
OBS! Anmälan krävs för att bli
bjuden på hamburgare!

27 mars i Rollsbo, Kungälv 

SVERIGE

PORTO BETALTB

VÄSTNYTT
NYHETSUTSKICK FRÅN MARKVÅRDSMASKINER VÄST

TransPro 70100 utrustad med ett kraftigt klippdäck, Kärcher Belos redskapsbärare 
med alla sina redskapsval är tillverkade för att användas året runt. 

MASKINVISNING

Välkomna till oss!
VÄSTSVERIGES STÖRSTA 
MARKVÅRDSCENTER!

#28
vår/sommar

2019

 gräsklipp
ning 

för alla, l
äs mer 

på sid 2 

Avs: Markvårdsmaskiner Väst AB • Bultgatan 11B •  442 40 Kungälv 

Välkomna till Markvårdsmaskiner Väst på maskinvisning i
Rollsbo, Kungälv den 27 mars 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 vi kan ha den på plats.

Ring eller maila in er anmälan så bjuder Grillmästarna på ham-
burgare! Detta är ett unikt 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 22 mars.

Passa på och kom hit, vid regn är vi inomhus.

Maskinvisning med Andreas och Johans otroligt goda hamburgare, det kan 
väl knappast bli bättre? Varmt välkomna den 27 mars. 

Nyheter!

Uthyrning av
 maskiner

Serviceavtal

Eftermarknad

Säsongsförv
aring

Vår- & sommarnytt

För effektivare Park- och 
gatuskötsel, året runt !



MVM VÄST
Markvårdsexperterna

Markvårdsmaskiner Väst AB är leverantör av maskiner för park, för-
valtning, gata och arena. Våra främsta kunder är professionella an-
vändare inom kommun, bostadsbolag, kyrkor och entreprenörer. Vår 
personal är mycket kunnig och vi har egna servicebilar. 

MarkvårsmaskinerVäst AB är Miljö- och Kvalitètsdiplomerade.

Vintern har övergått till vår och det är dags för vårstädning och snart 
även gräsklippning. Den 27 mars har vi vår mycket uppskattade maskin-
visning 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!

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 mekani-
ker och investerat i fler servicebilar för snabb hjälp ute på 
plats hos er.

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

Säsongsförvaring 
Vi erbjuder säsongsförvaring av maskiner och redskap, t.ex 
hytter och snöutrustning på sommaren och klippdäck un-
der vintern. Vi bygger även om 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, tveka inte att kontakta oss för 
mer information!

DAGS FÖR VÅRSTÄDning !

gräsklipparE för ALLA !
Gräsklippning
Nu är det snart vår och åter dags för gräsklipp-
ning. Vi på Markvårdsmaskiner Väst AB har ett 
otroligt brett sortiment på gräsklippare i alla stor-
lekar och modeller och vi kan garantera att nå-
gon passar dig och ditt ändamål. Vi har allt från 
smidiga zeroturn-klippare från Kubota till Stigas 
proffsmodeller, Ventracs uppdaterade modeller 
som med olika redskap passar för många året-
runtjobb, Kärcher Belos olika redskapsbärare som 
kan driva upp till ett 3 meter brett klippdäck men 
även radiostyrda klippare från Spider som är otro-
ligt effektiva på ställen som är farligt branta och 
svåra att komma åt. 
Om ni har mycket dikesklippning så passar en 
effektiv lastare från Lundberg med armklippare  
perfekt för ändamålet och som ni vet kan en 
”Lundbergare” med fördel även användas till  
andra ändamål under hela året.

Växel: 031-711 30 10
Tveka inte att kontakta oss !

Vårvisning
Missa inte vår 

maskinvisning den 

27 mars.

Reservdelar och 
verkstadsbokningar
Andreas Andersson
Tel: 0702-90 93 13
info@mvmvast.se

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

Teknisk support
Paul Muszynski
Tel: 0706-90 93 20
paul@mvmvast.se

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

Kubota Z122R

Kubota GZD21

Stiga Park PRO 740IX

TransPro 5080 med 3 m klippdäck.

Kubota 3090 / 3890

Spider

Ventrac 3400

TransGiant med armklipp.

ISAL 6000 med elevator och 6 kubikmeter rostfri uppsamlare får köras med B-körkort.



Mycket mer på nästa sida...

Weidemanns lastare är mycket uppskattade och har blivit något av 
en trend, otroligt användbara under hela året och finns i många olika 
modeller. 

TÄVLING

Namn:

Företag:

Tel:

Mail:

Var med i utlottningen av en  

Skaftdammsugare från Kärcher, VC5.

Markvårdsmaskiner Väst AB • Bultgatan 11B • Kungälv  

031-711 30 10 • info@mvmvast.se • www.mvmvast.se

Kundundersökning, vad tycker ni om oss här på MVM Väst?

Svara genom att ringa in betyget 1-10, tack på förhand.

Personal:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Service / rep: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Försäljning: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Reservdelar: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Klipp ur och lämna in ifylld talong till oss så dras 

vinnaren efter MVM:s maskinvisning den 27 mars.

OBS! Vinsten måste hämtas personligen.DAGS FÖR VÅRSTÄDning !
Dags för sop och städ
Nu är dags att städa upp efter vintern så det blir 
ordning och reda i vår och sommar. Vi på Mark-
vårdsmaskiner Väst AB har väldigt många olika 
sorters sop- och städmaskiner. Ni kan välja mel-
lan mycket effektiva sopmaskiner från Fjärås eller 
de tidigare G1- och G2-modellerna som nu produ-
ceras av Schmidt. Varför inte montera på städut-
rustning på ruskigt effektiva nya TransPro 4260 
eller kanske har ni stora ytor så Kärcher Belos nya 
stora värsting, ISAL 6000 med Elevator (vaccum 
och mekanisk sop) samt 6 kubikmeter rostfri upp-
samlare passar, ISAL 6000 får även köras med B-
körkort.

gräsklipparE för ALLA !

Utvecklade för att användas under hela året, effektiv avvibrering och 
ljuddämpning. Fyrhjulsdrift och hydraulik gör arbetet lättsamt och 
smidigt oavsett redskap. Vi säljer hela Stigas PRO-sortiment.  

Lundberg 4240, en stark och smidig multimaskin med cent-
rerad teleskoplastare för fastighets- och miljöunderhåll.

storsäljare !

STIGA professional

Weidemann 1380

Weidemann 2080

NY TREND !
Kärcher MC130

Fjärås frontsopmaskin monterad på en Weidemann 1880.

Schmidt, f.d. Getingen G1.

TransPro 4260 med städutrustning

Schmidt, f.d. Getingen G2.

TransPro 70100 sommarutrustad 
med ett rejält klippdäck.



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

Glöm inte att titta på v
år 

hemsida: www. mvmvast. se!
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1160 eHoftrac kombinerar egenskaperna och 
den beprövade prestandan hos våra Hoft-
rac med den mest moderna tekniken och en 
miljövänlig och kostnadseffektiv eldrivning.
Den klassiska 1160 Hoftrac omvandlas av  

Weidemann till en första helt elektriska eHoft-
rac. En batteriladdning räcker för ett arbete på 
2 till 5 timmar, beroende på insatsvillkor. Wei-
demanns ehoftrac kommer garanterat bli en 
riktig succé !

MASKINER OCH REDSKAP FÖR ALLA TYPER AV UPPDRAG HELA ÅRET OM

Weidemann eHoftrac

100% elektrisk

OGRÄSBEKÄMPNING
TransPro 5080 utrustad med K-Heat. K-Heat på ett smidigt släp...

K-Heat från K-Vagnen har ogräsbekämpning 
med 100% vatten vilket blir otroligt miljövänligt 
och effektivt. Finns i flera olika modeller och 

kan även levereras som plattform för ex. lastbil 
eller bilsläp med vattentank i valfri storlek. 

och på en frontlastare.

UPPDATERADe Melex 3-serie
Nyheter!

 
• Nydesignad kaross som ger 
 ett kraftfullare utseende.
• Dörrar med designelement 
 som ger ett bredare intryck.
• Nytt tak som förhindrar 
 vattenavrinning på sidorna.
• Verktygslådor i rejäl plast-
 konstruktion på båda sidor under flaket.
• Ny design under flak ger en snyggare profil.
• Förstärkt chassi.
• 5 kW motor standard i alla versioner
• 20:1 utväxling i alla versioner
• LED varselljus (DRL) med automatik är nu 
 integrerade i fronten.
• Ny hyttbelysning med dörrautomatik och extremt 
 bra LED ljus.
• Formade sittdynor i kraftig Cordura® väv är 
 nu standard. 
• 12 liter Webasto® tank med utvändig påfyllning 
 och inv. bränslemätare.
• Förbättrad värmekapacitet med möjlighet till 
 recirkulation.
• Nytt och bättre utvändigt laddintag.

miljövän
liga & 

pellencs nya produkter 
Pellenc lanserar nu en serie produkter till proffs 
där batteriet sitter i verktyget. I den nya Alpha-
serien kommer i först två kompakta batterier 
med hög kapacitet och lång livstid (P260/

P520). Som tillbehör finns en ryggsele där du 
lätt fäster Alpha batterierna med ett enkelt klick. 
P260 och P520 fungerar därför även tillsam-
mans med övriga verktyg i Pellencs sortiment.

Excelion Alpha, ny proffstrimmer 
där det nya det nya alpha-batteriet 
sitter i trimmern.

De nya batterierna 
monteras direkt på 
de nya redskapen men går även
att bära i en sele på ryggen.

Bild på Melex gamla 3-serie, välkommen på vår maskinvisning för att testa den nya modellen.

Miljövän
lig

Lundberg 4200 Ls


