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Höst- & vinternytt
Med proffsmaskiner och redskap som
klarar av en ”vargavinter” !

HÖST/VINTER
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Tre av Kubotas modeller vinterutrustade med vikplogar, Kubota M7060, Kubota STW37 och Kubota B2650.
Ni kan läsa mer om Kubotas traktorer på mittuppslaget.

MASKINVISNING
11 & 12 oktober i Rollsbo, Kungälv
Välkomna till Markvårdsmaskiner Väst på maskinvisning i
Rollsbo, Kungälv den 11 & 12 oktober kl. 10.00-15.00.
Provkör de bästa markvårdsmaskiner och redskap som finns på
marknaden. Berätta eller skriv vid anmälan vilken maskin du
vill ha med på visningen så kanske din dröm går i uppfyllelse.
Ring eller maila in er anmälan så bjuder Grillmästarna på grillat!
Detta är ett bra tillfälle att diskutera markvård med branschfolk
och se vilket otroligt utbud vi har.
Anmäl er till Anne på 0702-90 93 75 eller anne@mvmvast.se
senast den 6 oktober.
Passa på och kom hit, vid regn är vi inomhus.

OBS! Anmälan krävs för att bli
bjuden på grillat!
Avs: Markvårdsmaskiner Väst AB • Bultgatan 11B • 442 40 Kungälv

Välkomna till oss!
VÄSTSVERIGES STÖRSTA

MARKVÅRDSCENTER!
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Det är vi som är. . .

Oslagbara redskapsbärare

MVM VÄST

Ventrac, mycket mångsidig
När du behöver en maskin som både har kraften och
smidigheten, lägger du sedan till ordet mångsidighet
så har du VENTRAC 3400Y. Ventrac 3400Y är en uppgradering av LE3200. Vi har sparat guldkornen från
tidigare 3000-modeller och gjort vissa utvecklingsförbättringar, t ex. ny motor, Kubota D902. Bakpartiet är
till 90% helt nytt. Nytt tätat elsystem med nya och fler
mätare och funktioner. Högre markgång. Nya skyddsplåtar under maskinen ger tystare och säkrare gång.
Motorhuven öppnas fällbart åt sidorna. Fällbar störtbåge sitter monterad som standard. Modell 3400Y är
kompatibel med alla redskap/tillbehör från LT & LE modellerna (undantaget LW350 hytten).

Markvårdsexperterna

Kärcher Belos, brett urval
Kärcher Belos redskapsbärare är utformade för professionell markvård, året om. Prestanda i kombination
med ett brett urval av redskap borgar för många effektivt utnyttjade arbetsdagar med låga timkostnader.
Lägg där till en rikstäckande service så har du en pålitlig helhetslösning utan onödiga driftstopp. Kärcher
Belos utvecklar sina maskiner utifrån användaren, alla
varianter är kraftfulla med robust design. TransPro
3440 är den minsta, höstens nyhet TransPro 4260 är
mellanmodellen, 5080 har blivit något av en favorit och
TransGiant är den största. TransPro 70100 har otrolig
kraft med kompakta mått men glöm inte heller Kärcher
Belos sopmaskin MC130.

Tre olika modeller av Kubotatraktorer, 2650, STW 37 och en 7060 .

Markvårdsmaskiner Väst AB är totalleverantör av maskiner för
markvård, entreprenad och lantbruk. Våra främsta kunder är
professionella användare inom kommun, bostadsbolag, kyrkor,
entreprenörer och förvaltning. Vi är fem anställda och har tillgång till JS Traktorservice fyra servicebilar.
Nu är hösten och vintern på gång så se nu till att ni har maskiner
och redskap till årets ”vargavinter”. Vi på Markvårdsmaskiner Väst
har förberett oss väl med allt från batteridrivna proffsmaskiner från
Pellenc till de största lastmaskinerna från Weidemann och Lundberg, man får inte heller glömma Kubotas otroliga traktorer i alla storlekar. Nu i höst så kommer även en ny redskapsbärare från Kärcher
Belos, TransPro 4260, det är en eftertraktad mellanmodell som
bl.a. kommer passa fint i innerstan.

Lundberg, stryktåliga lastare
Lundberg är en av våra leverantörer som har de största
och stryktåligaste lastarna. Deras modellprogram består av 5 olika modeller med flera motoralternativ, låga
avgasutsläpp (miljöklass steg 4) och förprogrammerad
för ett stort urval av redskapsval som passar för uppdrag under hela året. Alla Funktioner styrs med CanBus. En Lundbergare är mångsidig och har bra mobilitet vilket ökar produktiviteten både för beställaren och
för entreprenören. En Lundbergare tar hand om flera
arbetsuppdrag och möjligheten att använda två redskap samtidigt minskar behovet av specialmaskiner,
därmed minskar investerings-, drifts- och underhållskostnaderna.

Den 26-28 september är det åter dags för Parkmässa
på Elmia i Jönköping, ni träffar oss i våra leverantörers montrar.
Men den största händelsen är ändå vår stora maskinvisning den 11 och 12 okt där vi visar marknadens
bästa maskiner och redskap från alla våra leverantörer, mer info på sid 1. Varmt välkomna!

Ring eller maila in er anmälan till Anne så
bjuder vi på grillat.
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Andreas Andersson

Missa
den
maskinvisning
.
11-12 oktober

Vi är redo för snön,

Försäljning

Tel: 0702-90 93 13
info@mvmvast.se

Anne Stensson

Thomas Sällström

Administration & reservdelar

Försäljning och demo

Tel: 0702-90 93 75
anne@mvmvast.se
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Tel: 0702-95 55 98
thomas@mvmvast.se

Weidemann har ett otroligt utbud av lastare
- Det finns någon för alla !

Weidemanns lastare är otroligt användbara under hela året och finns i många olika
modeller och storlekar, allt från den minsta
e-Hoftracen som går på el till de största
teleskoplastarna. Weidemanns maskiner
delas in i fyra olika grupper:

Hoftrac

Paul Muszynski

Linus Rutgersson

Servicetekniker

Servicetekniker

Tel: 0706-90 93 20
paul@mvmvast.se

reservdelar@mvmvast.se

Kompakt byggsätt, låg tyngdpunkt, liten
vändradie och kraftfull prestanda - detta
utmärker sedan många år kompaktlastarserien Hoftrac och gör den så framgångsrik. Hoftrac kompaktlastare utför varje arbetsuppgift utan ansträngning och arbetar
snabbt, flexibelt och säkert - en Hoftrac
går alltid att använda.

Hjullastare

Weidemann hjullastare gör alla arbetsinsatser mer produktiva. Förutom hög
funktionalitet, hög arbetskomfort och utmärkta säkerhetsegenskaper, är de väldigt
starka och uthålliga. Weidemann erbjuder
en passande lösning för varje arbetsuppgift.

Teleskophjullastare

Alltid när det kommer till att uppnå mer
lyfthöjd, är det särskilt lämpligt med en
teleskophjullastare. Förutom hög funktionalitet, god arbetskomfort och utmärkta
säkerhetsegenskaper har maskinerna i
jämförelse med vanliga hjullastare med
lyftarm en teleskopsarm och därmed

betydligt högre lyfthöjd och räckvidd.
För en teleskophjullastare gäller även de
grundläggande egenskaperna som smidighet, stabilitet och lyftkraft som utmärker
en midjestyrd hjullastare - det är det som
gör dem så framgångsrika.

Teleskoplastare

Weidemanns kompakta teleskoplastare är
unika i sin kombination av lyfthöjd, bredd
och maskinprestanda. Med fyrhjulsdrift
och fyrhjulsstyrning är teleskoplastarna
absolut stabila och väl rustade för många
olika arbetsuppgifter. Den som en gång
har kört en teleskoplastare lämnar inte
ifrån sig den igen.
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Transpro 4260

Namn:
Företag:

- Efterlängtad kompakt modell

#

Kompakt, smidig och mycket miljövänlig
redskapsbärare i storleken mellan 3440
och 5080 med den stora redskapsbärarens alla fördelar, kraftig ram, rejäl Yanmarmotor på 42 hk och hög effekt för att
kunna driva många olika effektiva redskap
för användning året om.

Tel:
Mail:

LEVERANSER

Denna storlek har varit mycket efterlängtad och utrustad med t.ex. städutrustning
blir denna redskapsbärare med all säkerhet ytterliggare en vinnare i sin klass från
Kärcher Belos.

Förarmiljö i toppklass
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Förarmiljön är som vanligt i Kärcher Belos
maskiner av toppklass, suverän runt-omsikt och ergonomiskt placerade reglage
med ny tydlig display där all info är samlad
gör arbetet både säkert och produktivt.

Flexibel och anpassningsbar

TransPro 4260 är en mycket flexibel och
anpassningsbar maskin. Den är som
alla andra Kärcher Belos redskapsbärare
byggd för att kunna utrustas med ett otal
redskap som passar för hela året. Ett redskapsval som sticker ut är städutrustningen med mycket kraftiga borstar och stor
uppsamlare.

Högkvalitativa komponenter

TransPro 4260 är byggd av högkvalitativa komponenter och servicepunkterna
är mycket lätta att komma åt. Detta tillsammans med våra rikstäckande auktoriserade verkstäder som får fortlöpande
utbildning guidning och bästa service ger
dig som användare trygghet och bästa
driftsekonomi.

Leverans av en TransGiant redskapsbärare från Kärcher
Belos till Sotenäs Kommun.

Mycket miljövänlig

I TransPro 4260 sitter det en rejäl Yanmar
common rail diesel på 42 hk med partikelfilter. Den mycket miljövänliga och bränslesnåla motorn är förberedd för Euro steg 5.

Förargenomgång av Spider (radiostyrd rotorklippare)
vid leverans till Vänersborgs Kyrka.

TransPro 4260 utrustad med
klippdäck.

Vikplog & sandspridare är bra
exempel på vinterutrustning.

Städutrustning kommer bli den
ultimata utrustningen.

Slaghack, ytterligare ett exempel
på sommarutrustning.

men är ni redo ?

Kubotas traktorer

- Ett mycket brett modellprogram !
När du väljer en kompakttraktor från Kubota får du alltid en körglad maskin med motorer som är så ekonomiska och så miljövänliga att de redan nu klarar framtidens
allt hårdare krav. Och, kanske viktigast, du
får en maskin som du kan lita på i alla situationer. Vårt traktorprogram omfattar ungefär 10 traktorer från 20 hk upp till 130 hk.

Leverans av en Ventrac 3400 till Favida Service i
Stenungsund.

NYTT KONCEPT

Kubota B2650

B2650 är Kubotas näst minsta kompakttraktor men redan en given mästare som är framtagen för att klara användarens alla tänkbara behov, året om. Kubota B2650 är med alla sina nyheter ett mycket vettigt alternativ där kraven
på effektivitet och mångfald är stora men utrymmena är begränsade. Kubota B2650 har en E-TVCS diesel på 26
hk som uppfyller de stenhårda EU-steg 2 och Kaliforniakraven. B2650 har fäste med hydrauliskt frontkraftuttag
som tillval, vilket ger stor flexibilitet och möjlighet att snabbt byta mellan olika redskapssystem. Baktill finns en
3-punktslyft med stor lyft-kapacitet.

TP 5080 utrustad med K-Heat

Kubota STW 37

Kärcher Belos redskapsbärare TransPro 5080 utrustad med K-heat
Compact, ett helt nytt vinnande koncept!

Detta är den nya klassledaren. STW 37 är utrustad med en 37 hk dieselmotor, hydrostatisk drivning och 3 växelområden. Hög transporthastighet, farthållare, kompakta mått och ett stort redskapsprogram. De har fästen med
hydrauliskt frontkraftuttag som tillval, vilket ger stor flexibilitet och möjlighet att snabbt byta mellan olika redskapssystem. Baktill finns en 3-punktslyft med stor lyftkapacitet.

Kubota L4240-II

Kubota L4240-II är utrustad med en 44 hk dieselmotor, 3-växlad hydrostatisk transmission med Powershift och
momentavkänning. Som vanligt i Kubotatraktorerna har L4240-II en mycket komfortabel hytt med bl.a. luftkonditionering och farthållare. L4240-II har hög transporthastighet och är mycket lättmanövrerad mycket tack vare smidiga
mått vilket också ger ett kompakt chassi med låg vikt. Traktorn har även fabriksmonterad joystick för lastare/frontlyft med en lyftkapacitet i 3-punkt på 1750 kg och ett stort redskapsprogram.

- Otroligt effektivt och miljövänligt !

K-Heat Compact från K-Vagnen, ogräsbekämpning med 100% vatten
vilket gör den otroligt miljövänlig och effektiv med mycket låg ljudnivå samt hög averkningsgrad. Med K-heat Compact kan vi minska
ner storleken och vikten jämfört med vanliga K-Heat, därmed kan
man montera den på elbilar samt mindre vagnar och bilar, t.ex. på
en TransPro 5080. Detta kan behövas vid trånga innergårdar eller
kyrkogårdar.

Mycket mer på nästa sida...
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Batteridrivna

proffsmaskiner
Batteriredskap och maskiner med samma effekt som proffessionella
bensinmaskiner men med mindre vikt samtidigt som man slipper vibrationer och avgasutsläpp.
Pellenc har 25 års erfarenhet inom batteriteknik för professionella produkter och 10 år med Ultra Lithium Batteri ULIB. Pellenc batteriteknik
är revolutionerande och ligger långt förre i utveklingen. Pellencs höga
spänning ger hög effekt och mindre batterier.
Alla Pellencs maskiner är anpassade till ryggbatteri. Här är exempel på
några effektiva redskap till Pellencs batterier:

Melex 3-serie

Lundbergs 40-SERIE
Lundbergs nya 40-serie har vi flaggat för ett tag och deras lastare är riktigt bra med
flera motoralternativ, låga avgasutsläpp (miljöklass steg 4) och förprogrammerad för
ett stort urval av redskapsval. Alla Funktioner styrs med CanBus. Detta är bara några
av fördelarna med nya 40-serien från Lundberg. Givetvis med den äkta Lundbergkänslan,
farten och smidigheten bevarad - och utvecklad.
Passa på: Vi producerar även 20-serien ytterligare en tid för dig som önskar det.

Lundberg 4200 Ls

Nyhe t!

rier
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Melex 3-serie är utvecklad för den krävande
proffsanvändaren. Ett arbetsfordon byggt för
tuff användning i vårt tuffa klimat med underhållsfri motor utan kolborstar. Urstark och pigg
växelströmsmotor som kan detaljanpassas för
bästa körkomfort.

Stor lastkapacitet, upp till 1000 kg på flaket.
Precis som alla andra Melex arbetsfordon
är det bara fantasin som sätter gränser
för hur vi kan anpassa bilen för just dina behov
och självklart går även alla Melexmodeller att
få med underhållsfria Litiumbatterier.

Melex 391

- Utrustad med Pellencs redskap !
Vi på Markvårdsmaskiner Väst har specialutrustat denna
Melex 391 för proffsanvändaren med redskap och verktyg från Pellenc. Här har vi verkligen tänkt på miljön och
vill visa hur långt man kommer med arbetsfordon och
redskap som går på el.
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hemsida: mvmvast.
Markvårdsmaskiner Väst AB • Bultgatan 11B • Rollsbo industriområde, Kungälv
Växel: 031-711 30 10 • info@mvmvast.se • www.mvmvast.se

fender media ab, skärhamn

Hör gärna av er så kommer vi och demonstrerar.

