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Höst- & vinternytt

HÖST/VINTER
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För effektivare park- och gatuskötsel, året runt !
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Kubota RTV900 går att få med vinterutrustning som snöblad och sandspridare. Weidemanns
åretruntmaskiner gör sin plikt även på vintern, här utrustad med vikplog.

MASKINVISNING
10 oktober i Rollsbo, Kungälv

Nyhe ter!
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Välkomna till Markvårdsmaskiner Väst på maskinvisning i
Rollsbo, Kungälv den 10 oktober kl. 09.00-15.00.
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 hamburgare! 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 5 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!

Andreas och Jo
han grillar sina
grymma hambu
visningen den
rgare på
10 oktober.
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Markvårdsmaskiner VÄST AB
För effektivare park- och gatuskötsel, året runt!

Det är vi, Andreas Andersson och Thomas Sällström, som driver
Markvårdsmaskiner Väst AB.

Markvårdsmaskiner Väst AB är leverantör av maskiner för
park, förvaltning, gata och arena. Våra främsta kunder är professionella användare inom kommun, bostadsbolag, kyrkor
och entreprenörer. Vår personal är mycket kunnig och vi har
egna servicebilar.
Det rullar som vanligt på med världens fart och hösten är åter här
efter en otroligt varm sommar. Vi på Markvårdsmaskiner Väst AB
är åter fulltaliga och vi fortsätter att öka. Denna hösten är fullspäckad med olika maskinvisningar men vi kör givetvis även gärna ut och visar maskiner på plats hos er. Visningarna börjar med
Entreprenad Live i Göteborg den 6-8 september och därefter är vi
i Trollhättan på Håjum den 13 september. Den 10 oktober har vi
vår egna mycket uppskattade maskinvisning här i Rollsbo, Kungälv där vi enligt tidigare år visar marknadens bästa maskiner och
redskap från alla våra leverantörer. Ring eller maila in er anmälan
till Anne för att få en grillad hamburgare, varmt välkomna!
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Personalen på Markvårdsmaskiner Väst AB, sedan årsskiftet så är vi
på Miljö- och Kvalitètsdiplomerade.
Vårt mål är att bli nummer ett på park- och gaturenhållningsmaskiner. Vi vill att ni ska bli effektivare i er vardag med maskiner
och service från oss! Ständigt utvecklar vi oss för att möta kundernas / era förväntningar och krav som blir hårdare och hårdare. Vi har startat maskinuthyrning på långtid och kortid, för att
tillgodose er när det inte lönar sig att köpa en maskin eller för att
hjälpa er vid toppar i högsäsongen.

Nu satsar vi ordentligt på eftermarknaden!

För att göra oss ännu starkare på marknaden så växlar vi upp
eftermarknaden ordentligt! Vi har anställt fler mekaniker och investerat i fler servicebilar för snabb hjälp ute på plats hos er.
Idag har vi 3 stycken egna servicebilar som alltid rör sig runt om
i västsverige för att ge er så bra service som möjligt.

Egen lastbil

Vi har en egen lastbil för transport av maskiner till och från vår verkstad vid större reparationer, samt leveranser och demovisningar.

Vi har en egen lastbil för transport av maskiner till och från vår verkstad vid större reparationer, samt vid leveranser och demovisningar.

Säsongsförvaring

Vi erbjuder säsongsförvaring av maskiner och redskap. t.ex hytter och snöutrustning på sommaren och klippdäck under vintern, vi bygger även om och maskinerna och ser till att dom hålls
fräscha och nyservade inför kommande säsong.

Serviceavtal

Serviceavtal är det nya heta upplägget på marknaden. Köp en
maskin av oss inkl. serviceavtal och maskinägandet blir mycket
enklare och effektivare!
Vi kan erbjuda en rad olika upplägg av serviceavtal som passar
just er verksamhet, kontakta oss för mer
information om det!
Bokar ni vinterservice på era gräsklippare under visningen så får
ni 10% rabatt på kostnaden!
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REDSKAPSBÄRARE X 3
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. 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).

Kärcher Belos, brett urval

Andreas Andersson

Thomas Sällström

Reservdelar och
verkstadsbokningar

Försäljning

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

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

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.
Kärcher Belos utvecklar sina maskiner utifrån användaren, alla
varianter är kraftfulla med robust design. TransPro 3440 är den
minsta, 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 sopmaskiner MC130 och den stora nyheter ISAL 6000.

Lundberg, stryktåliga lastare

Anne Stensson

Paul Muszynski

Administration

Teknisk support

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

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

Lundberg är en av de största och stryktåligaste lastarna. Modellprogramet 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.
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KÄRCHERS SOPMASKINER
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OBS! Vinsten

Isal 6000

Ett mycket effektivt alternativ för krävande sopning tack vare
4-hjulstyrning, hög tömningshöjd av sopbehållaren och två
automatiska körlägen, Eco- samt Powerläge. Positivit är också
att den får köras med B-körkort.
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Noggrannhet och effektivitet

Mittborstens marktryck styrs automatiskt av det patenterade
hydrauliska CDS-systemet, som hela tiden håller mittborstens
marktryck konstant, oavsett underlag och ojämnheter. Detta säkerställer bästa sopningsnoggrannhet och minsta borstslitage.

Enkel och funktionell

Alla maskinens kör- och arbetsfunktioner är lätta att
hantera från manöverpanelen, med färgdisplay
och funktionsknappar.
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LEV & nyheter

Ergonomi och komfort

Hytten är utformad för att ge bästa komfort
och enkel manövrering, med bästa säkerhet
och ergonomiska standard. Hytten har tre typgodkända säten.
Hög tömningshöjd och den rostfria sopbehållaren är på 6 kubikmeter och med tömningshöjd upp till 2400 mm (tillval).

Leverans och maskingenomgång med ett härligt gäng
från Eidar i Trollhättan. Maskinen är den nya Belos
TransPro 4260 med sop & sugutrustning.

TransPro 4260 städutrustad med mycket
kraftiga borstar och stor uppsamlare.

MC130, effektiv och smidig sopmaskin med bottenplatta från TransPro 5080 och
vakuumteknik, ett sugaggregat med rejäl upptagningskapacitet från Kärcher.

Mölndals Pastorat har som många andra verkligen
fastnat för Weidemann! Denna gången levererar
vi en 2080 med diverse redskap.

ny TREND på gång...
Leverans av en Weidemann 3080 med vikplog och frontmonterad sandspridare från Fjärås till ett glatt gäng på
Håjums kyrkogård.

Två mycket
populära
modeller,
Weidemann
1380 och 2080.
Weidemanns lastare är otroligt uppskattade och har blivit
något av en trend. De 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.

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.

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

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

Kubota RTV900, vinterutrustad
med snöblad och sandspridare.

Lastmoped som går på el, kontakta oss för mer information.

K-Heat, vår storsäljare här monterad på en vagn för ökad flexibilitet.

Fjärås självlastande spridare med
tallrik är ett måste inför vintern.

Hjullastare

Mycket mer på nästa sida...
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Lundbergs 40-SERIE
Lundbergs olika modeller har 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. 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.

KUBOTATRAKTORER
Alla Kubotas traktorer har mycket hög utrustningsnivå och ett stort redskapsprogram.
Två favoritmodeller är Kubota STW-40 och M7060 men så har vi även en nyhet, Kubota L2602!

Kubota STW-40
Dieselmotor på 39,5 hk, hydrostatisk drivning
och 3 växelområden. Bi-Speed bidrar till snävare vändradie och minskar slitaget på gräsytor.
Hög transporthastighet, farthållare, mitt och
bak PTO.
Kubota M7060
Dieselmotor på 71 hk som uppfyller Euro Steg
IIIB. Kopplingsfri fram och back, huvudlåda
med tre gruppväxlar. Ekonomiväxel minskar
bränsleförbrukningen med 20% vid transport.

PELLENCS Batteridrivna

proffsmaskiner
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.

Nyhe t!

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

Kubota
L2602

Kubota L2602
Nya Kubota L2602 kommer garanterat bli en
succé, se och provkör den hos oss på maskinvisningen den 10 oktober.

Melex 3-serie

Lundberg 4200 Ls

Nyhe t!
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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

- Ett elfordon för proffs utrustad 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.
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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

Batteriredskap och maskiner med samma
effekt som professionella bensinmaskiner
men med mindre vikt, vibrationer och avgasutsläpp. Pellenc har 25 års erfarenhet
inom batteriteknik för professionella produkter och 10 år med Ultra Lithium Batteri
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