
 LÄNKAR 
ih.kicks-ass.net 
Paul Wargenstahms IH sidor. Massor av information för både nytta och nöje.  

www.traktorforening.com 
Hjelmarebygdens veterantraktorförening  

www.nationalihcollectors.com 
Officiell hemsida för IHCC som innehåller kalender, förteckning över anslutna "chapters", chatsida, annonsmarknad, 
länkar till klubbar och företag m.m.  

www.shsw.wisc.edu/archives/ihc 
Wisconsin Historical Society har övertagit allt historiskt material från International Harvester och är en guldgruva för 
den som söker specialinformation i olika frågor. McCormick-IHC Collection omfattar idag 1000-tals brev, bilder, 
broschyrer, instruktionsböcker etc. från 1877 fram till 1985.  

www.wisconsinhistory.org./whi 
Här finner du ett par hundra annonsbilder och affischer med traktorer, lastbilar, redskap, leksaker etc. från 1850 till 
1960. Sidan heter "Wisconsin Historical Images".  

www.autocolorlibrary.com 
Här kan du hitta färgkartor med så gott som alla de originalkulörer som användes av IHC 1957 - 86. Klicka fram 
"INTERNATIONAL", välj årtal och därpå "VIEW CHIPS".  

www.binderplanet.com 
En av de "matnyttigaste" hemsidorna för alla som gillar Scout och andra lätta IH-lastbilar. Här finns tekniska 
artiklar, FAQ, massor av annonser, bilder, chatsidor etc.  

www.triplediamond.org 
Liknar föregående men ägnar mer utrymme åt offroad i USA. Innehåller FAQ, bildgallerier, kalender och chatsidor.  

www.oldihc.org 
Innehåller information och massor av bilder på äldre IH-fordon.  

www.justinternationals.org 
Lite av varje för alla IH-älskare.  

www.hankstruckpictures.com 
Här hittar du många fina bilder av äldre och nyare IH-lastbilar.  

www.cadetconnection.com 
Mötesplatsen för alla som är intresserade av Cub Cadet mini-traktorer.  

www.mccormick-freunde.de 
Behandlar i huvudsak IH:s tillverkning i Neuss, Tyskland. Många länkar till både tyska och amerikanska traktorsidor.  

www.veterantraktor.se 
Innehåller information om Veterantraktorklubben.  

www.swedenoffroad.com 
Peter Öjerskog är Sveriges ledande skribent inom 4WD-området och träffarrangör med lång erfarenhet. På 
hemsidan finns all tänkbar information om endagsträffar runtom i landet, Sweden Offroad Tour med bilder och 
reportage, en livlig annonsmarknad och aktuella kommentarer.  

www.corvinius.se 
Våran kära medlem Corvinius har givetvis en hemsida. Titta och njut.  

www.ihowners.dk 
En trevlig dansk IH-sida.  

www.ihcaustralia.com 
En spännande ih-sida från australien.  

www.tractordata.com 
Tekniska data och bilder på alla IH-traktorer  

www.ihc-gentil.de 
Etienne Gentils hemsida med bilder av tyska traktorer.  

www.ihc-scout.de 
En innehållsrik sajt som tar upp Scouter i Tyskland och övriga Europa  

www.answers.com/topic/international-harvester-scout 
Bra information om Scout-utvecklingen.  

www.cleancomputes.com 
Färglistor och koder för McCormick-Deering traktorer och redskap (även bilar).  

www.isocvd.com 
Hemsida för Scout-klubben i Australien med intressanta bilder.  

www.ihonlynorth.com 
Jeff Ismails hemsida innehåller mycket tekniska information och ett forum.  

www.vannattabros.com 
Ett lastbilsmuseum på nätet med en hel avdelning för IH-truckar.  
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