavgift. Checken måste vara i SEK. Du MÅSTE 
ange vårt IBAN/SWIFT/BIC nummer och betalning måste ske i svenska kronor för att undvika 
bankkostnader. Tillkommer vid export gör den avgift som penningtransaktionen belastas med. 
 

Bankgiro 407-6147   
BIC: SWEDSESS 

IBAN: SE0480000828910247302151 
 
 

 
 

Med vänlig hälsning,  
Tore Blom 

RUBENS Maskinhistoriska Samlingar 

533 91  Götene, Sweden 
Tel:        (+46)0511-50535 
Mobil: (+46)070 222 52 10 
email:   info@rubens.se 

hemsida: www.rubens.se 

http://www.rubens.se/
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S K R U V / N Y C K E L R I N G A R / B R O S C H E R 
 

Nytillverkad skruv för plåtdetaljerna på Volvo och BM modellerna. Sfärisk skalle med eller utan 
mejselspår, nyckelvidd 18 resp 21 mm, förzinkade  

Skruv ÖAR-210001 (M8, -18) 36:-  

Skruv ÖAR-211001 (M8, -18) med spår 36:-  

Skruv ÖAR-212001 (M8, -21) 36:-  

Skruv ÖAR-213001 (M8, -21) med spår 36:-  

Skruv ÖAR-220001 (5/16, -18) 36:-  

Skruv ÖAR-221001 (5/16, -18) med spår 36:-  

Skruv ÖAR-222001 (5/16, -21) 36:-  

Skruv ÖAR-223001 (5/16, -21) med spår 36:-  

Aluminium brickor till ovanstående skruvar, eloxerade 

Brickor ÖAR-230001 dia 28mm 13:-  

Emaljerade nyckelringar och pins 

BM nyckelring RMS-401034 60:- slut 

BM 230/Viktor nyckelring RMS-404034 60:-  

BM 350/Boxer nyckelring RMS-402034 60:-  

BM 470/Bison nyckelring RMS-403034 60:-  

BM pins sido RMS-501034 40:-  

BM pins centrerad RMS-502034 40:-  

   

Ö V R I G A   N Y C K E L R I N G A R  
(bilmärken på skinn à 40 SEK/st) 

BMW  NYR-001001 Kawasaki NYR-019001 Pontiac NYR-033001 

BSA NYR-002001 Lincoln Continental NYR-021001 Puch NYR-034001 

Buick Riviera NYR-004001 M (borg) NYR-022001 Rolls Royce NYR-035001 

Chevrolet NYR-005001 Mazda NYR-023001 Rover NYR-036001 

Chrysler NYR-006001 Mercedes Benz NYR-024001 Range Rover NYR-037001 

Citroën NYR-007001 Morgan (2 modeller) NYR-025001 Saab NYR-038001 

Datsun NYR-008001 Morris (2 modeller) NYR-026001 Suzuki NYR-039001 

Ford Fiesta NYR-011001 MG NYR-027001 Thunderbird (2 modeller) NYR-040001 

(Ford) 6 Granada NYR-012001 Moto Guzzi (2 modeller) NYR-028001 Triumph NYR-041001 

Fiat NYR-014001 Norton NYR-029001 VW NYR-045001 

Harley Davidson NYR-015001 Oldsmobile (2 modeller) NYR-030001 "Hers" (med bil) NYR-047001 

Honda NYR-016001 Peugeot NYR-031001 "His" (med bil) NYR-048001 

Impala NYR-017001 Plymouth  NYR-032001   

 
  

B R O S C H E R  
(emaljerade à 30 SEK/st) 

Ariel triangel EMB-001001 Sunbeam EMB-044001 Railman EMB-098001 Brandbil ERF EMB-141001 

Ariel med hästsko EMB-002001 Suzuki örn EMB-045001 Train driver EMB-099001 Brandbil Bedford EMB-142001 

Magirus Deutz EMB-003001 Suzuki stort S EMB-046001 Secretary EMB-100001 Brandbil rundare modell EMB-143001 

AJS stor EMB-004001 Triumph örn EMB-047001 President EMB-101001 Brandbil Dennis EMB-144001 

BMW örn EMB-005001 Triumph med grill EMB-048001 Chairman EMB-102001 Basgitarr EMB-145001 

BMW R100S EMB-006001 Velocette EMB-050001 Flagga Canada EMB-103001 Elgitarr EMB-146001 

BMW rund EMB-007001 Vespa örn EMB-051001 Flagga Wales EMB-104001 Banjo EMB-147001 

BSA (röd, sv, grön el gul) EMB-008001 Vespa vit-blå EMB-052001 Flagga Sverige EMB-105001 Ukelele EMB-148001 

BSA Birmingham EMB-009001 Villiers EMB-053001 Flagga Norge EMB-106001 Gitarr EMB-149001 

BSA oval EMB-010001 MC + sidovagn race EMB-054001 Flagga Danmark EMB-107001 Tvärflöjt EMB-150001 

BSA örn EMB-011001 Yamaha EMB-055001 Flagga Finland EMB-108001 Säckpipa EMB-151001 

BSA stjärna EMB-012001 Zündapp EMB-056001 Flagga Tyskland EMB-109001 Bugel EMB-152001 

Indian EMB-013001 Fowler ploughing engine EMB-057001 Flagga Holland EMB-110001 Trumpet EMB-153001 

Bultaco Cemoto EMB-014001 Lokomobil grön utan tak EMB-058001 Flagga England EMB-111001 Klarinett EMB-154001 

DKW EMB-015001 Fairground engine EMB-059001 Flagga USA EMB-112001 Trombone EMB-155001 

Excelsior EMB-016001 The horse's friend EMB-060001 Audi sport med flagga EMB-113001 Saxophone EMB-156001 

FN EMB-017001 Road roller EMB-061001 Austin EMB-114001 Trumma EMB-157001 

HD örn EMB-018001 Road locomotive EMB-062001 Austin Healey EMB-115001 Munspel EMB-158001 

HD blå EMB-019001 Showmans locomotive EMB-063001 Chopper Pilot EMB-116001 Häst silver EMB-159001 

HD USA-1 EMB-020001 Lokomobil svart med tak EMB-064001 Citroen EMB-117001 Häst guld EMB-160001 

HD Electra Glide EMB-021001 DB Cropmaster EMB-065001 Fordson farming EMB-118001 Tåg orange/Guld EMB-161001 

HD cycles rund EMB-022001 AC B 1948 EMB-066001 GMC EMB-119001 Hughes 260 N 2700 EMB-162001 

Honda vinge EMB-023001 Ferguson TE20 tractor 1952 EMB-068001 Hillman EMB-120001 L&Y "Pug" O-4 OST EMB-163001 

Honda HM vinge EMB-024001 Fordson Major E27N EMB-071001 Jeep EMB-121001 LNWR 3020 Cornwall 1847 EMB-164001 

Honda rund EMB-025001 Stephenson's Rocket EMB-075001 Hercules EMB-122001 Tåg med vagn svart EMB-165001 

Honda örn EMB-026001 Foden ånglastbil EMB-077001 Lancia EMB-123001 Tåg med gul klocka EMB-166001 

Honda Goldwing EMB-027001 Centennial (olika färger) EMB-078001 Scania lastbil EMB-124001 Tåg grön EMB-167001 

Husqvarna med sv. Flagga EMB-028001 Veteranbil utan tak EMB-079001 Morgan EMB-125001 Tåg C&R blå EMB-168001 

Kawasaki örn EMB-029001 Veteranbil första modellen EMB-080001 Range Rover EMB-126001 Nalle EMB-169001 

Kawasaki rund stort K EMB-030001 Veteranbil utan tak lyxmodell EMB-081001 Rover EMB-127001 ATS EMB-170001 

Lambretta med flagga EMB-031001 Veteranbil utan tak svart EMB-083001 Rolls Royce EMB-128001 Scotland EMB-171001 

Lambretta örn EMB-032001 Veteran racer EMB-084001 "Scania" EMB-129001 Burell showman (ej emalj) EMB-172001 

Montesa EMB-033001 Veteranbil däck på sidan EMB-085001 Volvo EMB-130001 Aveling & Porter (ej emalj) EMB-173001 

"M" EMB-034001 Veteranbil EMB-086001 Volvo lastbil EMB-131001 BMW stor EMB-174001 

Monark EMB-035001 Datsun? EMB-087001 White truck EMB-132001 HD 1 stor EMB-175001 

Moto Guzzi EMB-036001 JAP EMB-089001 Dodge Trucks EMB-133001 Honda HM stor EMB-176001 

Norton Triumph EMB-037001 VW Bubbla EMB-090001 Sydstatsflagga med örn EMB-134001 Kawasaki stor EMB-177001 

Norton örn EMB-038001 Driver EMB-091001 Chopper EMB-135001 Norton stor EMB-178001 

Norton rund EMB-039001 Conductress EMB-092001 USA hand med V-tecken EMB-136001 Suzuki stor EMB-179001 

Benelli EMB-040001 Conductor EMB-093001 Ambulans EMB-137001 Yamaha stor EMB-180001 

Puch EMB-041001 Fireman EMB-094001 Brandman EMB-138001   

Royal Enfield EMB-042001 Guard EMB-095001 Brandbil med stege EMB-139001   

Simson EMB-043001 Captain EMB-097001 Brandbil veteran EMB-140001   

(tillbaka till innehållsförteckningen) 
 

 
För Munktells traktorer BM10, BM2, 20, 21, 25, finns nu schabloner för bättre resultat, se 
målarschabloner på nästa sida) 
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D E K A L E R BM 

 
 

   

Om inget annat anges är texten tryckt på film och appliceras i sin helhet. 
Finns så länge lagret räcker och ersätts med dekalerna "skuren" 

Det är vår ambition att ersätta de på film tryckta dekalerna med skurna allt efter som 
"Skuren" anger att text är monterad på en bärtejp men friskurna från film och plockade vilket ger fristående bokstäver och siffror vid applicering 

   Pris/st Artnr 

 

 

 

 

 

”Byt olja…”, ”Kraftuttag…”, ”Stopp”, 
”Startinstrutioner…”, ”Varning…” 

Dekalkarta för olika BM 
modeller, 5 gula dekaler 

125:- DEK-044001 

 BOLINDER-MUNKTELL 

(silver dekal) 
skuren 

90:- 
120:- 

DEK-004001 
DEK-S04001 

(röd dekal) 
skuren 

90:- 
120:- 

DEK-005001 
DEK-S05001 

(orange dekal 630x70 mm) 
 skuren 

90:- 
120:- 

DEK-029001 
DEK-S29001 

(orange dekal 800x85) 
skuren 

90:- 
150:- 

DEK-042001 
DEK-S42001 

 BM-VIKTOR Typ 230 

(silver dekal) 
skuren 

90:-  
120:- 

DEK-006001 
DEK-S06001 

(röd dekal) 
skuren 

90:- 
120:- 

DEK-007001 
DEK-S07001 

(orange dekal) 
skuren 

90:- 
120:- 

DEK-031001 
DEK-S31001 

 

BM-TEDDY Typ 200 
(röd dekal) 
skuren 

90:-  
120:- 

DEK-041001 
DEK-S41001 

BM-TEDDY Typ 210 
(röd dekal) 
skuren 

90:- 
120:- 

DEK-008001 
DEK-S08001 

    

Nallebjörn till Teddy 
(vä + hö, ange vilket) 
skuren 

90:-/st 
120:- 

DEK-038001 
DEK-S38001 

 

BM 

(silver dekal) 
skuren 

90:-  
120:- 

DEK-036001 
DEK-S36001 

(röd dekal) 
skuren 

90:- 
120:- 

DEK-009001 
DEK-S09001 

(orange dekal) 
skuren 

90:- 
120:- 

DEK-030001 
DEK-S30001 

 BM 320 
(silver dekal) 
skuren 

90:- 
120:- 

DEK-035001 
DEK-S35001 

 

BOXER huvudet 
(vä + hö, ange vilket) 
skuren 

90:-/st 
120:-/st 

DEK-010001 
DEK-S10001 

 BOXER 
(Vit text) 
skuren 

35:- 
45:-  

DEK-011001 
DEK-S11001 

 
350 
 

(Vita siffror) 
skuren 

35:-  
45:- 

DEK-012001 
DEK-S12001 

 BM 350 
(silver dekal) 
skuren 

90:-  
120:- 

DEK-013001 
DEK-S13001 

 BM 425 
(silver dekal) 
skuren 

90:- 
120:- 

DEK-046001 
DEK-S46001 

 

BISON huvud (vä + hö, ange vilket) 90:-/st DEK-014001 

 BM 470 
(silver dekal) 
skuren 

90:-  
120:- 

DEK-015001 
DEK-S15001 

 BM 471 
(silver dekal) 
skuren 

90:-  
120:- 

DEK-016001 
DEK-S16001 

 VOLVO T21-T55 
(Text) 
skuren 

90:-  
120:- 

DEK-017001 
DEK-S17001 

 

VOLVO T21-T25 
(Pil Ø 150 mm) 
skuren 

90:-  
120:- 

DEK-018001 
DEK-S18001 

VOLVO T31-T55 
(Pil Ø 200 mm) 
skuren 

90:-  
120:- 

DEK-019001 
DEK-S19001 

 
BUSTER 

(Mod 320) 
skuren 

90:-  
120:- 

DEK-020001 
DEK-S20001 

 
(Mod 400) 
skuren 

90:- 
120:-  

DEK-021001 
DEK-S21001 

 VOLVO 

(Silver 40 x 290) 
skuren 

90:-  
120:- 

DEK-022001 
DEK-S22001 

(Svart 40 x 290) 
skuren 

90:-  
120:- 

DEK-023001 
DEK-S23001 
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(tillbaka till 

innehållsförteckningen) 
 

   

 

BM VOLVO svart text vit bakgrund 
 

NYHET JUNI 2022: 

(Text, 500 mm) 90:-  DEK-024001 
(Text, 650 mm) 
(Text, 925 mm) 

90:-  
140:- 

DEK-025001 
DEK.047001 

BM VOLVO silver text svart kantlinje 
Silver 
skuren 

90:- 
120:- 

DEK-040001 
DEK-S40001 

VOLVO BM svart text vit bakgrund 
Svart text vit bakgrund, text 
800mm 

90:- DEK-045001 

 
VOLVO T230 skuren 120:- DEK-Sxx001 

 
VOLVO KRABAT 

Svart/silver 
skuren 

90:-  
120:- 

DEK-026001 
DEK-S26001 

 

BM TERRIER 

(vä + hö) gröna dekaler  
skuren 

90:-/st 
160:- 
 

DEK-027001 
DEK-S27001 
 

(vä + hö) röda dekaler 
skuren 

90:-/st 
160:- 

DEK-032001 
DEK-S32001 

 

   

BM VOLVO 

(Runt kugghjul 200x230 mm) 
 skuren 

90:- 
120:- 

DEK-028001 
DEK-S28001 

(Runt kugghjul inverterad 
100x140 mm) 

90:- DEK-043001 

     
Dekaler till ”slips” 

350 60:- DEK-033001 (350) 

470 60:- DEK-034001 (470) 

471 90:- DEK-037001 (471) 

    

 

International McCormick  90:- DEK-039001 

För själva ”slipsen” se Övriga artiklar     

Fler dekaler finns under Övriga artiklar     

     

(tillbaka till innehållsförteckningen) 

 
 

P Å   T I L L F Ä L L I G T   B E S Ö K 
 
 
 
 

Adventsljusstake Bolinder Munktell 
(*kommer hösten 2022) ÖAR-240001 2000:-*  
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M Å L A R S C H A B L O N E R 

 
Som bättre alternativ till dekaler har vi tagit fram professionella text schabloner. Det ger ett autentiskt resultat och är det rätta tillvägagångssättet 
för textsättning på huv och skärmar. Typsnittet nedan är inte exakt likt schablonen, utan en ungefärlig bild av originalet. 

 

 MUNKTELLS till M22/30 sido 200:- DEK-101001 

 
 ME (Ø 300 mm) 

 
bak 
 

200:-  DEK-102001 

 BM25-20,21 (102x663 mm) sido 200:-  DEK-103001 

BM25-20,21 (102x583 mm) sido 200:- DEK-111001 

 

BM (Ø 250 mm) bak 200:-  DEK-104001 

 BM10 (50x325 mm) sido 200:- DEK-105001 

BM10 (50x280 mm) sido 200:- DEK-106001 

 
BM (Ø 200 mm) bak 200:-  DEK-107001 

 
HEINRICH LANZ MANNHEIM sv.hjulskåpa 250:-  DEK-108001 

 
LANZ bakgrundsfält 100:- DEK-109001 

 
LANZ text 100:- DEK-110001 

 

 

 PORSCHE DIESEL  100:- DEK-117001 

 FORDSON bakskärm 150:- DEK-112001 

 

 Oliver 35 (Vi har även till 20 och 25)  130:- DEK-114001 

 

 
D E K A L E R mm F Ö R   Ö V R I G A   M Ä R K E N 

 
Vi lagerför dekaler för de flesta amerikanska modeller som A-C, Case, IHC, J-D, M-H, Oliver, mm.   
Ovanligare modeller brukar det gå att ordna fram dekaler till med lite leveranstid. Kolla med oss. 
 

 

Set med dekaler 700:- inkl. moms DEK-
001002  
I ett set ingår 2 stora + 2 små dekaler 
(vänster) + 1 ark med chassis dekaler (höger)  

 

 

(dekalen är i silver/svart och därmed svårt att 
skanna in) 

75:-/st 

 

(dekalen är i silver/svart och därmed svårt att 
skanna in) 

550:- för två Fordson Dexta dekaler + 1+1 
tillhörande enligt bild 

 

International McCormick  
DEK-039001 

90:-/st 

 

 

(tillbaka till innehållsförteckningen) 

B 

M 
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Ö V R I G A   A R T I K L A R 

  

 

 

 

Vykort Vi har olika vykort med maskiner ur vår 
samling.  3:-  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytillverkade frontlister så kallade slipsar för 
BM350 och 470 är nu framtagna. Tillverkade i 
eloxerad aluminium för full likhet med 
originalet. Komplett med dekal. (Dekal kan 
även köpas för sig. Se dekallistan.) 

350 slips inkl. 
dekal 

550:- ÖAR-204001 

470 slips inkl. 
dekal 

550:- ÖAR-205001 

471 slips inkl. 
dekal 

550:- ÖAR-206001 

 

 

 

 

Nytillverkade Diesel-skyltar för BM 
traktorerna. Tillverkade i förkromad mässing. 
OBS: Omålade. 

 375:- ÖAR-207001 

 

Volvo front med pil, kromad 
Till Volvo T21-T31 m fl 

 775:- ÖAR-232001 

 

Nytillverkade kylaremblem för BM modellerna 
i aluminium för följande modeller. Levereras 
oborrade för samborrning med traktorns 
hålbild. 

För BM10, 20, 21  
(stansad 
aluminiumplåt) 

350:- ÖAR-201001 

 

Nytillverkade kylaremblem för BM modellerna 
i aluminium för följande modeller. Levereras 
oborrade för samborrning med traktorns 
hålbild. 

För BM35, 230, 
350 m fl  
(gjuten 
aluminium) 

350:- ÖAR-202001 

 
 

Motorplåt för BM10, 20, 21  300:- ÖAR-203001 

 
 

Nytillverkad BM320 front  975:- ÖAR-209001 

 
 

V gjuten front  350:- ÖAR-233001 

     

 
B R O D E R A D E   T Y G M Ä R K E N 

(Bara få ex kvar) 
 

CASE modern traktor i bild BTM-010047 60,00 M-M rund, text igenom MODERN 
MACHINERY 

BTM-074047 20,00 

FORD tractor oval, text FERGUSON SYSTEM 
(uppge: gul på svart eller vit på blå) 

BTM-027047 20,00 MUNKTELLS grön, gul text, liten RMS-304034 20,00 

J-D gas engine BTM-048047 20,00 OLIVER svart-orange logo BTM-082047 20,00 

M-M 2 wheel drive 4,  705G706  20,00 OLIVER vit, röd text BTM-084047 40,00 

M-M gul-röd-svart BTM-072047 20,00 OLIVER vit, svart text BTM-083047 40,00 

 

(tillbaka till innehållsförteckningen) 
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M O D E L L E R 
 

OBS: finns enbart som enstaka exemplar. Med reservation för slutförsäljning 

 
Stl Nr Model Pris SEK 

       

6 ERT4351 IH McCORMICK M MOTOR 260 

6 ERT4967 MAYTAG MULTI MOTOR TVÄTTMASKIN 1915 260 

8 JLE545 Ford 2N signature edition 2400 

16  JLE431  AC B  380  

16  JLE498  AC C NF (klicka på bilden)  380  

16 SCT254 AC HD3 CRAWLER W/BLADE 780 

16 ERT13080 AC WD-45 440 

16 CUST937 Avery BL model A single front 920 

16  UH2098  Deutz F1 M414  850  

16  ERT29556  Farmall Super M '06 IA Corn Growers  640  

16 ERT14336A Farmall B 400 

16 ERT14336A Farmall C 400 

16 ERT14492 Farmall Super C WF 400 

16 JLE545B Ford 2N signature edition   

16  JLE806  Ferguson TO-20  410  

16 ERT15767 JD 430 w/flare box 610 

16   JD A 250 

16 ERT557DA JD A w/man 40th anniversary 470 

16 ERT5702 JD A w/red McCune Figurine 470 

16 ERT15869 JD A NF UNSTYLED ON SPOKED RUBBER 300 

16 ERT15946 JD D UNSTYLED ON RUBBER 07 COLL 1600 

16  ERT15782  JD G WF Styled  420  

16 ERT15867 JD H NF & HAY WAGON W/BALES 300 

16  JDM195  JD M Tractor w/front Blade  640  

16 ERT JD R 1200 

16 ERT15008 JD FRÖHLICH TRAKTOR MILLENNIUM UTF 750 

16  ERT15767  JD430 WF w/Flarebox Wagon set  540  

16 ERT45015 JD WATERLOO BOY 590 

16  JLE856  MF 35 Special  425  

16 JLE813 MF 135 490 

16 JLE807 MH 1 590 

16  JLE802  MH Pony  460  

16 OLOC3 OLIVER OC-3 INDUSTRI BANDTRAKTOR 1999 970 

16 SCT326 OLIVER 66 WF W/SPRING TOOTH HARROW 1200 

16 SCT321 OLIVER SUPER 77 GAS STD 900 

16 SCT120 SKOTTKÄRRA RÖD 135 

16 UH2620 Valmet565 975 

32  SK3474  Lanz D2426HE  165  

32  SK3489  Vintage wooden wagon  165  

32  SK031  Ursus C 45 Gloeikop HMT Annivesary Edition  510  

32/64 ERT16174A JD 8640 4WD MOLINE EDITION 900 

43 ERT2511 MH CHALLENGER 75 

50 SCT1576 IH TD-24 CRAWLER 400 

50 ATH7752 JD WATERLOO BOY   

50 SCT1009 Northwest 25D dragline 950 

64 ERT499 AC C 50 

64 FT464 AC WC 50 

64  SK0861  Lanz Bulldog  150  

64 ERT1618 MH 1993 50 

87 ATH7705 JD D UNSTYLED ON STEEL 80 

87 ATH7704 JD GP ON STEEL 80 

87 ATH7702 JD WATERLOO BOY 80 

(tillbaka till innehållsförteckningen) 
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P O S T E R S 
Alla dessa posters är ritade av John Hancox och kostar 30:-/st 

 

   
POS-001001 POS-002001 POS-004001 

   
POS-005001 POS-006001 POS-007001 

   
POS-008001 POS-009001 POS-010001 

   
POS-014001 POS-015001 POS-016001 

   
POS-017001 POS-018001 POS-019001 

 

 
(tillbaka till innehållsförteckningen) 

 



 11 

BÖCKER: A L L I S  C H A L M E R S 
Allis B restoration av Haig 
I ord och bild kan du följa exakt hur du ska restaurera din Allis Chalmers B traktor. Steg för steg med tydliga färgbilder på delar och slutresultat, 
specifikationer, färgnummer, prisguide och försäljningsställen. Utgiven av den engelska tidningen Tractor & Machinery. 
48 sid A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm helt i färg TRA-517091 Pris 120 :- 
 
ALLIS-CHALMERS farm tractors and crawlers data book av Dean 
Alla data på A-C traktorer och bandare. 
190 sid litet A5 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm helt i sv-v TRA-481024 Pris 120:- 
 
ALLIS-CHALMERS story av Wendel (fd Crestline, nu i mjuk utgåva)  
En av Crestlines eftertraktade böcker har nu kommit tillbaka i en billigare utgåva, där A-C är föremål för samma genombearbetning som vi 
tidigare mött i "IH, 150 years of A-C" och "Encyclopedia of American Farm Tractors". Boken är ett komplett verk för alla A-C produkter, men 
även där in korporerade företag som Rumely, Monark m fl, allt presenterat på 372 sidor och 1500 foton. Täcker tidsperioden 1842-1985, och 
med en komplett serienummerförteckning för A-C ingående företag och produkter.  
372 sid A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder TRA-563024    Pris 295:- 
 
ALLIS-CHALMERS tractors av Wendel/Morland 
Som en av Amerikas mest populära och långvarigaste traktormärke återges Allis Chalmers i fulla historia från 1842 till sammanslagningen med 
Deutz 1985. Superbra foton och fascinerande detaljer kombination för att visa varje steg av utvecklingen från tidiga järnhjulsmodellerna, till dem 
moderna turboladdade giganterna av idag. En färgstark historia om Amerikas orange arbetshäst.  
128  sid beskuret A4  mycket rikligt illustrerad mjuk pärm färg/sv-v TRA-237024    Pris 200:- 
 
ALLIS-CHALMERS tractors and crawlers ill. buyer’s guide av Dean 
Här hittar du all information om din A-C traktor och bandare. Med vackra svart-vit och färg/sv-v, kort beskrivning, specifikationer, variationslista, 
antal och dagens värde. 
160 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm färg/sv-v TRA-496024 Pris 180:- 
 
A guide to ALLIS-CHALMERS farm tractors av Swinford 
För dig som gillar siffror: serienummerförteckning, test resultat, viktdistribuering, PTO standard, grafik, ja, alla data du kan vara intresserad av. 
Till det finns alla modeller i svart-vita bilder med arbetsfoto, ritade bilder och reklambilder. 
112 sid liggande A4 mycket rikligt illustrerad   TRA-391027 Pris 140:- 
 
Vintage ALLIS-CHALMERS tractors. The ultimate tribute to Allis-Chalmers tractors av Grooms/Peterson Jr. 
En vacker, inbunden bok som tar upp alla A-C modeller från 1914, inklusive Monarch, Advance-Rumely, Peterson and Grooms och AGCO. 
Även ett särskilt kapitel om A-C i Europa. Med över 100 färg- och svart-vit bilder, annonser och teckningar. 
160 sid stort A4 mycket rikligt illustrerad inbunden färg/sv-v TRA-472027 Pris 280:- 
 
(Fler finns att tillgå. Hör av dig om du letar efter en särskild manual) 
 

BÖCKER: C A S E 
 
CASE album av Condie (Alla Condie böcker utgår!!!) 
Reviderad utgåva av Case boken i Condie serien. I ord och bild förflyttar du dig genom Case historiken från 1892 till 60-talets.  Med härliga 
svart-bild bilder på Case traktorer i arbete och specifikationstabeller. 
49 sid    A4        mycket rikligt illustrerad  mjuk pärm       helt i sv-v TRA-467084    Pris 150:- 
 
CASE databook no 3, 1918 - 1959 av King ( utgår!!!) 
Denna bok innehåller mycket data, testresultat, katologbilder, av Case traktorer och dess arbetsredskap.  
92  sid    A4         mycket rikligt illustrerad häftad sv-v bilder TRA-172021    Pris 80:- 
 
CASE, full steam ahead. Tractors & equipment 1842-1955 av Erb/Brumbaugh 
I denna bok hittar du allt från tröskverk och ångmaskiner till gastraktorer och Case bilar. Den berättar även om Case-produktionslinje ifrån olika 
fabriker. Författarna förklarar sin kärlek för Case traktorer och skriver om olika undersökningar för att ge en inblick i utvecklingen av tidiga och 
senare traktormodeller. 700 bilder! Allt om serienummer , specifikationer och försäljnings data. Mycket prisvärd! Se även Case JI, TRA-377024. 
352 sidor A4 mycket rikligt illustrerad inbunden färg/sv-v TRA-278027 Pris 350:- 
 
CASE photographic history av Halberstadt (UTGÅR!!!!!!) 
225 svart-vita fotografier visar dig vägen bland alla Case traktorer, redskap och viktiga medarbetare. Med bilder och texter ur gamla broschyrer, 
intressanta berättelser och en modellförteckning. 
160 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder TRA-354024 Pris 180:- 
 
CASE tractors 1912-1959 photo archive av Letourneau (ALLA PHOTO ARCHIVE UTGÅR) 
Här hittar du historien om Case i bild med gamla svart-vit foto och ritningar. Du hittar bl a den första gas traktorn och general purpose traktorn. 
144 sid liggande A4 mycket rikligt illustrerad sv-v bilder mjuk pärm TRA-314024 Pris 260:- 
 
CASE tractors av Morland/Baldwin (UTGÅR!!!) 
Ånglokomobiler, crossmotorer, Flambeau traktorer, Row Crop, Orchard och industriella traktorer, företagets historia, modell historia, 
specifikationer, tekniska beskrivningar och index. Som man är van vid i Motorbooks serien är den helt i färg. 
96 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm helt i färg TRA-387024 Pris 120:- 
 
CASE tractors Illustrated buyer’s guide second edition av Letourneau 
Klassificering av Case modeller i olika modeller och dess intresse ur samlarsynpunkt. Beskriver modellerna 1912 till 1969. Ger olikheter och 
likheter att se till i jakten på det udda. Ny utgåva. 
160 sid A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder TRA-433024 Pris 170:- 
 
CASE tractors. Steam to diesel av Arnold (UTGÅR!!!!) 
En bok för alla "CASE" beundrare. Boken är en kronologisk historiebeskrivning av Case traktorer. Det är en färgfylld bildsamling av dessa 
underbara maskiner och deras omvandling från monstruösa ångmaskiner till dagens glänsande, effektiva dieseldrivna traktorer. 80 talet 
färgfoton.  
128  sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm helt i färg TRA-193024    Pris 180:- 
 

(tillbaka till innehållsförteckningen) 
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JI CASE Agricultural & construction equipment 1956-1994 vol two av Stonehouse/Brumbaugh 
Här kan du läsa varför Case har blivit så stor! Det är inte bara den ”lilla” traktorn som har blivit världskänd, utan även skördemaskiner och 
grävmaskiner. Boken börjar i mitten av 1950-talet ända fram till 1990-talet med fina färg- och svart-vit bilder, tabeller och ritningar. Uppföljaren 
till Case, full steam ahead, se nedan. 
208 sid A4 mycket rikligt illustrerad inbunden färg/sv-v TRA-377024 Pris 350:- 
 
The new CASE tractor  
En katalog med t ex mod L och C, såsom GP och den industriella traktorn. 
30 sid A4 rikligt illustrerad häftad sv-v bilder TRA-324022 Pris 45:- 
 
2005: Vintage CASE tractors av Letourneau 
Vackra, färgglada foton varvas med trevliga svart-vit bilder på alla Case modeller. En mycket fin bok som ger dig många timmars läsning och en 
stolt känsla över din traktor. Kan även rekommenderas till den som inte är så van vid engelskan, då den är fullspäckad med bilder. 
112 sid    beskuret A4        mycket rikligt illustrerad  mjuk pärm       färg/sv-v TRA-565024   Pris 120:- 
 
(Fler finns att tillgå. Hör av dig om du letar efter en särskild manual): 
 

BÖCKER: C A T E R P I L L A R 
 
CATERPILLAR earthmovers at work, a photo gallery av Robertson 
Nu när alla Photo Archive böcker utgår är denna bok ett välkommet tillskott. Helt underbara svart-vit bilder på Caterpillar maskiner som arbetar 
med alla dess möjliga och omöjliga uppgifter, med enbart lita bildtext.  
160 sid A4 mycket riktligt illustrerad mjuk pärm helt i sv-v TRA-552024 Pris 260:- 
 
CATERPILLAR. Farm crawlers and bulldozers. av Leffingwell  
En mycket vacker Caterpillar bok som är baserad på intervjuer med designers, ingenjörer, försäljare och lantbrukare. Med 200 fantastiska 
färgfotografier och sällsynta arkivbilder av den legendariska Caterpillar, Best och Holt, men även Letourneau och Russels Grader. 
192 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm färg/sv-v TRA-439024 Pris 180:- 
 
CATERPILLAR gallery av Orlemann 
Solskenshistorian börjar med Holt och Best företagen som tillsammans skulle erövra världen. En bok i mindre format, men med fantastiska 
bilder och historik om bandare, lastare, kranar, värhyvlar, dumpers och allt annat som vi förknippar med tunga Caterpillar fordon.  
192 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm färg/sv-v TRA-4585024 Pris 110:- 
 
CATERPILLAR photo gallery av Letourneau 
Ännu en tjock bok om den intressanta Caterpillarn, Holt och Best från 1904 till 1963. 500 närbilder och arbetsbilder (!), en kort historik och lite 
bildtexter ger dig känslan av at vara med i en stumfilm. Mycket prisvärd bok för långa blädderstunder  
288 sid A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder TRA-392024 Pris 230:- 
 
CATERPILLAR pocket guide. The track-type tractors 1925-1957 av LaVoie 
En pocketbok med alla data för den sanna Caterpillar samlaren. Alla modeller med bild, kort beskrivning, serienummer, tillverkningsdata, vikt, hk 
och mycket mer. 
128 sid A5 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder TRA-457024 Pris 180:- 
 
CATERPILLAR thirty photo archive including best thirty, 6G thirty, & R4 (revised 2nd edition)  av LaVoie UTGÅR 
Denna bok inkluderar fotografier av de tidigaste modellerna, t ex Best Thirty, i arbetet, sällsynta foto från Caterpillar arkivet, detaljerade fabriks- 
och studiofoto och maskiner med tillbehör i arbete. Ett fint komplement till Photo Archive serien. 
126 sid liggande A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder TRA-436024 Pris 260:- 
 
CATERPILLAR thirty tractor (UTGÅR!!!) 
Med den här boken kan du återuppbygga eller renovera din Caterpillar traktor. Med tydliga bilder på alla delar. 
40 sid A5 mycket rikligt illustrerad häftad sv-v bilder TRA-325024 Pris 50:- 
 
CATERPILLAR sixty tractor (UTGÅR!!!) 
Samma som Caterpillar thirty. 
36 sid A5 mycket rikligt illustrerad häftad sv-v bilder TRA-326024 Pris 50:- 
 
CATERPILLAR sixty photo archive av Letourneau (ALLA PHOTO ARCHIVE UTGÅR) 
Den sanna historien om Caterpillar Sixty tractor med 130 speciellt utvalda bilder i S/V från företagets samlingar. Caterpillar sixty hade ett brett 
verksamhetsområde och var överallt mycket välkrediterad och omtyckt vilket framgår i bildvalet.  
144 sid     liggande A4      mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder TRA-267024  Pris 260:- 
 
Classic CATERPILLAR crawlers av Haddock/Orlemann 
En mycket trevlig bok med enbart äldre Caterpillar (inkl. Holt och Best) bandare. Med 40 svart-vita och över 80 färgbilder från äldre och udda 
modeller, inkl. ångmaskiner, och med olika tabeller. 
128 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm färg/sv-v TRA-500024 Pris 210:- 
 
BENJAMIN HOLT & CATERPILLAR, tracks & combines av Wik  (UTGÅR!!!!) 
Den boken är en unik studie i historien och utvecklingen av Caterpillar bandfordon. Tyngdpunkten är förlagd på den tidiga utvecklingen där 
Benjamin Holts pionjärarbete var av avgörande betydelse.  
130 sid.  A4.  mycket rikligt illustrerad.      mjuk pärm sv-v bilder         TRA-024027    Pris 170:- 
 
 
(Fler finns att tillgå. Hör av dig om du letar efter en särskild manual). 

 
BÖCKER: F A R M A L L /  I H C / M c C O R M I C K   D E E R I N G 

 
FARMALL Regular and F-Series av Will/Markle 
Om du tänker renovera din Farmall traktor, så är denna bok precis det du behöver. Med tydliga, vackra bilder, utförliga specifikationer, 
detaljerad information kring design, koder, serienummer och produktionförteckning och mycket mer. 
128 sid A4 mycket rikligt illustrerad inbunden mest i färg TRA-583024 Pris 200:- 

(tillbaka till innehållsförteckningen) 
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FARMALL H photo archive av Letourneau (ALLA PHOTO ARCHIVE UTGÅR) 
Den riktiga historieskrivningen om Farmall H.  130 fullsides bilder i S/V från IHC arkiv kompletterar de olika stycken med detaljer som fängslar 
oss alla entusiaster och bistår med oumbärlig information.  
144 sid     beskuret A4      mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder TRA-266024  Pris 260:- 
 
FARMALL H, M, MD tractors (1939)  
Omfattar även Farmall Cub, C, WD6, och TD9 med full beskrivning och specifikation.  
32  sid  A4        mycket rikligt illustrerad häftad sv-v bilder TRA-199022    Pris 50:- 
 
Servicemans guide for FARMALL H  (UTGÅR!!!!) 
En service handledning på samma sätt som för modell A.  
24 sid     A4            mycket rikligt illustrerad  häftad sv-v bilder TRA-216021    Pris 50:- 
 
Original FARMALL Cub and Cub Cadet av Updike 
Den lilla Cub traktorn är lika populär idag som då. Boken speglar 1964-1980 modellerna och visar var du ska sätta dekalen, färgnummer och –
schema, koder och naturligtvis många tydliga (ofta när)bilder som hjälper dig att sköta och renovera denna pärla. 
128 sid A4 mycket rikligt illustrerad inbunden mest i färg TRA-584024 Pris 280:- 
 
INTERNATIONAL 1917-61, VTS 7 av Condie (Alla Condie böcker utgår!!!) 
Denna boken täcker I-H's mest kända modeller från 20-talet till 60-talet.   
57 sid  A4  mycket rikligt illustrerad  häftad sv-v bilder TRA-236084    Pris 150:- 
 
INTERNATIONAL HARVESTER tractors av Leffingwell  
En bok av Leffingwell är alltid fullspäckad med fantastiska bilder, den här gången om IH, även innehållande prototyper och experimentella 
traktorer. Innehåller aldrig tidigare publicerade detaljer av människorna som har byggt och arbetar med IH. Ett fint komplement till samlingen. 
192 sid  beskuret A4 mycket rikligt illustrerad inbunden färg/sv-v TRA-440024 Pris 280:- 
 
INTERNATIONAL HARVESTER tractors buyers guide av Pripps 
Denna bok handlar mest om åren mellan 1921 och 1961 med bl a Mogul och Titan, Cub Regal mm. Med detaljerad text och tekniska 
specifikationer. Över 150 fotografier och annonser! 
160 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm        sv-v bilder TRA-330024 Pris 170:- 
 
INTERNATIONAL McCORMICK tractors av Rasmussen (UTGÅR!!!!) 
En praktbok av Henry Rasmussen, i samma stil som de tidigare för Caterpillar, John-Deere  m fl. En lång överblick över IH traktorer, från de 
första fram till modern tid. 60 fullvärdiga färg/sv-v med informativ text ger en presentation av firmans historik respektive olika modellers 
utveckling.  helt i färg. 
96 sid   beskuret A4   mycket rikligt illustrerad   mjuk pärm        helt i färg TRA-175024    Pris 140:- 
 
Vintage INTERNATIONAL HARVESTER tractors av Sanders 
Vackra, färgglada foton varvas med trevliga svart-vit bilder på alla IH/Farmall/McCormick modeller, inkl. Mogul och Titan. En rejäl bok som ger 
dig många timmars läsning och en stolt känsla över din traktor. Den kallas inte ”The ultimate tribute” för ingenting... 
160 sid     A4  mycket rikligt illustrerad             inbunden färg/sv-v TRA-395027    Pris 280:- 
 
INTERNATIONAL TracTractor photo archive (ALLA PHOTO ARCHIVE UTGÅR) Se Entreprenad. 
 
Farm tractors: John Deere, Farmall, Ford & Fordson Se Traktorer allmänt 
Great American tractors JOHN DEERE, FARMALL & FORD se JD 
(Fler finns att tillgå. Hör av dig om du letar efter en särskild manual) 
 

BÖCKER: F E R G U S O N  / M A S S E Y - H A R R I S 
 
MASSEY Ferguson instruktionsböcker: 
 
MASSEY FERGUSON TE20-FE35 service & repair manual 
236 sid A4 rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder TRA-556053 Pris 445:- 
MF 65 MK1 & MK2 service manual (TracPrez) 55  sid       A4  TRA-544053   Pris 120:- 
MF 35 tractor drivers instruction book 3 cylinder models  70 sid A5 TRA-557053 Pris 150:- 
MF 35 tractor drivers instruction book 4 cylinder models  70 sid A5 1910003 Pris 150:- 
MF 65 tractor operator instruction book 84 sid A5 TRA-558053 Pris 150:- 
 
FERGIE 20 family 1937-1970 VTS 1 av Condie 
Nu har denna reviderade utgåva äntligen kommit! En beskrivning i text och bild över Ferguson traktorns utveckling från de första experimenten 
fram till 1958-59 med introduktionen av MF 65. Ett mindre stycke behandlar tillhörande redskap och där finns även en serienummer förteckning. 
Boken är huvudsakligen uppbyggd kring ett rikligt bildmaterial som har kompletterande datan.  
64  sid    A4  mycket rikligt illustrerad mjuk pärm helt i sv-v TRA-466093    Pris 150:- 
 
FERGUSON 20 Implements, accessories and industrial equipment VTS 2 av Condie 
En liten bok, fullspäckad med gamla fotografier på traktorn och tillbehör. En fin ”Grålle”-bok för dig som vill se hur traktorn användes förr, utan at 
behöva läsa för mycket engelska. 
48 sid A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder TRA-372093 Pris 150:- 
 
FERGUSON TE20 workshop repair manual (TracPrez) 
Den här boken är något som många säkert har saknat vid något tillfälle. Service manual för Ferguson  ”GRÅLLE” Typerna TE, TEF o TO 
behandlas. Denna (bok) är framtagen billigt och enkelt för att den skall kunna användas när du gör service, eller skall reparera något, och inte 
vet hur det skall tagas isär. En liten kort beskrivning av innehållet. Uppstartning, tidschema för service, motor, koppling, foderbyte, generator, 
bromsar plus mycket mer. (På engelska!) 
55  sid       A4  mycket rikligt illustrerad ringband sv-v bilder TRA-158053    Pris 120:- 
 
FERGUSON TE20 in detail (Thorne) 
 

(tillbaka till innehållsförteckningen) 
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The FERGUSON tractor story av Gibbard 
Den lilla gråa Ferguson är lika populär idag som då och denna bok är en underbar supplement till föregående böcker med många färg- och 
svartvit bilder på Ferguson i arbete, udda modeller, bandare och människorna  som arbetade på traktorn. Med serienummerförteckning. 
168  sid    beskuret A4  mycket rikligt illustrerad hård pärm färg/sv-v TRA-486089    Pris 300:- 
 
Harry FERGUSON and I av Winter 
Här får du den sanna historien om en enkel man som blev industrihuvudman och revolutionerade lantbruket. En man som vi ser överallt på alla 
fält ännu idag, men som ändå aldrig riktigt har uppskattats. 
134 sid A5 illustrerad pocket sv-v bilder TRA-348078 Pris 60:- 
 
The MASSEY legacy av Farnworth 
I dessa två band får du en totalöversikt över alla produkter gjorda eller sålda av Massey Ferguson och föregående företag från 1847. 
Tillsammans ger dessa band en enorm informationskälla, över 1200 bilder, arkivmaterial från Farm Machinery, Ontario och nyare material. 
I volym ett får du en översikt av lantbrukstraktorer, en kronologisk översikt av företagets utveckling och huvudpersonerna, produktutveckling, 
övriga tillbehör, prislistor och försäljningsdata. I volym två får du skördemaskiner och alla övriga maskiner som t ex industri, hushålls-, trädgårds, 
och skogsmaskiner. Den innehåller också stationära motorer, M-H under kriget, dagens trender, en serienummerförteckning och motor data. 
Vol 1: 401 sid A4 mycket rikligt illustrerad hård pärm färg/sv-v TRA-421093 Pris 440:-  
Vol 2: 372 sid A4 mycket rikligt illustrerad hård pärm färg/sv-v TRA-422063 Pris 440:-  
 
A world wide guide to MASSEY-HARRIS, FERGUSON and early MASSEY FERGUSON tractors av Farnworth 
En översiktlig fakta- och bilderbok om M-H Ferguson, M-F och alla dess övriga varianter, fullspäckad med specifikationer, liknande den svenska 
traktorkalendern. Inkluderar även Ferguson Brown, Ford Ferguson, Landini och Sawyer-Massey. 
242  sid    beskuret A4  mycket rikligt illustrerad hård pärm färg/sv-v TRA-497093    Pris 415:- 
 
FORD tractor implements, Denna bok innehåller även Ferguson redskap, se redskap 
Vintage FORD tractors, Denna bok innehåller även Ferguson och New Holland. Se Ford/Fordson 
Farm tractors: John Deere, Farmall, Ford & Fordson av Klancher, Leffingwell, Morland, Pripps, Se JD 
Great American tractors JOHN DEERE, FARMALL & FORD se JD 
A World-wide guide to MASSEY FERGUSON Industrial & Construction Equipment av Farnworth, Se entreprenad 
(Fler finns att tillgå. Hör av dig om du letar efter en särskild manual): 
 

BÖCKER: F O R D / F O R D S O N 
 
FORDSON manualer (TracPrez) 
Denna (bok) är framtagen billigt och enkelt för att den skall kunna användas när du gör service, eller skall reparera något, och inte vet hur det 
skall tas isär. En liten kort beskrivning av innehållet. Motor, koppling, regulator, induktion, bränslesystem, el, plus mycket annat. En del 
sprängskisser och serienummerförteckning.   
FORDSON standard  tractor workshop manual, (1917 -1945) (TracPrez) 
76 sid    A4  mycket rikligt illustrerad mjuk pärm   sv-v bilder TRA-157053    Pris 120:- 
FORDSON Major E27N workshop manual (Höglund) (TracPrez) 
80  sid.      A4  mycket rikligt illustrerad mjuk pärm   sv-v bilder TRA-161053    Pris 120:- 
FORDSON super major & new super major repair manual (1952-1964) (TracPrez) 
66 sid    A4  mycket rikligt illustrerad mjuk pärm   sv-v bilder OTP-1900008    Pris 120:- 
FORDSON major incl power Fordson major repair manual (1952 -1964) (TracPrez) 
74 sid    A4  mycket rikligt illustrerad mjuk pärm   sv-v bilder OTP-1900007    Pris 120:- 
FORDSON dexta and super dexta workshop manual, (1958 -1964) (TracPrez) 
52 sid    A4  mycket rikligt illustrerad mjuk pärm   sv-v bilder OTP-1900012    Pris 120:- 
 
FORDSON instruktionsböcker 
Är en användarmanual med många genomskärningsbilder och tillhörande nummer för respektive delar. Den beskriver hur man justerar 
tändning, regulator, koppling, mm.   
FORDSON tractor instruction book (model N/Låglund) 
128 sid    A5  mycket rikligt illustrerad mjuk pärm   sv-v bilder OTP-1910008    Pris 150:- 
FORDSON major tractor standard agricultural  instruction manual (model E27N/Höglund) 
116 sid    A5  mycket rikligt illustrerad mjuk pärm   sv-v bilder OTP-1910009    Pris 150:- 
FORDSON major instruction book (New Major) 
112 sid    A5  mycket rikligt illustrerad mjuk pärm   sv-v bilder OTP-1910010    Pris 150:- 
FORDSON Dexta and the new super dexta operator’s handbook 
64 sid    A5  mycket rikligt illustrerad mjuk pärm   sv-v bilder OTP-1910012    Pris 150:- 
FORDSON The new super major operator’s handbook 
72 sid    A5  mycket rikligt illustrerad mjuk pärm   sv-v bilder OTP-1910011    Pris 150:- 
FORDSON farm tractor construction operator’s manual   TRA-328014 
 
American FORDSON & FORD 1917-1970, VTS 9 av Condie (Alla Condie böcker utgår!!!) 
är en historisk återblick på amerikanska Fordsons utveckling. Med början redan i T-Fordarna  utvecklades de till att bli de främsta. Här finns 
bilderna och informationen samlat tillsammans med serienummerförteckning och ett släktträd där de olika modellernas utveckling framgår.  
66 sid    A4      mycket rikligt illustrerad  mjuk pärm sv-v bilder TRA-211084    Pris 150:- 
 
Classic Ford tractors; An album of favorite Ford & Fordson farm tractors av Hohman 
En riktig blädderbok med fantastiska bilder på vanliga och mindre vanliga Ford och Fordson modeller. Med lite text och många annonser, gamla 
svart-vit bilder och broschyrmaterial. 
96 sid    liggande A4  mycket rikligt illustrerad hård pärm   färg/sv-v TRA-566024    Pris 195:- 
 
FORD farm tractors av Leffingwell 
En fantastisk Leffingwell bok om Ford traktorn med över 250 bilder! Du kan läsa allt om den första experimentella traktorn, den engelska 
traktorn, Fordson i Europa, V-8, sammanslagningen och upplösningen av Ford-Ferguson, N-modellen, ja, t o m hot-rod traktorn! Mycket 
prisvärd!  
192 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad inbunden färg/sv-v TRA-407024 Pris 280:- 
 
 
 

(tillbaka till innehållsförteckningen) 
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FORD tractor conversions av Gibbard 
Fordson traktorfabriken (senare Ford) producerade ett ständigt flöde med traktorer och kraftkällor som blev högt uppskattade för den kvalitén 
och värde. Vissa grunddelar justerades för användning av mindre företag såsom 8 tons vältar och självdrivna skördemaskiner. Med 350 bilder! 
288 sid A4 mycket rikligt illustrerad hård pärm färgbilder TRA-349063 Pris 370:- 
 
FORD tractor data book av Creighton 
Serienummerförteckning, specifikationer, optioner och tillbehör i pocketformat. 
128 sid beskuret A5 rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder TRA-404021 Pris 120:- 
 
The FORD tractor story av Gibbard 
part one 1917-1964: Ännu en Ford bok, men annorlunda i sitt sätt att beskriva Ford traktorn: den börjar med Dearborn fram till Dagenham, 
1917-1964 och är helt fullspäckat med gamla och nya bilder, inte bara på traktorer, med även på redskap, hus, arbetsplatser och personer. En 
nära jorden bok. 
Part 1: 192 sid A4 mycket rikligt illustrerad hård pärm färg/sv-v TRA-425024 Pris 390:-  
part two 1964-1999 
Nu har äntligen fortsättningen kommit på Ford tractor story part one. Denna bok handlar om perioden 1964-1999, då Ford tog över New Holland 
och Versatile. En mycket komplett bok med alla modeller, prototyper och opublicerade bilder. Ett måste om du har del ett! 
Part 2: 224 sid A4 mycket rikligt illustrerad hård pärm färg/sv-v TRA-446063 Pris 390:-  
 
Ford tractors (farm tractor coloc history) av Pripps/Morland 
Den senaste boken om Ford och Ford/Ferguson och dess utveckling. Med analyser, specifikationer, varianter, tabeller och historik. Med stora 
fina färgbilder och kort, enkel text. 
128 sid    beskuret A4  mycket rikligt illustrerad inbunden   helt i färg TRA-572024    Pris 220:- 
 
FORD tractors, 1964-75, CTS 2 av Condie (Alla Condie böcker utgår!!!) 
Den följer Condies tidigare verk, där bildmaterialet är repon från företagets kataloger och broschyrer. Mycket bilder till en initierad text ger den 
bästa beskrivningen. (OBS håller på att omarbetas. Tillfälligt slut.) 
58 sid A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder TRA-297084 Pris 150:- 
 
FORDSON model N miscellany 1929-45, VTS 11 av Condie (Alla Condie böcker utgår!!!) 
Som en fortsättning på Condies genomgripande dokumentering av Fordson traktorns utveckling och variationer ger denna utgåva bilden av alla 
varianter som var där Fordson traktorns komponenter utgjort ett avgörande inslag i allehanda icke agrikulturella maskiner och fordon. Ett 
spännande avsnitt är modellerna som aldrig blev producerade.  
66 sid    A4      mycket rikligt illustrerad            mjuk pärm sv-v bilder TRA-260084 Pris  150:- 
 
FORDSON N, VTS 4 av Condie (Alla Condie böcker utgår!!!) 
En närgången studie av Fordson mod N, dess olika utföranden och utveckling. 
74 sid A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder TRA-196084 Pris 150:- 
  
FORDSON Dexta 957Es 1957-64, CTS 1 av Condie 
En djupgående analys och genomgång av DEXTA och SUPER DEXTA modellerna, i stil med Condies tidigare verk.  
32 sid       A4              mycket rikligt illustrerad               mjuk pärm sv-v bilder TRA-271093     Pris 150:- 
 
FORDSON Major E27N miscellany - 1 1945-52, VTS 14 av Condie (Alla Condie böcker utgår!!!) 
I denna titel finner vi de redskap som var till för Fordson E27N, plus ett urval av specialbyggen och tillbehör. även ett avsnitt om modellerna som 
inte blev och ytterligare historiska fakta.  
64 sid      A4               mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder TRA-270084     Pris 150:- 
 
FORDSON Major miscellany - 2, new major E1As 1951-64, VTS 15 av Condie (Alla Condie böcker utgår!!!) 
Är en fortsättning på nr. 14. Många nya tillbehör, verktyg och redskap i denna Fordsonbok med modell och serienummerförteckning. 
64 sid A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder TRA-313084 Pris 150:- 
 
FORDSON New Major E1As 1951-64, VTS 10 av Condie 
Med bok om Fordson Major, med sprängskisser, serienummerförteckning jämförelsetabeller.  
64 sid.   A4            mycket rikligt illustrerad  mjuk pärm sv-v bilder TRA-232093   Pris 150:- 
 
Vintage FORD tractors av Pripps  
En rejäl bok med färgglada foton och trevliga svart-vit bilder på Ford, Fordson och Ferguson modeller, inkl. New Holland, DB och MF och 
mindre kända tillverkare som t ex Funk, Trackson och Selene. Den täcker alla amerikanska och europeiska modeller  från 1917. 
160 sid     A4  mycket rikligt illustrerad             inbunden färg/sv-v TRA-393027    Pris 280:- 
 Samma i mjuk format (enbart tillfälligt): 195:- 
 
FORD tractor implements se Redskap 
Farm tractors: John Deere, Farmall, Ford & Fordson av Klancher, Leffingwell, Morland, Pripps, Se JD 
Great American tractors JOHN DEERE, FARMALL & FORD se J-D 
 (Fler finns att tillgå. Hör av dig om du letar efter en särskild manual) 
 

BÖCKER: J O H N   D E E R E 
 
Better farming with JOHN DEERE quality  farm equipment, 1939 
En annorlunda bok om JD. Med gamla annonser, foto och text ser du hela sortimentet med JD traktorer och bihörande lantbruksmaskiner. En 
intressant bok som hör till samlingen. 
110 sid A4 rikligt illustrerad häftad sv-v bilder TRA-341027 Pris 120:- 
 
Big green JOHN DEERE GP tractors av Pripps/Morland (UTGÅR!!!) 
Ännu en John-Deere bok, som är enligt tradition, full med färg- och svart-vit bilder. Den behandlar hela G-P perioden, inklusive alla tidigare 
modeller och ”Utility” tractors, alltså från 1912 till 1959. En prisvärd bok, även för den som inte kan engelska. 
128 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm        färg/sv-v TRA-309024 Pris 200:- 
 

(tillbaka till innehållsförteckningen) 
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Classic JOHN DEERE tractors av Leffingwell 
En mycket fin sammanställning över J-D:s mest klassiska traktor modeller. Med text och bild i en trevlig uppställning, som ger bra valuta för 
pengarna. 
96 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm        helt i färg TRA-298024 Pris 140:- 
 
Great American tractors JOHN DEERE, FARMALL & FORD av Pripps/Morland  Återinkommen I mjukt format: 
En fantastiskt fin och mycket prisvärd bok med alla typer av J-D, Farmall och J-D inkl. Ferguson. Hela 375 (mest) färg och svart vit bilder,  
(många över två sidor!), specifikationer, serienummer förteckning, testresultat och ritningar. 
382 sid stort A4 mycket rikligt illustrerad mjuk färg/sv-v TRA-413024 Pris 240:- 
 
How to restore classic JOHN DEERE tractors av Gaines 
Den perfekta handboken för dig som vill renovera din JD traktor. Hur du ska studera traktorn innan du ens sätter igång, hur du plockar isär den, 
vilka verktyg du behöver, hur du gör rent, hur du gör mätningar, hur du… Ja, hela vägen från skrot till pärla med hjälp av tydliga färgbilder. 
224 sid A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm helt i färg TRA-567024 Pris 295:- 
 
JOHN DEERE (Motorbooks Classic serie) av Leffingwell 
Som vi är vana vid från Leffingwell, ännu en underbar bok om JD traktorer med alla modeller i text och fantastiska när- och arbetsbilder. Härligt 
att bläddra i och mycket prisvärt. 
192 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm färg/sv-v TRA-525024 Pris 180:- 
 
JOHN DEERE a history in pictures av Pripps/Morland 
Och för dig som vill ha större storlek på både bok och bild, samt kvalitet, kan vi rekommendera denna Crestline bok med sedvanliga 
kvalitetsbilder från kända författare. Med specifikationer såsom, storlek, hk, serienummer och mycket mer. 
128 sid A4 mycket rikligt illustrerad inbunden helt i färg TRA-587024 Pris 165:- 
 
JOHN DEERE a history of the tractor av Leffingwell 
Den här boken får man hålla i med två händer! Med historik och korta fakta om varje bild blir det en härlig blädderbok med många, stora bilder 
och lite text, perfekt för dig som inte behärskar engelska så bra.  
384 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm mest i färg TRA-585024 Pris 185:- 
 
JOHN DEERE farm tractors av Leffingwell (UTGÅR!!!) 
Boken bygger på intervjuer med John-Deere designers och nyligen framkommen information om J-D traktorer, kombinerat med 200 färg/sv-v på 
traktorer. Både renoverade och orörda exemplar från hela USA. En avdelning svartvitt med bilder och annonser hämtade från J-D arkivet 
förstärker denna fina historieskrivning.  
192 sid        A4   mycket rikligt illustrerad     inbunden färg/sv-v TRA-253024   Pris 280:- 
 
JOHN DEERE photografic history av Pripps 
En intressant bok som omfattar 150 år med John Deere traktorer, i ord, men mest i bild. Du får nämligen över 350 färg- och svart-vit bilder om 
denna älskade traktorn, som har skrivit historia. 
240 sid A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm        färg/sv-v TRA-359024 Pris 230:- 
 
JOHN DEERE small tractors av Beemer 
Vi får inte glömma de små underbara JD traktorerna, såsom C, GP, B, H, M, L, LA, 40, 50, 320, 420 med mera. Med jämförelser till andea 
Amerikanska traktorer, vackra färgbilder och intressanta detaljer, allt i trevligt format. En bok i color history serien. 
128 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad inbunden helt i färg TRA-527024 Pris 230:- 
 
(Standard catalog of )JOHN DEERE tractors 1917-1972 av Pripps/Morland  
En översiktlig katalog i A4 format med stora fina färgbilder, beskrivning och bakgrund, data och specifikationer. 
224 sid    A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm      helt i färg TRA-570024  Pris 215:- 
 
JOHN DEERE tractors, the first generation of power av Bollinger 
Här följer vi Johnny Poppers resa från den tidiga 1918 Waterloo Boy och D-modellen till den 1960 års 40-serien. Med intressant text och 
(Nebraska-) testresultat och över 120 stora, vackra bilder i färg och svart-vit.  
128 sid A4 mycket rikligt illustrerad inbunden färg/sv-v TRA-553024 Pris 215:- 
 
JOHN DEERE tractors gallery av Webb/Kraushaar 
För dig som inte fått nog av John Deere kommer här en trevlig, enkel bok med många praktfulla bilder  (>250!) och lite text som tar med de 
flesta modeller från 20 talet. Med broschyrer och annonser. 
192 sid beskuret A4 rikligt illustrerad mjuk pärm helt i färg TRA-578024 Pris 110:- 
 
JOHN DEERE tractors worldwide, a century of progress 1893-1993 av Macmillan (UTGÅR!!!!!!)  
Inte bara J-D USA traktormodellerna finns med i denna bok, utan den handlar mest om utvecklingen och produktionen över hela världen. John 
Deere traktorer har inspirerat bl.a. japanska och afrikanska men även svenska företag. En bok om J-D men från en annan synvinkel med 
många fina bilder. 
240 sid A4 mycket rikligt illustrerad färg/sv-v inbunden TRA-310027 Pris 300:- 
-    mjuk pärm TRA-357027 Pris 260:- 
 
JOHN DEERE, two cylinder collector's series  vol 1 / vol 2 (UTGÅR!!!) 
En historisk utgåva av den internationella John Deere klubben "Two Cylinder club", en bok med väldigt fina bilder och väldigt mycket data ock 
fakta, serienummerförteckning. Volym 2 är mycket mer utarbetad med många fler bilder för den som är intresserad i just den 2-cylindriga JD. 
Med information om bl a modell C, GP, A, AO och H. 
112 sid  liggande A4      mycket rikligt illustrerad    mjuk pärm Vol 1: TRA-240024    Pris 140:- 
144 sid liggande A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm Vol 2: TRA-342027 Pris 140:- 
 
JOHN DEERE, two-cylinder tractor buyer's guide av Pripps (UTGÅR!!!) 
I denna bok har ni möjlighet att lära er historiken om John Deere traktorer från 1912 till 1990, den har information som gör att den kommer att bli 
ett samlarobjekt i framtiden. Modell för modell  historik, och familjeträd för dem olika modellerna. Serienummerförteckning.  
160  sid A4  mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder TRA-241024    Pris 120:- 
 

 

(tillbaka till innehållsförteckningen) 
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JOHN DEERE, two cylinder tractors av Williams (UTGÅR!!!!!!)  
J-D traktorer tycks fånga ett allt större intresse hos förlag och författare. Här är en engelsk bok på den amerikanska traktorjätten. Boken har 
mycket hög standard, men ett omfattande färgbilds collage och spänner över hela den tvåcylindriga epoken. 
120 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad hård pärm färg/sv-v TRA-305063 Pris 225:- 
 
JOHN DEERE 30 series photo archive av Letourneau   (UTGÅR!!!!) 
Modeller 330, 430, 435, 530, 630, 730, 830 inkl. Row Crop och standard traktorer. Detaljerade fotografier. Ännu i serien av fotoarkiv böckerna. 
142 sid liggande A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder TRA-331024 Pris 260:- 
 
JOHN DEERE GP tractors 1928-53 av Letourneau (UTGÅR!!!!) 
Denna första presentation av John Deeres berömda GP modeller innehåller många aldrig tidigare visade bilder och teckningar från J-D arkivet. 
omfattar modellerna GP, A, B, G, H.  
192 sid   beskuret A4  mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder TRA-259024  Pris 180:- 
 
JOHN DEERE GP tractors mod A, B, G  
Styled eller unstyled. Ange vilken vid beställning. 
37 sid    A4  mycket rikligt illustrerad häftad sv-v bilder TRA-074022    Pris 45:- 
 
JOHN DEERE GP tractors mod L, LA (UTGÅR!!!!) 
På samma sätt som för mod. A, B finns en reproduktion gällande modell L, LA.   
36 sid  beskuret A4  mycket rikligt illustrerad häftad sv-v bilder TRA-136024    Pris 70:- 
 
Original JOHN DEERE model A av Rukes/Kraushaar 
En vacker, inbunden bok enbart om John Deere model A.  Här får du detaljerad information i text, vackra hel och detaljbilder i färg och svart-vit, 
serienummer och andra tabeller och alla ändringar som skedde under tiden.  
128 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad inbunden färg/sv-v TRA-480024 Pris 280:- 
 
Original JOHN DEERE letter series tractors 1923-1954 av Rukes/Kraushaar 
Med mycket information, detaljerade fotografier beskriver denna bok hur modellerna kom till, hur de utvecklades och hur man renoverar 
”bokstavsserierna”.  Även intressanta bilder av traktorn innan den kom till utställningsmontern! En ny bok i ”Original” serien. 
160 sid beskuret A4 rikligt illustrerad inbunden mest i färg TRA-498024 Pris 280:- 
 
Ultimate JOHN DEERE; The history of the Big green machines av Sanders 
En mycket vacker bok som i trevlig berättarstil tar upp 50 vanliga och mindre vanliga John Deere modeller i text och granna färgbilder, historier 
om familjen Deere, annonser, broschyrer, diagram och teckningar. 
208 sid A4 mycket rikligt illustrerad inbunden färg/sv-v TRA-513093 Pris 440:- 
 
 Farm tractors: John Deere, Farmall, Ford & Fordson av Klancher, Leffingwell, Morland, Pripps, Se Traktorer allmänt 
(Fler finns att tillgå. Hör av dig om du letar efter en särskild manual): 
 
 

BÖCKER: L A N Z 
 
LANZ Bulldog handbok Se Litteratur på svenska/nordiska 
(Fler finns att tillgå. Hör av dig om du letar efter en särskild manual): 
 

BÖCKER: M I N N E A P O L I S   M O L I N E 
 
MINNEAPOLIS-MOLINE album av Spokes 
För alla M-M entusiaster är detta album ett välkommet tillskott då det tidigare inte finns något direkt material över dessa traktorer. M-M album är 
försedd med mycket bilder, som visar de olika modellerna. Serienummerförteckning.   
64 sid    A5  Mycket rikligt illustrerad                                    TRA-126084    Pris 75:- 
 
MINNEAPOLIS-MOLINE BF owners guide tractor (Avery)  (UTGÅR!!!!) 
En komplett handbok för att sköta om din M-M traktor typ Avery med tydliga ritningar. 
32 sid A4 mycket rikligt illustrerad häftad sv-v bilder TRA-170021 Pris 70:- 
 
MINNEAPOLIS-MOLINE databook nr 2, 1910-1959 av King  (UTGÅR!!!) 
En sammanställning av annonser, artiklar, testresultat och serienummerförteckning. En faktabok som har mycket att ge.  
84 sid    A4            mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder TRA-171021    Pris 90:- 
 
MINNEAPOLIS-MOLINE farm tractors av Peterson Jr/Beemer (UTGÅR!!!) 
Äntligen en ny bok om MM traktorer med företagets historik och traktorns utveckling. Fantastiska bilder på renoverade traktorer, prototyper och 
arkivfoto av traktorer i arbete. Även bilder på Twin City, bilar, bussar, militärfordon, reklambilder och serienummer- och reservdelsförteckning. 
128 sid    Beskuret A4  mycket rikligt illustrerad inbunden färg/sv-v TRA-452024    Pris 230:- 
 
MINNEAPOLIS MOLINE tractors av Sayers (UTGÅR!!!!) 
En ny bok i enthusiast color series, som ger dig stora, färgglada bilder på båda ångmaskiner och traktorer på varje sida. Med företagets historia, 
specifikationer och tekniska uppgifter. 
96 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm färg/sv-v TRA-374024 Pris  130:- 
 
MINNEAPOLIS-MOLINE tractors 1870-1969 Wendel/Morland (UTGÅR!!!!!!) 
En färgfylld återblick på företagets produkter så som traktorer, tröskverk och annan utrustning. Omfattar även andra i koncernen ingående 
företag.  
128  sid   beskuret A4   mycket rikligt illustrerad             mjuk pärm färg/sv-v TRA-201024    Pris 220:- 
 
MINNEAPOLIS-MOLINE tractors, illustrated buyers guide av Rukes 
En ny bok om M-M med tekniska specifikationer, produktionssiffror och serienummer. Med över 150 svart-vita bilder, historik, kodförklaring och 
samlingsvärde är denna bok en bra handbok för alla M-M intresserade, samlare och skrothandlare. 
128 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm helt i sv-v TRA-475024 Pris 170:- 
 

(tillbaka till innehållsförteckningen) 
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MINNEAPOLIS-MOLINE U series photo archive av Letourneau (ALLA PHOTO ARCHIVE UTGÅR) 
Ett fotoalbum över Minneapolis Moline U serie i alla dess former och arbeten. 
140 sid liggande A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder TRA-283024 Pris  260:- 
 
(Fler finns att tillgå. Hör av dig om du letar efter en särskild manual): 

 
BÖCKER: O L I V E R / H A R T – P A R R 

 
HART-PARR, manual of instructions (UTGÅR!!!) 
Instruktionsbok/servicemanual för Hart Parr traktorn. Med tydliga ritningar och original text på engelska. 
64 sid A5 illustrerad mjuk pärm sv-v bilder TRA-429021 Pris 50:- 
 
HART PARR photo archive av Letourneau (ALLA PHOTO ARCHIVE UTGÅR) 
Hart Parr från början till Oliver. Ett fotoalbum på alla de gamla. 
140 sid liggande A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder TRA-287024 Pris  260:- 
 
OLIVER Hart Parr cletrac, databook no 4 av King (UTGÅR!!!) 
Ovanstående traktorer ges här en sammanställning av annonser, testresultat och artiklar från åren 1898-1975. Innehåller 
serienummerförteckning. Över 100 talet bilder.  
96  sid   A4           mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder TRA-206021    Pris  90:- 
 
OLIVER clectrac model HG (1939)  
Nyutkommen traktorbok med helbilder på 6 olika modeller.     
12 sid A4 mycket rikligt illustrerad häftad sv-v bilder TRA-277022 Pris 35:- 
 
OLIVER clectrac model HG (1945)  
Allt om HG-traktorn. Hög kvalité och ett måste för HG-älskaren.   
16 sid A4 mycket rikligt illustrerad häftad sv-v bilder TRA-274022 Pris 35:- 
 
OLIVER operator instruction manuals (UTGÅR) 
Är en användarmanual med många genomskärningsbilder och tillhörande nummer för respektive delar. Den beskriver hur man justerar 
tändning, regulator, koppling, mm.   
Oliver 70:      36 sid   A4   mycket rikligt illustrerad        häftad sv-v bilder TRA-248021    Pris 70:- 
Oliver 80:      46 sid   A4   mycket rikligt illustrerad       häftad sv-v bilder TRA-191021    Pris    70:-  
Oliver 90-99: 36 sid   A4   mycket rikligt illustrerad       häftad sv-v bilder TRA-142021    Pris 70:- 
 
OLIVER photographic history av Halberstadt (UTGÅR!!!) 
Med lite text och över 150 bilder får du följa Olivers historia, från Hart och Parrs samarbeta till dagens kraftfulla AGCO maskiner. Med 
berättelser från tillverkarna och andra företag som Oliver samarbetade med och produktions listor.  
128 sid A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder TRA-410024 Pris 180:-  
 
OLIVER tractors Schaefer/Hackett 
En ny bok i Enthusiast Color Series. Med som vanligt stora fina färgbilder och några arbetsbilder i svart-vit. Ångmaskiner, bandtraktorer, gamla 
och nya och en del annonsbilder. Samlar du på serien får denna delen inte fattas! 
96 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm mest i färg TRA-507024 Pris 140:- 
 
OLIVER OC3 parts book     TRA-576098 Pris 230:- 
 
OLIVER OC3 instruction manual     TRA-575098 Pris 230:- 
 
 (Fler finns att tillgå. Hör av dig om du letar efter en särskild manual): 

 
BÖCKER: T R A K T O R E R   Ö V R I G A 

 
Vi har även en del manualer på de flesta amerikanska traktormodeller (på engelska). En lista med alla manualer, priser och artikelnr finns på vår 
hemsida www.rubens.se. 
 
The proud heritage of AGCO tractors av Swinford 
En efterlängtad bok om AGCO traktorer och alla som har anknytning till den, såsom Rumely, Fendt, Deutz-Allis, Oliver, Massey-Ferguson och 
många fler. Om företagen, utvecklingen, modellerna, mm. Med många färg- och svart-vit bilder, specificationer och årtal. 
279 sid A4 mycket rikligt illustrerad inbunden färg/sv-v TRA-482027 Pris 350:- 
 
DAVID BROWN 1939-1972, VTS 6 av Condie 
Nu har den nya D-B boken kommit, i samma stil som alla andra VTS-böcker. En mycket fin bilderbok med stora, tydliga svart-vit bilder, data och 
serienummerförteckning.  
64 sid A4 mycket rikligt illustrerad häftad sv-v bilder TRA-367093 Pris 150:- 
 
DAVID BROWN tractor story Part one 1936-1948 av Gibbard 
Första delen av tre nya böcker om David Brown tractorer. I denna första del börjar historien med trämallar från 1860 och samarbetet med Harry 
Ferguson fram till efterkrigstiden. En underbar bok med enastående och sällan skådade historiska, mest svart-vita, bilder av traktorer och 
människor i arbete. Med serienummer- och tillbehörsförteckning. En riktig pärla till din bokhylla! 
216 sid A4 mycket rikligt illustrerad hård pärm sv-v/färgbilder TRA-532089 Pris 370:- 
 
DAVID BROWN workshop manual Cropmaster & VAK 1 (TracPrez) 
Den här boken är något som många säkert har saknat vid något tillfälle. Service manual för David Brown. Denna (bok) är framtagen billigt och 
enkelt för att den skall kunna användas när du gör service, eller skall reparera något, och inte vet hur det skall tagas isär. En liten kort 
beskrivning av innehållet. Motor, koppling, regulator, bränslesystem, el, plus mycket annat.  
57 sid        A4  mycket rikligt illustrerad ringband sv-v bilder TRA-162053    Pris 120:- 
 

(tillbaka till innehållsförteckningen) 

http://www.rubens.se/
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FENDT Schlepper-Prospekte von 1930 bis 1966 av Häfner (UTGÅR) 
En nykomling i ”Prospekte-samlingen. ” Med en samling av trycksaker såsom försäljningsbroschyrer om Fendt traktorn. Med tekniska data till 
traktorer och utrustning, reservdelsförteckning, mått och tydliga, oftast ritade, färg- och svart vit bilder. OBS Tysk text! 
176 sid A4 mycket rikligt illustrerad inbunden färg/sv-v TRA-461056 Pris 205:- 
 
GARRETT diesel tractors av Whitehead 
Garrett tillhör ju inte den svenska traktorfloran, men har haft en spännande utveckling av olika modeller hemma i England. Aldrig en av de stora, 
men här är dess historia. 
48 sid A4 rikligt illustrerad häftad sv-v bilder TRA-304084 Pris 115:- 
 
HANOMAG Traktoren av Paulitz 
En mycket vacker bok om Hanomag traktorer byggda mellan 1912-1971. Med hundratals granna färgbilder (några enstaka i sv-v) på traktorer, 
”ståndsmässiga” och i arbete, och annonsblad, tabeller och historik. OBS tysk text! 
144 sid A4 mycket rikligt illustrerad inbunden helt i färg TRA-511074 Pris 255:- 
 
JCB 1945-1980, VTS 12 av Condie (Alla Condie böcker utgår!!!) 
Har här gjort en trevlig historisk bildkavalkad av JCB, det finns också en serienummerförteckning.  
64 sid  A4             mycket rikligt illustrerad  mjuk pärm sv-v bilder TRA-233084    Pris  150:- 
 
JCB golden jubilee album av Irwin 
För att fira JCB:s 50-års jubileum har det kommit ut en bok som berättar hela historien om denna fantastiska organisation med bilder som aldrig 
visats förut. Denna bok finns bara i begränsad upplaga. Beställ den nu för att komplettera din samling! 
96 sid A4 mycket rikligt illustrerad hård pärm sv-v bilder TRA-345084 Pris 255:- 
 
MARSHALL diesel tractors 1930-1957 av Andersson   TRA-352014 
 
McGRAW'S av Condie 
En serietecknad berättelse hämtat ur fantasin, om livet med och kring maskinagenten McGraw. Otroliga äventyr och ohämmade upplevelser 
som alla är knutna till livet med våra kära maskiner.    
36 sid             A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder TRA-261084   Pris 135:- 
 
PERKINS diesels conversions VTS 8 av Condie (ny utgåva) 
Ger mycket ny information om Perkins olika versioner under 1940-1960 talen.  
48  sid               A4 mycket rikligt illustrerad häftad sv-v bilder TRA-200093    Pris 150:- 
 
Manual of the PRESIDENT 
Kopior på den gamla President manualen med utförlig text och tydliga bilder. 
36 sid A4 mycket rikligt illustrerad häftad sv-v bilder TRA-363065 Pris 90:- 
 
Ransomes, Sims & Jefferies    TRA-598089 
 
TWIN CITY tractors photo archive av Letourneau (ALLA PHOTO ARCHIVE UTGÅR) 
Dessa är de största, de vanligare och de små eller de okända. Alla här samlade i ett album av klass. 
140 sid liggande A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder TRA-286024 Pris  260:- 
 
Gamle Deutz traktorer, se Litteratur på svenska/nordiska 
 
(fler finns att tillgå. Hör av dig om du letar efter en särskild manual): 

 
BÖCKER: T R A K T O R E R   A L L M Ä N T 

  
America’s classic farm tractors av Leffingwell 
En helt fantastisk bok för dig som vill ha en helhetsbild av Amerikas traktorhistoria under över ett sekel: från ångmaskiner till dagens färggranna 
traktorer i restaurerat skick. Men kan se denna bok som en kombination av Classic farm tractors och Farm tractors, a living history. 
432 sid A4 mycket rikligt illustrerad hård pärm helt i färg TRA-434024 Pris 280:- 
 
American farm tractor av Leffingwell (UTGÅR!!! som inbunden) 
Ett fotoalbum på över 260 bilder varav 220 i färg, över Amerikas mest klassiska traktorer. De enormt fina bilderna med kompletterande text ger 
ett mycket lyckat resultat. En bok som på alla sätt rekommenderas. 
192 sid    beskuret A4   mycket rikligt illustrerad        inbunden       färg/sv-v TRA-214024    Pris 280:- 
 
American farm tractor trademarks av Wendell 
 
American farm tractors in the 1960s av Peterson jr. & Beemer 
När man minns 60-talet är det inte enbart hippies och flower power, utan en uppgång av starka traktorer. I denna bok beskrivs varje tillverkare 
och ett antal av deras traktorer, såväl kända som okända modeller. Med 150 färg- och 50 svart vit bilder.  
160 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad inbunden färg/sv-v TRA-438024 Pris 280:- 
 
The American tractor. A century of legendary machines av Ertel 
En helt fantastisk bok om amerikanska traktorer. Varje kapitel visar den mest kända typen med dess historik och specifikationer. Rikligt med hel- 
och detaljbilder, de flesta i färg. En underbar bok för den som vill ha en överblick. 
192 sid stort A4 mycket rikligt illustrerad inbunden färg/sv-v TRA-478024 Pris 280:- 
 
2008: Antique American tractor and crawler value guide av Dear/Swenson/Leffingwell 
Har du en rostig JD eller en ovanlig MM? Då kan denna bok med över 1000 modeller komma till användning. Med traktorer från 1919, bilder och 
lite historik om traktorutvecklingen. 
192 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder TRA-577024 Pris 125:- 
 
Antique tractor bible av Yost 
En komplett handledning för att köpa, använda och restaurera veterantraktorer. Här kan du läsa vad du ska titta på när du köper en veteran-
traktor, hur du ska underhålla den och restaurera den och hur du ska gå tillväga vid problem. Ett måste för dig som är eller är veteranägare. 
240 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder TRA-412024 Pris 280:- 

(tillbaka till innehållsförteckningen) 
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Antique tractor guide hotline vol II 
 
A-Z of tractors & Machinery Vol. A-E av Baldwin  
En fantastisk  samling av alla kända och okända traktorer från hela världen! Med kort information och minst en bild på alla traktorer. Och om 
denna bok på 184 sidor täcker enbart A-E…! Hämtade från den engelska traktortidningen Tractor & Machinery. 
184 sid    A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm      helt i sv-v TRA-518091  Pris 240:- 
 
The big book of farm tractors av Pripps/Morland 
En fantastisk fin bok med intressant läsning och underbara (mest) färg/sv-v som vi är vana vid av Pripps och Morland. Historik, broschyrer, 
samlingsobjekt. Med andra ord en fantastisk fin bok som sträcker sig från ångmaskiner från 1855 till dagens traktorer. 
256 sid A4 mycket rikligt illustrerad  inbunden färg/sv-v TRA-483093 Pris 370:- 
 
A century of classic tractors av Johnsson 
100 år traktorhistoria med helt fantastiska bilder (somliga i A3 format!) av kända och okända traktorer från hela världen. Inga tabeller, schema 
eller andra tekniska data, bara härliga (mest) färg/sv-v och en kort beskrivning av varje traktor och årtionde. En riktig konstsamling. 
88 sid A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm färg/sv-v TRA-445086 Pris 175:- 
 
Classic farm tractors av Leffingwell   
En färg bildskavalkad på 250 bilder över Amerikas mest intressanta traktorer, porträtterade ifrån de bästa samlingarna i USA.   Både 
renoverade och bra original utförande från alla åldrar.  
192 sid            stort A4     mycket rikligt illustrerad           mjuk pärm helt i färg TRA-258024   Pris 150:- 
 
Classic farm tractors. An album of favorite farm tractors from 1900-1970 av Hohman  
En trevlig bok där vikten läggs på de underbara fotografierna och roliga annonsaffischer och reklamblad. Mest amerikanska traktorer, men även 
ovanligare modeller och en del europeiska. 
96 sid            liggande A4     mycket rikligt illustrerad           hård pärm helt i färg TRA-503084   Pris 225:- 
 
The compact tractor bible av Quick 
Här hittar du 88 kompakta, mindre traktormodeller under 75 Hk av vanliga och ovanliga producter. Med tillbehör, checklistor, fakta och historik, 
samt trevliga, färggranna bilder på traktorer i arbete. 
158 sid A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm helt i färg TRA-588024 Pris 190:- 
 
Deutsche Traktoren 1920-1970 Van Allgaier bis Zettelmeyer av Paulitz 
En färgglad bok med över 300 fantastiska färg/sv-v på helrenoverade traktorer. Varje traktor har sin egen historik och data. 
191 sid stort A4 mycket rikligt illustrerad  inbunden helt i färg TRA-491074 Pris 305:- 
 
Farm tractor advertising in America 1900-1960 av Fetherston (UTGÅR!!!!!!) 
En annorlunda bok, där du ser hela traktorhistorian genom annonser! Från enkla pennritningar i svart-vit, till färggranna fotografier ev. 50 olika 
tillverkare, kända (J-D, I-H, Case mm) som okända (Homer, Stinson, Cascaden Vaughan mm).  
128 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm färg/sv-v TRA-378024 Pris 140:- 
 
Farm tractor collectibles av Klancher (UTGÅR!!!!) 
Här hittar du allt som bär din amerikanska traktors namn: modeller, spännen, burkar, flaggor, skyltar, nyckelringar, tändare, muggar, 
termometrar....... Ja, allt som man kan samla på. Ett måste för den som tror han har allt. 
160 sid A4 mycket rikligt illustrerad inbunden färg/sv-v TRA-406024 Pris 280:- 
 
Farm tractor milestones av Leffingwell (UTGÅR!!!!!!) 
Det finns många traktortillverkare och –typer, men några har haft en särskild betydelse för utvecklingen. Här har Leffingwell tagit fram dem som 
har just det där lilla extra. Som vanligt med stora vackra färg/sv-v och historik. 
156 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad  inbunden helt i färg TRA-479024 Pris 320:- 
 
Farm tractors av Halberstadt/Halberstadt 
Från tidiga ångmaskiner till 1930 talets traktorer, som var såväl teknologiskt och stilfulla långt framskridna. Du får en historisk överblick som 
beskriver utvecklingen av traktor design och tillväxten av traktorindustrin. Med många färg- och sv-v bilder.  
120 sid stort A4 mycket rikligt illustrerad inbunden färg/sv-v TRA-418024 Pris 170:- 
 
Farm tractors av Morland (UTGÅR!!!) 
Traktorerna som förändrade lantbruket. Som en fortsättning på The Iron Workhorse kompletterar författaren traktorbiografin med bilder ur ett 
brett urval av nordamerikanska modeller. Beskrivande detaljer i utvecklingen och övergripande historik kring företagen som tillverkade dem. 80 
färgsprakande bilder i Enthusiastic Colour Series. 
96 sid      beskuret A4   mycket rikligt illustrerad mjuk pärm helt i färg  TRA-254024   Pris 140:- 
 
Farm tractors 1950-1975 av Larsen 
Här läser du precis, i kronologisk ordning och med bild och tekniska uppgifter, när din traktor byggdes. Även modeller som bara testades, men 
aldrig massproducerades är med i denna lättlästa bok. 
184 sid A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder TRA-373024 Pris 190:-  
 
Farm tractors 1975-1995 av Gay (UTGÅR) 
Är fortsättningen på Farm tractors 1950-1975, med däri de senaste20 i traktorindustrin. I kronologisk ordning hittar du alla modeller. Korta 
beskrivningar av alla förändringar och diskussioner om den finansiella situationen. Även 24 sidor med tabeller för att få en komplett översikt. 
264 sid A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder TRA-365024 Pris 180:- 
 
Farm tractors, a living history av Leffingwell (UTGÅR!!!) 
Denna bok behandlar alla viktiga händelser i traktorns historia på lätt engelska. Alla kända märken och typer, gamla och renoverade, är 
fotograferare i färg, somliga över 2 A4 sidor! En historiebok för de stora, en bilderbok för de små.  
240 sid stort A4 mycket rikligt illustrerad inbunden helt i färg TRA-358024 Pris 230:- 
 
Fifty years of farm tractors av Bell 
Här kan du följa utvecklingen av traktorn med hela 101 traktorer i alfabetisk ordning, med över 300 bilder och med en kort beskrivning av 
tillverkaren. En trevlig uppslagsbok för dig som vill få en snabb inblick i traktorns historik i ord och bild. 
250 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad hård pärm färg/sv-v TRA-435063 Pris 295:- 

(tillbaka till innehållsförteckningen) 
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How to keep your tractor running av Kubik 
Med hjälp av detaljerade projekt, felsökingsguider, elektriska system, kylning, avgas och steg för steg illustrationer i färg får du hjälp att ta had 
om din traktor. Boken täcker modeller från 1960 och fram. 
160 sid A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm helt i färg TRA-560024 Pris 190:- 
 
How to restore your classic farm tractors av Gains  
Detaljerade instruktioner om hur man renoverar i stort sätt vilken veterantraktor som helst! Den visar och förklarar motorreparation, 
dieselsystem, elektricitet, hydrauliken, reservdelstillverkning och målning och mm. Med många tydliga och detaljerade närbilder i färg. 
256 sid    A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm      mest i färg TRA-508084 Pris  260:- 
 
How to restore your farm tractor av Pripps 
Boken förklarar hur man renoverar sin traktor, med bilder ock illustrationer.  
176  sid  beskuret A4  mycket rikligt illustrerad   mjuk pärm sv-v bilder TRA-229024    Pris 205:- 
 
The illustrated history of tractors, From pioneering steam power to today’s engineering marvels av Moorhouse 
Från tidiga lokomobiler till imponerade datoriserade traktorer visas och beskrivs i denna bok med traktorer från hela världen, till och med 
Munktell!  Alltså hela historien från då till nu med stora helsidesbilder i färg och svart-vit. En intressant och mycket vacker bok, kanske just för 
dig som aldrig har bläddrat i någon traktorbok och vill bli biten av ”traktorfebern” eller åtminstone förstå varför andra är det….. Prisvärd!!! 
192 sid A4 mycket rikligt illustrerad hård pärm färg/sv-v TRA-417024 Pris 180:- 
 
Implement & tractor av Mills 
En återspegling av 100 års lantbruksredskap, sett genom den Amerikanska tidningen "Implement & Tractor Magazine". Annonser, artiklar, bilder 
och rubriker återger utvecklingen med nyheter som de då presenterades år från år. Detta är en omfattande bok med mycket intressant 
information om lantbruksmaskiner under 100 år. En systerutgåva till TRA 219024. 
511  sid   A4   mycket rikligt illustrerad  inbunden färg/sv-v ÖLI-071024    Pris 350:- 
 
Legendary farm tractors ; A photographic history av Morland 
Om du gillar bilder på traktorer är denna bok gjort för dig. För här får du över 650 färgbilder på renoverade amerikanska, kanadensiska, 
europeiska och japanska traktorer från 1880 till idag med kort förklaring. En pärla som får även den mindre ”bitne” att bli intresserad.  
208 sid A4 mycket rikligt illustrerad inbunden helt i färg TRA-471024 Pris 220:- 
 
Modern American farm tractors av Morland 
I ord och bild kan du följa de amerikanska traktorernas utveckling mellan 1960 och 1990. Från enkla lantbruksmaskiner till dagens 4-hjulsdrivna, 
turbodrivna hydrauliska kraftkällor med computer och radar. 
96 sid Stort A5 Mycket rikligt illustrerad   TRA-337024 Pris 145:- 
 
Modern farm tractors av Morland/Henshaw  
Alla amerikanska favoriter, såsom A-C, J-D, Case, men även utländska, såsom Deutz, Landini och Renault hittar du i denna färgsprakande bok 
med data, historik och utvecklingen. Ännu en höjdare i Enthusiast Colour Series. 
96 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm helt i färg TRA-388024 Pris 140:- 
 
Orchard tractors av Halberstadt   
Bland fruktträd och andra planteringar ser du dessa annorlunda traktorer, vissa med sidokåpa, andra som bandare. I color history serien med 
specifikationer, klubbar och naturligtvis stora vackra färg/sv-v. 
128 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm färg/sv-v TRA-415024 Pris 90:- 
 
Orphan tractors av Vossler (UTGÅR!!!!!!) 
I slutet på 1910-talet blev traktorbehovet enormt och alla ville bygga traktorer. En del lyckades, men andra kunde inte hålla takt med 
utvecklingen och priskriget, så de köptes upp, slogs samman med andra traktorbolag eller gick under. Dessa sista kallades för ”orphans”, 
föräldralösa. Denna bok tar upp alla dessa roliga, spännande, men tyvärr bortglömda traktorbyggen. Känner du igen Avery, Little Giant eller 
Samson? Då är boken något för dig! 
160 sid stort A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder TRA-369024 Pris 180:- 
 
Roadless; The story of Roadless Traction from Tracks to Tractors av Gibbard 
Få känner till företaget Roadless Traction att producera traktorer. Vi följer Roadless från dess början med fiffigt konstruerade bandare i första 
världskiget, via halv-bandare, till 4-hjulsdrivna fulländad traktorer 60 senare. Helt fullspäckat med färg- och svart bilder. 
192 sid beskuren A4 mycket rikligt illustrerad  hård pärm färg/sv-v TRA-510093 Pris 300:- 
 
Schlepper klassiker av Hummel 
Läsaren av denna härliga bok, ges en spännande utflykt i färggranna bilder med olika traktorer främst hemmahörande från den europeiska 
produktionen. Naturligtvis Lanz men det hela är en bred uppställning av vad vi normalt inte hittar i litteraturen. En överraskning som vi 
rekommenderar. 125 färg/sv-v.  Tyska!!! 
128  sid   liggande A4   mycket rikligt illustrerad       inbunden      helt i färg TRA-207056    Pris 130:- 
 
(Standard catalog of )Farm tractors 1890 to 1980 2nd edition av Wendell  
900 företag, över 1500 bilder av okända amerikanska traktormodeller med bild, priser, gradering, historik, specifikationer. En handbok för den 
sanna traktorintresserade! Prisvärd! 
752 sid    A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm      helt i sv-v TRA-561024  Pris 280:- 
 
(Standard catalog of )Farm tractors 1890 to 1960 av Wendell  
900 företag, över 1500 kända och okända amerikanska traktormodeller med bild, priser, gradering, historik, specifikationer. En handbok för den 
sanna traktorintresserade! Prisvärd! 
512 sid    A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm      helt i sv-v TRA-529024  Pris 280:- 
 
Super tractors – Farmyard monsters from around the world av Henshaw 
Vill du veta mer om traktorernas ”Ferrarin” måste ni absolut ha denna bok. Här pratar vi om turbodieslar med hästkraft från 500 upp till 900! 
Fullspäckad med färggranna bilder, historik och specifikationer. 
176 sid A4 mycket rikligt illustrerad hård pärm helt i färg TRA-589024 Pris 220:- 
 

(tillbaka till innehållsförteckningen) 
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This old tractor, A treasury of vintage tractors and family farm memories av Dregni 
Med roliga och hjärtvärmande berättelser, historier och minnen om t ex den första traktorn, den första körlektionen och konsten att samla och 
renovera traktorer. Skrivna av kända författaren med konstnärliga bilder, fotografier, kataloger och annonser.  
160 sid A4 mycket rikligt illustrerad inbunden färg/sv-v TRA-416024 Pris 280:- 
 
Tractor serial numbers 1940-1975   (UTGÅR!!!!) 
En upplistad serienummerförteckning med tillverkningsår av Amerikanska traktorer, 1940-1975.  
10 sid  A4  inte illustrerad häftad inga bilder TRA-231021    Pris 25:-  
 
Tractors in Britain av Gibbard 
Äntligen en bok om traktorer i England. Den behandlar inte enbart engelska traktorer, utan tar även upp vilket inflytande Amerikanska traktorer 
hade. Fullspäckad med färgbilder på helrenoverade traktorer, men även underbara sv-v arkivbilder på traktorer i arbete. Även bandare. 
194 sid liggande A4 mycket rikligt illustrerad hård pärm färg/sv-v TRA-516093 Pris 300:- 
  
Traktoren in Deutschland 1907 bis heute, 3. Auflage av Hermann 
Ännu en ny upplaga av den förra boken, nu mer fler modeller, fler fabrikat, fler bilder och fler fabrikanter. Alla traktorer som har gjort historia i 
Tyskland är nämnda. Ett mycket fint uppslagsverk, nu med hela 400 sidor och helsidesbilder i färg!. OBS! Text på tyska!!! 
400 sid A4 mycket rikligt illustrerad inbunden helt i färg TRA-489049 Pris 360:- 
 
Typenbuch Deutsche Feldkolosse av Hummel 
Här hittar du alla tyska traktorer från 1920 till dagens datum. Med stora färg/sv-v på gammalt och nytt, i arbete och i renoverad ”nyskick”. Även  
tekniska data och en kort historisk beskrivning. OBS Tysk text! 
144 sid A4 mycket rikligt illustrerad inbunden helt i färg TRA-460056 Pris 205:- 
 
Typenbuch Feldkolosse av Hummel 
Nu med europeiska traktorer som har arbetat i Tyskland från 30-talet fram till idag. Med stora färg/sv-v på gammalt och nytt, i arbete och i 
renoverad ”nyskick”. Även  tekniska data och en kort historisk beskrivning. OBS Tysk text! 
144 sid A4 mycket rikligt illustrerad inbunden helt i färg TRA-488056 Pris 155:- 
 
Ultimate American farm tractor data book. Nebraska test tractor 1920-1960 av Dunning 
Har du en amerikansk traktor har boken alla testade data! Även mindre kända modeller, kort historik och förklaring av data och testerna. 
336 sid A4 inte illustrerad mjuk pärm inga bilder TRA-450024 Pris 180:- 
 
Ultimate tractor power. Articulated tractors of the world av Simpson 
De flesta fyrhjulsdrivna traktorer från hela världen, främst de mindre kända (Big Bud, Horsch mm), täcks av dessa två volymer. Med ett flertal 
bilder, en kort presentation och en specifikationslista på varje traktor.  Volym 1 går från Aco till Laughlin. Volym 2 täcker Jackson till Zanello. 
Vol 1: 192 sid liggande A4 mycket rikligt illustrerad  hård pärm helt i färg TRA-502093 Pris 370:- 
Vol 2: 192 sid liggande A4 mycket rikligt illustrerad  hård pärm helt i färg TRA-515093 Pris 370:- 
 
Unusual vintage tractors av Wendel (UTGÅR) 
Över 300 gamla fotografier från orginalkataloger, inklusive industrifoto, historiska specifikationer och text om 250 unika och ovanliga traktorer 
från kända och okända tillverkare, gör denna bok till en älskad historiebok för den sanne traktorintresserade. 
272 sid A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm färg/sv-v TRA-383024 Pris 180:- 
 
Veteranen der Scholle. Historisches Schlepperbuch av Bauer   
Ännu en mycket prisvärd bok från Armin Bauer. Den handlar, med sin 200 färg/sv-v (!), om de viktigaste åren inom traktorbygge. Med över 6000 
tekniska data från 400 Oldtimer-traktorer. Med många mindre kända traktorer. En bok för den riktiga samlaren. OBS, boken är på tyska! 
232 sid A4 rikligt illustrerad inbunden färg/sv-v TRA-321074 Pris 335:- 
 
Vintage American farm tractors av Morland 
Ännu en bok i Enthusiast color series, denna gång med enbart amerikanska traktorer, inkl Twin City och Cockshutt. Även tidningsförteckning. 
96 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm helt i färg TRA-400024 Pris 140:- 
 
Vintage farm tractors – The ultimate tribute to classic tractors av Sanders 
En härlig bok med lite mer udda traktorer, prototyper och andra udda variationer. Packad med anekdoter, 170 färgbilder, annonser, broschyrer 
och svart-vita illustrationer. 
192 sid A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm mest i färg TRA-590024 Pris 125:- 
 
The world encyclopedia of tractors & farm machinery  av Carrol UTGÅR!!!!! 
Äntligen en bok med traktorer från hela världen, stora som små. Fullspäckad med foto av traktorer i färg, arkivbilder, uppfinnare och ovanliga 
arbetsområden. Med en historik som börjar med ångmaskiner, plog och harva, genom världskrigen till dagens massproduktion. En fantastisk 
present till den som älskar traktorer, men även till den som, hittills, varit ointresserad! 
256 sid Stort A4 mycket rikligt illustrerad hård pärm färg/sv-v TRA-451024 Pris 350:- 
 
Den grå slider av Jørgen Kjær Text på danska! Se Litteratur på svenska 
Fra hästekraft til hk av Jørgen Kjær Text på danska! Se Litteratur på svenska 
Tohjulingar i landbruket av Arnulf Jensen  OBS Norsk text. Se litteratur på svenska/nordiska 
Skal vi mekanisere…? av Jørgen Kjær Text på danska! Se Litteratur på svenska 
Veterantraktorer i Norge av Jensen OBS Norsk text. Se Litteratur på svenska 

 
BÖCKER: E N T R E P R E N A D (se även Caterpillar) 

 
Building giant earthmovers av Orlemann (UTGÅR!!!) 
Nu inte om stora maskiner i arbete, utan om hur de tillverkas, lagas och förflyttas. Med enormt vackra färg- och svart-vit bilder. 
128 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm färg/sv-v ÖLI-117024 Pris 180:- 
 
Classic vintage crawlers & dozers vol 1 av Amato/Heimburger 
En mycket vacker bok om bandtraktorer. Vanliga, udda, stora och små, från jordens alla tillverkare. Med fantastiska bilder i färg och svart-vit på 
bandare i utskällningsskick, i arbete och ritade, var och en med lite beskrivning, gamla annonsblad, specifikationer och modellförteckning. 
188 sid liggande A4 mycket rikligt illustrerad inbunden färg/sv-v bilder ÖLI-124095 Pris 470:- 
 

(tillbaka till innehållsförteckningen) 
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Colossal earthmovers av Haddock (UTGÅR!!!) 
Stora, nej, ENORMA maskiner i arbete, såsom bulldozers, kranar, grävare mm. En bok i Enthusiast color serien. 
96 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm färg/sv-v ÖLI-115024 Pris 140:- 
 
Crawler tractor scrapbook av Robinson 
En samling anteckningar, urklipp och fotografier, samlade under många år. Med en kort historik om tillverkaren och en modell lista, data och 
teknisk information. Helt fullspäckat med bilder!!! Nu med alla fyra delar på lager!!!.   
Del 1: A-C, Caterpillar, Cletrac & Oliver, Bristol, D-B, Fordson, Howard’s Platypus, Waterloo Buffels mm 
160 sid  A4 mycket rikligt illustrerad  mjuk pärm färg/sv-v ÖLI-111087 Pris 320:- 
Del 2: Beach tractors, tracks, Clark, Terratrac, Case, Fiat, Fowler, Marshall & Track Marshall, I-H, Loyd, Lanz, Komatsu, J-D, Vickers mm 
160 sid  A4 mycket rikligt illustrerad  mjuk pärm färg/sv-v ÖLI-112087 Pris 320:- 
Del 3: Amerikanska, kanadensiska, franska, tyska, svenska traktorer, Euclid & Terex, M-F, Landini, Hanomag mm 
160 sid  A4 mycket rikligt illustrerad  mjuk pärm färg/sv-v ÖLI-113087 Pris 320:- 
Del 4: Mer brittiska, kinesiska, ryska, östeuropeiska och japanska, Fiat Allis, Hitachi, Bullblades, att köpa en begagnad mm. 
160 sid  A4 mycket rikligt illustrerad  mjuk pärm färg/sv-v ÖLI-114087 Pris 320:- 
 
Dump trucks av Wood (UTGÅR!!!) 
Med över hundra gamla och nya bilder, från en tidsperiod på 100 år, får du en inblick i lastarens historia av många olika fabrikat. En trevlig bok 
från Crestline serien, vilket betyder lite text och mycket att se. 
221 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm helt i sv-v ÖLI-118024 Pris 200:- 
 
EUCLID and TEREX. Earth-moving machines av Orlemann 
Visste du att Euclid och Terex har varit divisioner av General Motors? Har du någonsin sett en truck som kan lasta 350 ton och är 25 ft x 66 ft 
stor? Detta och mycket mer kan du läsa i denna vackra bok, fullspäckad med mest stora, detaljerade färg/sv-v om alla typer, från militära 
maskiner till experiment maskiner och enstaka modeller. Läs- och sevärd!  
160 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm färg/sv-v ÖLI-101024 Pris 250:- 
 
Extreme mining machines ; stripping shovels and walking draglines av Haddock 
Extrem är det rätta ordet! Dessa upp till 15000 ton maskiner gräver, skyfflar och bär helt otroliga mängder. Med 80 färg- och 40 svart-vit bilder 
och en mängd intressant information är det en bok som får dig att känna dig liten… 
128 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm färg/sv-v OLI-021024 Pris 230:- 
 
Farm crawlers av Pripps/Morland (UTGÅR!!!!) 
Boken om lantbrukets bandare i alla dess former. I bästa färgupplägg exponeras ett brett utbud av bandare i alla dess åldrar. Här finns 
Caterpillar, John Deere, Oliver bl a jämte olika engelska ”Crawlers”. 
130 sid beskuret A4 rikligt illustrerad mjuk pärm färg/sv-v TRA-280024 Pris 180:- 
 
Giant dumptrucks av Halberstadt (UTGÅR!!!!) 
När det är lasten som räknas kan det inte bli stort nog, får man som tanke när man tar del av boken med denna titel. Färgbildkollage i bästa snitt 
presenterar truckar som hus. 
96 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm helt i färg TRA-292024 Pris 140:- 
 
INTERNATIONAL TracTractor photo archive av Letourneau (ALLA PHOTO ARCHIVE UTGÅR) 
En mycket fin bilderbok med International bandtraktorer från 1920- till 1950-talet. Bilderna visar dig vägen genom skogen, på landet, i gruvorna 
och på bygget. Som alla andra photo archive böckerna är detta en härlig bok som tycker att bilderna är viktigare än texten. 
128 sid liggande A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder TRA-376024 Pris 260:- 
 
LETOURNEAU earthmovers av Orlemann 
När man pratar arbetsmaskiner är det första namnet som kommer upp: Caterpillar. Men LeTourneau är minst lika imponerande och kraftfulla 
maskiner! Här får du följa med på resan mellan lastare, grävare, borrare och mycket mera. Med fantastiska bilder i färg och svart-vit. 
160 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm färg/sv-v ÖLI-119024 Pris 230:- 
 
LINCOLN’S excavators; The Ruston Years 1875-1930 
Lincoln’s kranar och grävare har varit entreprenadvärldens ansikte under många år. En helt fantastisk bok med allt från ångdrivna till 
högteknologiska maskiner, verkstäder och ritningar, men även med från vardagen med människor och maskiner i verkstadsarbetare, i 
verkstäder och ute på landet. Med helt underbara bilder som får dig att känna svetdoften och sanden mellan tänderna! 
216 sid A4 mycket rikligt illustrerad hård pärm helt i sv-v ÖLI-126069 Pris 375:- 
 
MENCK-album, Baumaschinen-Geschichte(n) av Cohrs 
Menck är ett välkänt namn i entreprenadbranschen. Denna tyska maskin har varit med i över hundra år. Därför är boken ett fint tillskott i din 
samling entreprenadböcker. Du kan läsa allt om maskinen, historien och hjärnan bakom Menck-kranen, med 200 fina gamla fotografier OBS!!! 
text på tyska! 
96 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder ÖLI-098074 Pris  250:- 
 
Road construction av Genat (UTGÅR!!!!!!) 
En fantastisk bok om vägmaskiner med stora färg/sv-v på varje sida. Med bl a bulldozer, vägskrapor, kranar, ja tom ångvältar. Den boken för dig 
som gillar bilder mer än ord. 
96 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm helt i färg ÖLI-081024 Pris 120:- 
 
RUSSEL graders photo archive av Letourneau (ALLA PHOTO ARCHIVE UTGÅR) 
Mycket sällan får man tillgång till ett helt album av gamla, fina bilder på alla tiders väghyvlar. Russel har verkligen varit med länge och även om 
det är bara ett företags produkter som återges, så blir den aldrig tråkig. 
140 sid liggande A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder TRA-299024 Pris 260:- 
 
Super-Duty Earth Movers av Orlemann (UTGÅR) 
Med 125 färg/sv-v och 25 historiska svart-vit bilder innehåller denna bok en imponerande samling av världens största och kraftigaste 
grävmaskiner och lastbilar du någonsin skadat.!  
128 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm färg/sv-v ÖLI-110024 Pris 200:- 
 

(tillbaka till innehållsförteckningen) 
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Vintage excavators av Irwin (UTGÅR!!!) 
En mycket trevlig bok om (främst) brittiska kranar från den första ångdrivna kranen från 1830-talet, nästan fram till 1950, då den mer tekniska 
kranen gjorde sitt inträde. En trevlig bilderbok med många stora svart-vit bilder och lite text. 
146 sid liggande A4 mycket rikligt illustrerad hård pärm sv-v bilder ÖLI-096063 Pris 240:- 
 
A World-wide guide to MASSEY FERGUSON Industrial & Construction Equipment av Farnworth 
Massey Ferguson har inte enbart gjort traktorer. Boken beskriver 26 typer av tunga maskiner med mer än 250 modeller mellan 1964 och 1997! 
De flesta med specifikationer och bilder. Men även en del tidigare modeller av MH, Ferguson och MF och dess utveckling. 
320 sid A4 mycket rikligt illustrerad inbunden färg/sv-v ÖLI-120093 Pris 440:- 
 

BÖCKER: S T A T I O N Ä R A   M O T O R E R 
 
Bruksanvisning för Seffle marinmotorer Typ FV & BV, Seffle motorverkstad, Säffle  
Se Litteratur på svenska/Nordiska 
 
A-Z of British stationary engines av Knight  
Här får du alla engelska motorfabrikat med bilder, härkomst och, kort beskrivning. En gedigen uppslagsbok! 
    A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm      helt i sv-v  
Volume one: A-K 122 sid   MOT-055091 Pris 190:- 
Volume two: L-Z 128 sid   MOT-056091 Pris  190:- 
 
How to rebuild and restore farm tractor engines av Yost 
Gamla traktorer och som gamla kompisar. Du ger inte upp bara för att kontakten är dålig eller för att de luktar eller låter konstiga…. Här der och 
läser du hur du renoverar bl a din Case CO, Farmall F-20, A-C WC, Ford 8N och J-D B. Med adresser till tidningar och reservdelsleverantörer. 
160 sid A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder MOT-054024 Pris  180:- 
 
JOHN DEERE engines  
Reservdelsförteckning till 1 1/5, 3 och 6 hk motorer från 1932. Försedd med illustrationer å samtliga delar.   
20 sid               A4 mycket rikligt illustrerad  häftad sv-v bilder MOT-022023    Pris 35:- 
 
McCORMICK-DEERING 1½ HP engine (typ M)  
Detta är en ren användarmanual där dem beskriver skötseln, av motor och magneten, typ EK".  Manualen innehåller också 
reservdelsförteckning med tillhörande beställningsnr.   
38 sid   A5  mycket rikligt illustrerad            häftad sv-v bilder MOT-028021    Pris 40:- 
 
Old marine engines. The world of the One-Lunger. Second edition av Deveraux 
En mycket intressant bok om gamla båtmotorer. Du hittar inte bara ritningar, nya och gamla fotografier på motorer, verkstäder och tillverkare 
men även personbeskrivningar, berättelser om några kända motorer och samlare och slutligen en utförlig lista på tillverkare i USA och Canada.  
240 sid beskuret A4 rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder MOT-050079 Pris 280:-  
 
Old outboard book av Hunn (UTGÅR!!!!) 
Här hittar du allt om utombordmotorn från Mercury till den udda hemma-gjorda sorten. Även information om äldre sorter  med priser och 
antikvitets värde. Ett måste för dig som har en egen båt. 
278 sid beskuret A4 illustrerad mjuk pärm sv-v bilder MOT-046024 Pris 180:- 
 
Power in the past vol 3 av Wendel (UTGÅR) 
Vol 3 utgörs av en historik över Stover Mfg & Eng Co. 
96 sid     A4            mycket rikligt illustrerad        häftad sv-v bilder MOT-041023    Pris 110:- 

 

BÖCKER: Å N G M A S K I N E R 
 
Album of Iron Men cartoons (Stemgas) 
En samling amerikanska skämtbilder om män och maskiner inom vår hobby. Där är folk i farten på, över och ikring gamla traktorer och 
lokomobiler. Höns och tvätt är exempel på offer för en brinnande entusiasm. HE..HE..Prisvärd liten bok.  
56 sid    A5        mycket rikligt illustrerad  mjuk pärm sv-v bilder TRA-225023    Pris 25:- 
 
American steam traction engine av Kelly  
Med denna bok kan du slå upp allt om den amerikanska lokomobilen, såsom när, var och hur den byggdes, användningsområde, 
bruksanvisning, typbeskrivning, dimensioner och specifikationer, ja, tom färgscheman! Med många gamla fotografier och ritningar.  
154 sid A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm färg/sv-v ÅNG-068080 Pris 225:- 
 
Classic American steamrollers 1871-1935 photo archive av Drake/Rhode 
Med bilder på ångvältar i arbete, närbilder och ritningar på kända och mindre kända amerikanska ångvältar.  
128 sid liggande A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm helt i sv-v ÅNG-070024 Pris 260:- 
 
The portable steam engine av Wansbrough  
Allt du vill veta om den transportabla ångmaskinen, såsom uppbyggnaden och underhåll. 
168 sid A5 illustrerad mjuk pärm sv-v bilder ÅNG-066014 Pris 165:- 
 
Lokomobiler från MUNKTELLS mekaniska verkstad.  Se litteratur på svenska 
Om ångmaskiner och ångfartyg mm av Jonzon Se litteratur på svenska 
Pannor och maskiner Se litteratur på svenska 
Ångmaskinlära av Frykholm Se litteratur på svenska 
Ångplogar i Sverige av Tore Blom, Rubens Se litteratur på svenska 
 
När det gäller litteratur om ångmaskiner o lokomobiler  så hör gärna av er. För att det kommer alltid in olika böcker sporadiskt. Vi har 
inte listat upp alla som finns i få exemplar. Så tycker du, att du inte vill missa något så ring gärna eller skriv.    
 

(tillbaka till innehållsförteckningen) 
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BÖCKER: R E D S K A P 
 
Combines & Harvesters av Halberstadt UTGÅR!!!!! 
Ännu en bok i color history serien med över 150 stora färg- och svart-vit bilder på skördetröskor och andra skördemaskiner. Men inte bara det, 
även handverktyg, hästdrivna gräsklippare, krattor och bindare. Alltifrån Case, J-D, M-F och alla andra kända tillverkare på 1920- och 30 talet. 
128 sid stort A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm färg/sv-v ÖLI-085024 Pris 140:- 
 
Encyclopedia of American farm implements & antiques av Wendel 
Letar du efter en företagsikon, hushållsredskap, trädgårdsutrustning, landbruksmaskiner eller vagnar? Ja, allt som fanns på gården mellan 1800 
och 1940 hittar du i denna bok, fullspäckad med bilder på varje artikel. En annorlunda bok för dig som minns, för dig som har kvar eller för dina 
barnbarn. 
400 sid! A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm färg/sv-v ÖLI-105024 Pris 230:- 
 
Engines, threshing machines, horse power av Farquhar  (UTGÅR!!!!) 
En katalog från Farquhar Co Limited i York från 1899, där de visar upp tröskverk och andra maskiner och verktyg från egen tillverkning. 
78 sid stort A5 rikligt illustrerad häftad sv-v bilder ÖLI-086... Pris 45:- 
 
Fifty years of farm machinery av Bell 
400 bilder visar lantbruksmaskinernas historik i Storbritannien från 1940 till idag. Mycket handlar dock om 50- och 60-talet, då 
lantbruksmaskiner hade sin stora uppgång. Det handlar inte bara om traktorer, utan mest om maskineriet på fältet. 
234 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad hård pärm färg/sv-v TRA-338063 Pris 290:- 
 
FORD tractor implements av Peterson/Beemer 
Alla lantbruksredskap, såsom plogar, harvar, räfsar mm finns med i denna farm tractor color history serien. Med många färgglada bilder, typnr 
förteckning, försäljare och gamla annonser. 
128 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm färg/sv-v TRA-411024 Pris 200:- 
 
Garden tractors av King (UTGÅR!!!) 
Vol 1 1920-1956:Här hittar du alla kända modeller med priser, specifikationer och gamla annonser. Ett fint uppslagsverk för dig som vill veta mer 
om denna två- och fyrhjulade hjälpredan i trädgården. 
Vol 2 1919-1977: Fortsättningen på ovanstående bok med 65 företag, 115 traktorer och nya data. Har du del ett, är del två ett måste! 
Vol 1: 48 sid A4 mycket rikligt illustrerad häftad sv-v bilder ÖLI-093021 Pris 90:- 
Vol 2: 48 sid A4 mycket rikligt illustrerad häftad sv-v bilder ÖLI-094021 Pris 90:- 
 
Die Landmaschinen und ihre Instandhaltung av Schweigmann 
Ett nytryck av en tysk lantbruksbok daterad 1955. Ett mycket omfattande verk med bl a redskap och utrustningar för lantbruket. OBS! Tyska! 
740 sid stort A5 mycket rikligt illustrerad inbunden sv-v bilder OLI-078071 Pris 445:- 
 
McCORMICK harvesting machines 1896. Triumphant throughout the nations. 
En fin liten McCormick bok som riktar sig till McCormicks kunder med information om nya maskiner, verktyg och fabriken. Allt från 1831 till 1896. 
Vackra ritningar och målande text. 
40 sid  beskuret A4  mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder ÖLI-038023    Pris 50:- 
 
Old farm machinery in Australia av Simpson 
En bok skriven för likasinnade på andra sidan jorden med de speciella tillgångar som det innebär. Importen till Australien var omfattande från 
alla håll och boken har därför ett internationellt innehåll. Mycket tecknade bilder kompletterar de fotografier som illustrerar texterna. En bra bok 
om maskiner och redskap. Register över tillverkare och mycket annat. 
160 sid A4 mycket rikligt illustrerad mjuk pärm sv-v bilder ÖLI-088070 Pris  160:- 
 
Threshers 1900-1948 av King (UTGÅR!!!) 
41 företag, 88 tröskverk i bild och uppgifter om 215 olika modeller gör denna bok om tröskverk komplett. 
44 sid A4 mycket rikligt illustrerad häftad sv-v bilder ÖLI-087021 Pris 90:- 
 
Vintage garden tractors  av Baas 
Denna udda bok är av många efterlängtad. Den omfattar hela 135 tillverkare av trädgårdstraktorer och har mycket bilder. Innehåller 
serienummerförteckning från Wisconsin och Briggs & Stratton. 170 illustrationer.  
64  sid               A4 mycket rikligt illustrerad         häftad sv-v bilder TRA-204023    Pris 140:- 
 
World harvesters av Huxley 
En ny och väl illustrerad bok som handlar om skördemaskiner från hela världen, inklusive Storbritannien, Amerika, Mellanöstern och Ryssland. 
Inte bara skördetröskor för säde, men även för frukt, sockerrör och mm. Med tydlig text vid varje bild. 
120 sid liggande A4 mycket rikligt illustrerad hård pärm färg/sv-v        TRA-350063 Pris 225:- 
 

BÖCKER: L I T T E R A T U R   P Å   S V E N S K A / N O R D I S K A 
 
2007: Bruksanvisning för Seffle marinmotorer Typ FV & BV, Seffle motorverkstad, Säffle 
Bruksanvisning för SEFFLE marinmotorer TYP FV & BF med motorns konstruktion, arbetssätt och skötsel. Ännu en faksimiluttgåva från Edicom 
Förlag år 2007. 
80 sid A5 rikligt illustrerad mjuk pärm helt i sv-v MOT-059094 Pris 150:- 
 
Den grå slider av Jørgen Kjær 
Och visst handlar boken om vår käre ”Grålle”. Boken är ingen fullständig historik om Ferguson traktorn, utan berättelser om Ferguson. Boken 
börjar när Grållen kom ut på marknaden och följer dess framgångar. Med tekniska detaljer och specifikationer.  OBS! Text på danska!!! 
112 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad  mjuk pärm färg/sv-v TRA-494090 Pris 335:- 
 
LANZ Bulldog handbok 
En skötselinstruktion avsedd för ägaren till mod J-L, men som är till glädje och nytta för många fler Lanz-ägare och entusiaster. SVENSK 
original handbok tryckt 1940.   
94 sid  A5  mycket rikligt illustrerad        mjuk pärm sv-v bilder TRA-084038    Pris  200:-            
 

(tillbaka till innehållsförteckningen) 
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Lokomobiler från MUNKTELLS mekaniska verkstad av Tore Blom, Rubens 
I  ord och bild presenteras Munktells tillverkning av lokomobiler från den första år 1853 till dess att tillverkningen upphörde 1921. Bildmaterialet 
är huvudsakligen hämtat från orginalkataloger eller ur olika arkiv. Även inbunden. En utgåva från Rubens. 
78 sid   beskuret A4  mycket rikligt illustrerad  mjuk pärm sv-v bilder RMS-200034    Pris 160:- 
-   inbunden       RMS-201034    Pris 240:- 
 
Mackboken. Fulltankad med bensinhistorik Av Eliasson och Forsberg 
Visste ni att bensin till att börja med såldes via apoteken? Att bensin använd(e)s som läkemedel? Boken presenterar olika stationsmärken, 
Krooks, Standard, Esso, Statoil, BP, Texaco, Koppartrans, Gulf, Carltex mm. Med fina rolig historik, gamla bilder, samlarprylar mm.   
208 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad hård pärm färg/sv-v ÖLI-123000 Pris  290:- 
 
Pannor och maskiner  
Nytryckt från originalet från 1918! Även denna bok påbjöds som lärobok såväl för flottans blivande officerare liksom i navigationsskolorna. Med 
mycket text och tydliga ritningar.  
42 sid liten A5 illustrerad mjuk pärm färg/sv-v ÅNG-072094 Pris 120:- 
 
Samlaralbum med svenska traktorklassiker av von Rosen 
Äntligen en bok med enbart svenska traktorer. En härlig förteckning genomsyrad av fakta och bilder i härligt orginalannons utförande.  
108 sid A4 mycket rikligt illustrerad  inbunden färg/sv-v TRA-594097 (del II) Pris 290:- 
108 sid A4 mycket rikligt illustrerad  inbunden färg/sv-v TRA-595097 (del III) Pris 290:- 
 
Skal vi mekanisere…? av Jørgen Kjær 
Denna fråga ställdes i danska lantbrukskretsar direkt efter andra världskriget. En mycket trevlig bok om traktorns utveckling med många färg- 
och sv-v bilder på maskiner i arbete, annonser, specifikationer och intressanta fakta. OBS! Text på danska!!! 
240 sid beskuret A4 mycket rikligt illustrerad  mjuk pärm färg/sv-v TRA-492090 Pris 365:- 
 
Tohjulingar i landbruket av Arnulf Jensen 
Tohjulingar i landbruket ger en översikt över perioden med tvåhjulstraktorer och motorslåttermaskiner i norsk landbruk från 2:a världskriget  och 

25-30 år framöver. Ca.160 märken och modeller er med här, de flesta i fyra färger. Text på norska. 
152 sid liggande besk. A4 mycket rikligt illustrerad  inbunden färg/sv-v TRA-519088 Pris 410:- 
 
Veterantraktorer i Norge av Jensen 
Äntligen en bok på norska om traktorer i det norska landbruketfram till 1970. Med trevliga foto i färg, reklamaffischer och ritade bilder. Alla med 
historik. En riktig nyhet för dig som vill ha en bok på det nordiska språket! OBS Norsk text. 
160 sid Beskuret A4 mycket rikligt illustrerad inbunden färg/sv-v TRA-465088 Pris 460:- 
 
Veterantraktorklubbens årsskrift / register 
Som nära nog det enda skrivna material om veterantraktorer och liknande äldre maskiner på svenska är veterantraktorklubbens årsböcker 
närmast att se som självklara för varje intresserad. Det omfattande materialet behandlar både svenska och utländska traktortillverkare med 
närliggande områden. 
 
Årets årskrift från Veterantraktorklubben har flera intressanta artiklar, bla om en av landets äldsta IH traktor, om störtbågar och säkerhet,  
register över EPA traktorer mm. Men den mest intressanta torde ändå vara Dick Nilssons ”anatomiska”  beskrivning av  BM 10 ans utveckling 
och fysik.  Mycket värdefull information för oss samlare. 
32 sid A4 mycket rikligt illustrerad        1997 års register 7  TRA-384033 Pris 90:- 
32 sid A4 mycket rikligt illustrerad 1998 års utg/årsskrift TRA-405033 Pris 90:- 
32 sid A4 mycket rikligt illustrerad 1999 års utg/årsskrift TRA-420033 Pris 90:- 
32 sid A4 mycket rikligt illustrerad 2000 års utg/årsskrift TRA-441033 Pris 90:- 
32 sid A4 mycket rikligt illustrerad 2001 års utg/årsskrift TRA-468033 Pris 90:- 
32 sid A4 mycket rikligt illustrerad 2002/2003 års utg/årsskrift TRA-530033 Pris 90:- 
32 sid A4 mycket rikligt illustrerad 2004 års utg/årsskrift TRA-545033 Pris 90:- 
32 sid A4 mycket rikligt illustrerad 2005 års utg/årsskrift TRA-559033 Pris 55:- 
32 sid A4 mycket rikligt illustrerad 2006 års utg/årsskrift TRA-574033 Pris 55:- 
32 sid A4 mycket rikligt illustrerad 2007 års utg/årsskrift TRA-000033 Pris 55:- 
32 sid A4 mycket rikligt illustrerad 2008 års utg/årsskrift TRA-592033 Pris 60:- 
 
Ångmaskinlära av Frykholm  
Nytryckt från originalet från 1903! Påbjöds som lärobok vid kungl. Sjökrigsskolan samt rikets navigationsskolor. Med mycket text, formler och 
226 tydliga ritningar.  
440 sid A5 rikligt illustrerad mjuk pärm färg/sv-v ÅNG-073094 Pris 280:- 
 
Ångplogar i Sverige av Tore Blom, Rubens 
En sammanställning och redovisning av de i Sverige verksamma ångplogarna. I kronologiska ordning redogörs för varje känd ångplog kopplat 
till dess tekniska och historiska sammanhang. Boken har försetts med bilder, från dels verksamma ångplogar, dels katalogmaterial, i syfte att ge 
en så komplett bild som möjligt av denna intressanta parantes inom svensk lantbrukshistoria. En utgåva från Rubens. 
48 sid           A5  mycket rikligt illustrerad  mjuk pärm sv-v bilder RMS-202034    Pris 75:- 
 

BÖCKER: Ö V R I G A   B Ö C K E R       
 
* Även intressante böcker om brandbilar. Kontakta oss ifall du är intresserad. 
* Vi har även kopior på en del svenska och utländska instruktionsböcker samt en mängd manualer. Hör bara av dig. 
 

(tillbaka till innehållsförteckningen) 
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ÖPPETTIDER 

 

Samlingarnas öppettider är tillsvidare begränsat till ”efter överenskommelse”. Överenskommelse kan 
nås på olika sätt, till exempel per telefon eller genom direkt kontakt på stället. 

Då vi nästan alltid är på plats genom att vi arbetar och bor i anslutning till Rubens finns mycket god 
tillgänglighet. 

Vill du vara säker på att få tag på oss: ring innan. 

Rubens medverkar vid olika evenemang runt om i vårt land. Där kan axplock av våra maskiner ses och 
höras. Hör gärna av dig till Tore Blom om du vill boka oss. 

Se www.rubens.se för information om planerade körningar. 

 

VÄGBESKRIVNING 
 

Rubens hittar du utmed gamla E20 mellan Göteborg och Stockholm.  

Om du kommer söderifrån: 

1. ta av till vänster INNAN du kommer på motorvägen (skyltad med Lundsbrunn och Mariedal) 
eller 
2. ta motorvägen, kör av mot Götene, sedan i stora Preemrondellen tar du vänster (söderut, mot Skara-
Göteborg) 

Om du kommer norrifrån:  

ta motorvägen, kör av mot Götene, sedan i stora Preemrondellen tar du vänster (söderut, mot Skara-
Göteborg) 

Cirka 3 km söder om Götene finns vår skylt i form av ett hjul alldeles invid E20. Från Göteborg är 
det cirka 150 km norrut. Välkomna! 

WGS84: N 58º 30.064' / E 013º 29.074'  
RT90: 6488800 / 1364714 

 

(tillbaka till innehållsförteckningen) 


