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Proffsmaskiner och redskap för
park, förvaltning, gata och arena !

TransPro 4260 är den senaste av redskapsbärarna från Kärcher.
Perfekt maskin för användning under hela året.

MASKINVISNING

Nu är vi miljö- och
kvalitétsdiplomerade
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11 & 12 april i Rollsbo, Kungälv
Välkomna till Markvårdsmaskiner Väst på maskinvisning i
Rollsbo, Kungälv den 11 och 12 april 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 april.
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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MVM VÄST gräsklipparE !
Markvårdsexperterna
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Spider
Radiostyrd 23 hk rotorklippare för ex. slänter,
riskarbetsplatser, och andra krävande miljöer. Maskinen kan jobba under full kontroll på
ett avstånd upp till 100 m. Klipparens unika
4-hjulsstyrning och drift gör det möjligt att
klippa i slänter utan problem. Hydrostatisk
drivning och Zero Turn (360 grades styrning)
ökar produktiviteten. Maskinen kan arbeta i
slänter upp till 55 grader.

Nöjd personal på MVM Väst AB som blivit Miljö- och Kvalitètsdiplomerade.

Nya Kubota Z122, otroligt mycket kvalité för pengarna !
Markvårdsmaskiner Väst AB är totalleverantör av maskiner för park,
förvaltning, gata och arena. Våra främsta kunder är professionella
användare inom kommun, bostadsbolag, kyrkor och entreprenörer.
Vi är fem anställda och har egna servicebilar.

Stark bensinmotor på 22 hk och kraftigt svetsat klippaggregat med mulcher eller sidoutkast. Lågt underhåll med
integrerad transmission. Hydraulisk lyft och sänk av klippaggregatet där klipphöjden justeras från förarsätet.

Vargavintern är på gång att ta slut, äntligen tycker säkert vissa men ni
som varit rätt utrustade har säkert klarat er bra. Vi på Markvårdsmaskiner Väst har inte legat på latsidan utan har höjt oss ytterligare en nivå. I
höstas inledde vi arbetet med att bli Miljö- och Kvalitétsdiplomerade och
i december var vi färdiga. Vi behövde strukturera upp företaget för att bli
mer effektiva och för att kunna möta dagens krav vid upphandlingar och
upprättande av olika avtal.
Idag ställs det allt större krav angående miljön. Då krävs det kunskap
och medvetenhet och det är viktigt med samarbete och engangemang
från alla medarbetare. Att vi gör det vi kan för miljön är ju bara positivt!
Att få struktur och ordning var nödvändigt för oss för att kunna
fortsätta att utvecklas och bli konkurrenskraftiga.
Vi eftersträvar att få en hög kundnöjdhet och stor
trygghet i vårt arbete.
Missa inte vår stora maskinvisning den 11 och 12
april 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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Kubota ZD326

Kubota GZD21

Kubota F3090 & 3890

ZD326, Zero-turn klippare för proffsanvändare med sido- och bakutkast.
Klippbredd upp till 1829 mm. Manövrerar enkelt runt träd och rabatter.
Miljövänlig och bränslesnål E-TVCS
diesel på 26 hk. Tilt Up på klippdäcket
för enkel rengöring och service.

Extremt god manövreringsförmåga
samt bakutkast. Svänger 360 grader
med ”Zero Turn”, ett måste om du
kräver maximal åtkomlighet. Avtagbar
uppsamlare på 500 liter. Högtippmodellen (HD) kan tömma uppsamlarna
på 0,9 - 1,8 m.

Professionell prestanda, ökad produktivitet och tillförlitlighet. Utrustad
med klippdäck som finns i bredderna
1,6 och 1,8 m, klippdäcket kan vinklas
upp 90 grader för rengöring och
service. Kan även vinterutrustas med
hytt, vikplog och sandspridare.

MILJÖVÄNLIG OGRÄSBEKÄMPNING

Andreas Andersson
Försäljning

Tel: 0702-90 93 13
info@mvmvast.se
K-Heat, mycket effektiv ogräsbekämpning.
K-Heat från K-Vagnen, ogräsbekämpning
med 100% vatten vilket blir otroligt miljövänligt och effektivt. Mycket låg ljudnivå
och averkningsgrad på upp till 2000 kvm
om dagen. Vattentankar från 300 upp till
4 000 liter.
Finns även i en kompakt modell, K-Heat
Compact där storleken och vikten är min-

Anne Stensson

Thomas Sällström

Administration & reservdelar

Försäljning och demo

Tel: 0702-90 93 75
anne@mvmvast.se

Tel: 0702-95 55 98
thomas@mvmvast.se

TransPro 5080 utrustad med K-Heat.
dre, kan monteras på elbilar samt mindre
vagnar och bilar. Detta kan behövas vid
trånga inner- eller kyrkogårdar.
Den senaste modellen K-Heat Maxi Plus
är kraftigare och otroligt effektiv, denna
modell har större vattenmängd och högre
vattentryck. Det ger ännu bättre förutsättningar för ogräsbekämpning, taktvättning,

100% elektrisk
Weidemann eHoftrac
- 100% elektrisk !

1160 eHoftrac kombinerar egenskaperna och den beprövade prestandan hos våra Hoftrac med den mest moderna tekniken och en
miljövänlig och kostnadseffektiv eldrivning.

Paul Muszynski

Linus Rutgersson

Servicetekniker

Servicetekniker

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

0702-90 93 49

Den klassiska 1160 Hoftrac omvandlas av Weidemann till en
första helt elektriska eHoftrac. En batteriladdning räcker för ett
arbete på 2 till 5 timmar, beroende på insatsvillkor. Weidemanns
ehoftrac kommer garanterat bli en riktig succé !

K-Heat Compact
rengöring av stenar, klottersanering mm.
Denna modellen är utrustad med elstart
och större bränsletank, 40 meters slangvinda samt elverk från Atlas Copco.
K-Heat Maxi Plus kan levereras som plattform för lastbil, bilsläp mm. Vattentank i
valfri storlek.

Weidemann eHoftrac
1160 eHoftrac kombinerar egenskaperna och den beprövade prestandan hos våra Hoftrac med den mest moderna tekniken och en miljövänlig och kostnadseffektiv
eldrivning.
Den klassiska 1160 Hoftrac omvandlas av Weidemann
till en första helt elektriska eHoftrac. En batteriladdning
räcker för ett arbete på 2 till 5 timmar, beroende på insatsvillkor. Weidemanns ehoftrac kommer garanterat bli
en riktig succé !
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TransPro 4260
Kompakt, smidig och mycket miljövänlig redskapsbärare med den stora redskapsbärarens alla fördelar,
kraftig ram, rejäl motor och hög effekt för att kunna driva
många olika effektiva redskap för användning året om.
Med den specialanpassade städutrustningen på våren,
klippdäck på sommaren och vinterutrustning på vintern
är detta en given vinnare.
Kontakta oss för provkörning, TP 4260 måste upplevas!
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TransPro 5080
TransPro 5080 är en klassledare från start, allt är genomtänkt in i minsta detalj, den kan inte beskrivas utan
måste upplevas. TransPro 5080 har kraft i överflöd och
kan med lätthet användas året om, den är robust, lätt att
underhålla och har fått rejält utökad PTO-kraft. På sommaren räcker den till att driva ett tremeters klippdäck
och på vintern finns det kraft till vikplog och sandspridare eller varför inte en stor snöslunga.
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Kontakta oss, måste provköras med klippdäck.

Ventrac 3400
Mångsidig maskin som både har kraften och smidigheten. Ventrac 3400Y är en uppgradering av LE3200
men med bl.a. ny motor, Kubota D902 och i stort sett
nytt bakparti. Nytt tätat elsystem med nya och fler mätare
och funktioner samt högre markgång. Nya skyddsplåtar
under maskinen ger tystare och säkrare gång. Modell
3400Y är kompatibel med alla redskap/tillbehör från LT
& LE modellerna (undantaget LW350 hytten).

Weidemann med Fjärås-sop
Exempel mycket bra på ett mycket effektivt städekipage, Weidemann 1880 med sopmaskin från Fjärås.

Kontakta oss gärna för provkörning.

Batteridrivna proffsmaskiner
Batteriredskap och maskiner med samma effekt som professionella 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 391

- Ett elfordon för proffs utrustat med Pellencs redskap !
Vi 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. Självklart går även alla Melexmodeller
att få med underhållsfria Litiumbatterier. Hör av er så
kommer vi och demonstrerar.

Sopmaskinen MSH 070
Geting G1 heter nu Schmidt MSH 070. Utprovad och
robust konstruktion med rejäl arbetsbredd. Stor behållarvolym gör den till trogen medarbetare med liten förslitning och låg driftskostnad.

mycket NÖJD KUND !
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Batteri 1500 klarar väta och har
30% mer kapacitet än någon konkurrent. Nu finns även ny sele som
passar föregångarna, batteri 700
och 1100.

Leverans av en Lundberg 6240
till RBAB, Roger Borggren.

RBAB, Roger Borggren
- Frölundas store fixare !
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Melex 3-serie

Melex 3-serie är utvecklad för den
krävande proffsanvändaren och finns
med olika påbyggnader och hjulbaser.
Stor lastkapacitet med upp till 1000
kg på flaket. Ett arbetsfordon som
går på el där det går att få underhållsfria Litiumbatterier. Melex 3-serien är
byggd för tuff användning i vårt tuffa
klimat med underhållsfri motor utan
kolborstar. Urstark och pigg växelströmsmotor som kan detaljanpassas för bästa körkomfort.
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Här är det bara fantasin som sätter
gränser för hur vi kan anpassa bilen
för just dina behov.

RBAB, Roger Borggren jobbar åt ett antal BRF-föreningar i Frölunda,
Göteborg och sköter allt inom uteskötsel under hela året. Sop och
städ, gräsklippning, ogräs samt snöhantering. Roger har varit kund hos
Andreas sedan 2005 och den första maskinen som köptes var en TransPro 54. Genom åren så har det blivit en hel del maskiner bl.a. 1 st. TransPro 4560, 1 st. TransPro Black Edition, 1 st. TransPro 3440, 1 st. TransGiant och 1 st. Kubota M9960.
Roger har i skrivandes stund precis investerat i en ny Lundberg 6240
som ersätter två av hans tidigare maskiner. Och nu när det strax är dags
för vårstädning införskaffades även en TransPro 4260 med sop- och
sugutrustning.
Roger Borggren är en nöjd och trogen kund mycket tack vare korta ledtider, bra service och snabb hjälp när det verkligen gäller. Markvårdsmaskiner Västs otroliga utbud på proffsmaskiner som passar för allt under
hela året är självklart också en bidragande orsak men det viktigaste är
ändå personalen på Markvårdsmaskiner Väst AB.
Mycket mer på nästa sida...

MASKINER OCH REDS
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kraft och snabb hastigheT !
Flera motoralternativ, låga avgasutsläpp (miljöklass steg 4) och förprogrammerad för ett
stort urval av redskapsval. Alla Funktioner
styrs med CanBus. Det är bara några av fördelarna med nya 40-serien från Lundberg.

Kubota STW-40

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.

Kubota M7060

Weidemann 1380

Weidemann 2080

KUBOTAS TRAKTORER

WEIDEMANNS LASTARE

Kubota har många olika modeller i olika storlekar och vi på Markvårdsmakiner Väst har tillgång till dem alla. Nu i vår har vi valt att presentera två modeller som våra kunder gillar skarpt,
Kubota STW-40 och M7060.

av AdBlue. Växellådan har kopplingsfri fram
och back, synkroniserad sexväxlad huvudlåda
med tre gruppväxlar (F18/B18). Ekonomiväxel
sänker motorns varvtal vid transport och minskar bränsleförbrukningen med 20%.

Weidemanns lastare är otroligt användbara under hela året och finns i många olika modeller
och storlekar, Weidemanns maskiner delas in
i fyra olika grupper, Hoftrac, Hjullastare, Teleskophjullastare och Teleskoplastare.

Kubota STW-40
Är utrustad med en 39,5 hk dieselmotor, hydrostatisk drivning och 3 växelområden, autogas.
Bi-Speed (2 växlad) framaxel ger snävare vändradie och minskar slitaget på gräsytor.
Hög transporthastighet, farthållare, mitt och
bak PTO, kompakta mått, hytt med luftkonditionering och ett stort redskapsprogram.

Som standard levereras traktorn med: Deluxe
hytt luftkonditionering, CD-spelare, främre
vindrutetorkare/spolare, Arbetsbelysning med
dubbla strålkastare fram och bak, LCD-panel,
justerbara speglar, 2 dubbelverkande hydraulventiler och en bränsletank på 90 liter.

Weidemann 1380 är en s.k. hoftrac och Weidemann 2080 tillhör hjullastarna. Weidemann
1380 och 2080 är två av våra storsäljare och
väldigt populär på t.ex. kyrkogårdar där det kan
var trångt och svårt att komma åt.

Kubota M7060
4-cylindrig Kubota dieselmotor på 71 hk som
uppfyller kraven i Euro Steg IIIB utan tillsatser

Lundberg 4200 Ls

strängning 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.

Hoftrac

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 an-

ÅF FÖR STIGAS PROffsSORTIMENT
Pro 540IX

Pro 740IX
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Markvårdsmaskiner Väst AB • Bultgatan 11B • Rollsbo industriområde, Kungälv
Växel: 031-711 30 10 • info@mvmvast.se • www.mvmvast.se

fender media ab, skärhamn

Utvecklade för användaren, effektiv avvibrering och ljuddämpning. Fyrhjulsdrift och hydraulik gör arbetet lättsamt
och smidigt. Vi säljer proffsmodellerna 340IX, 540IX och 740IX. Stiga 540IX har vi som demo, välkomna att provköra.

