
3 oktober i Rollsbo, Kungälv 

VÄSTNYTT
NYHETSUTSKICK FRÅN MARKVÅRDSMASKINER VÄST

Vinterutrustad TransPro 4260, Kärcher Belos redskapsbärare 
med alla sina redskapsval är tillverkade för att användas året runt. 

MASKINVISNING

#29
höst/vinter

2019

Höst- & vinternytt

För effektivare Park- och 
gatuskötsel, året runt !

OBS! Anmälan krävs för att bli
bjuden på hamburgare!

Välkomna till Markvårdsmaskiner Väst på maskinvis-
ning i Rollsbo, Kungälv den 3 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 vi kan ha den på plats.

Ring eller maila in er anmälan så bjuder Grillmästarna på 
hamburgare! 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 27 september.

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

Maskinvisning med otroligt goda hamburgare, det kan väl knappast 
bli bättre? Varmt välkomna den 3 oktober. 

 HBV-AVTALET 

Nytt avtal från 1
90601, 

läs mer på sid 
3 !



Forts. på nästa sida...

MVM VÄST
Markvårdsexperterna

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.  

grymt TÅLIGA ViNTERMASKINER !

Växel: 031-711 30 10

Tveka inte att kontakta oss !

Leverans av tre nya Kubotatraktorer till Nordby Shopping-
center i Strömstad! Traktorerna kommer att dra kundvag-
nar, varje dag, året om! Nordby har också nyligen köpt två 
st. nya Lundberg 4250 samt nya vagnar. Vi tackar för för-
troendet och ser fram emot ett fortsatt bra samarbete! 

leveranser !

Kärcher Belos
Kärcher Belos redskapsbärare är utfor-
made för professionell markvård, året om. 
Prestanda i kombination med ett brett ur-
val av redskap borgar för många effektivt 
utnyttjade arbetsdagar med låga timkost-
nader. 
Kärcher Belos utvecklar sina maskiner 
utifrån användaren och alla modeller är 
kraftfulla med robust design. Nya Trans-
Pro 4260 har med sin städutrustning och 
alla andra redskap tagit marknaden med 
storm, TransPro 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 MC 130 och 
ISAL 6000. 

Weidemann 
Weidemanns lastare är otroligt uppskat-
tade 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 oli-
ka grupper, Hoftrac, Hjullastare, Teleskop-
hjullastare och Teleskoplastare.

Nya Lundberg
Lundberg är en av de största och stryk-
tåligaste lastarna. Modellprogramet 
är brett med flera motoralternativ, låga 
avgasutsläpp (miljöklass steg 5) och 
förprogrammerad för ett stort urval av 
redskapsval som passar för uppdrag 
under hela året. Alla funktioner styrs 
med CanBus. En Lundbergare är mång-
sidig och har bra mobilitet vilket ökar 
produktiviteten både för beställaren 
och för entreprenören. En Lundberga-
re tar hand om flera arbetsuppdrag och 
möjligheten att använda två redskap 
samtidigt minskar behovet av special- 
maskiner, därmed minskar investerings-, 
drifts- och underhållskostnaderna.

stark & smidig 2070LP

• 42 hk miljödieselmotor
• 175 eller 205 cm vikplog
• 400/1100 Sandspridare

Kampanjpris

389.000:-
Traktor inkl. redskap

(Ord. pris ca 465.000:-

ex. moms)

Leasingavtal: 5 871 kr/mån 
Baspris: 389 000 kr, Löptid: 60 mån
Kontant: 0 kr, Restvärde: 20%

kubota L2-421

• 1810 kg
• Hydrostat med 3 gruppväxlar
• 33 km/h

Ny modell!

• Perkins diesel 49 hk
• Tipplast 2300kg
• Maskinvikt 3270 kg
• Luftstol med värme

Leasingavtal: 7 305 kr/mån 
Baspris: 484 000 kr, Löptid: 60 mån
Kontant: 0 kr, Restvärde: 20%

• Lastarmsfjädring
• SMS/EURO-FÄSTE
• Hytt och värme
• Hydraulisk låsning

Kampanjpris

484.000:-
(moms tillkommer, kampnjen 

gäller så länge lagret 

räcker  )

Perssons Hyrmaskiner har investerat i en Transpro 4260 
från Kärcher Belos med sop och sugaggregat! Deras första 
sugande sopmaskin. Vi tackar för förtroendet och ett bra 
samarbete! 

• Bättre och kraftfullare design
• Starkare motorer
• Ännu bättre vridmoment
• Kraftigt och säkert laddintag (TYP-1)
• Förbättrat värmesystem med recirkulation
• 12 liter Webastotank med utvändig påfyllning
• Invändig bränslemätare för Webastotank
• LED varselljus (DRL) integrerade i karossen
• Formade säten i slitstark Cordura väv
• Effektiv LED belysning i kupén med dörrautomatik

Dessutom uppdaterade skåp med nya praktiska lösningar 
som framförallt uppskattas av bostadsbolag.Hör av er för demo av alla nyheter på nya Melex !

NYA UPPDATERADe Melex 3-serie
Nyheter!

 

Ventrac 4500
Nya 4500 har redskap för alla säsonger. 
Efter en provtur på denna otroligt smidiga 
och kompakta maskin, är det ingen tve-
kan om att Ventrac 4500 är en maskin i 
en klass för sig! Med en innovativ design 
kombinerat med 4-hjulsdrift, ledat chassi 
och en kraftfull diesel Kubota-motor eller 
en 31 hk Kawasaki bensin- motor ger den 
dig oslagbar stabilitet och kontroll.
Ventrac byggs för dig som gör många  
olika saker, därför breddas tillbehörs- 
serien kontinuerligt. Nu finns ett 30-tal  
olika tillbehör att välja bland.
Det unika viktöverföringssystemet för 
över vikt från redskapen till drivenheten, 
vilket ger bättre stabilitet, större lyft- och 
drivkraft samt lättare styrning.

Missa inte 

höstvisningen
 

den 3 oktober !

Missa inte vår maskinvisning den 3 oktober kl. 10-15. 
Då finns marknadens bästa maskiner och reskap från  
alla våra leverantörer på plats. Anmäl er till Anne för att 
få en grillad hamburgare.

På maskinvisningen kommer vi 
även presentera vår nya grönyte-
försäljare, Magnus Selén. 
Magnus börjar den 1 oktober och 
har många års erfarenhet i 
branschen. Han är bl.a. expert på 
handhållna verktyg och kommer 
på sikt att hålla i allt vad grönyte-
försäljning handlar om.

Thomas och Andreas driver 
Markvårdsmaskiner Väst AB. 

Markvårdsmaskiner Väst AB har vunnit det nya HBV- 
avtalet gällande markvårdsmaskiner, avtalet gäller 
från 190601. Representanter från HBV är på vår vis-
ning mellan kl. 10-14, passa på att träffa dem då.

Detta nya avtal är dynamiskt rangordnat vilket innebär 
att bolag som är anslutna till HBV ska handla hos den 
leverantör som har lämnat in lägst pris i maskingrup-
pen. Vi kan med glädje meddela att vi ligger som num-
mer ett i denna upphandling.
Är ni anslutna till HBV så kan ni beställa maskiner och 
tillbehör via detta avtal utan att behöva upphandla. 
Handla via HBV och få fasta rabatter och kortare lever- 
anstider. 

Kontakta gärna oss på Marvårdsmaskiner Väst AB så 
berättar vi mer om utformningen av HBV-avtalet.

HBV-avtalet
 Nytt avtal fr. 19

0601 

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

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

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

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

Vi är Miljö- och Kvalitètsdiplomerade.

Stigas PRO-sortiment används under hela året. Effektiv  
avvibrering, ljuddämpning, fyrhjulsdrift och hydraulik 
gör arbetet lättsamt och smidigt oavsett redskap. 
Vi säljer hela Stigas PRO-sortiment.  

STIGA

Träffa representanter

från HBV på maskin- 

visningen kl. 10-
14 !

Profession
al



lundberg 4250

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

UTFÖRSÄLJNING

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

Den 24 september är stora branschmässan Elmia Park 2019 i Jönköping. Vi på MVM kommer att finnas på plats och vill 
du ha en personlig visning och genomgång av en maskin på mässan så hör av dig till oss så möts vi upp när det passar dig!

SVERIGE

PORTO BETALTB

GÖR ETT REJÄLT KLIPP!

Utförsäljning av div. demomaskiner från bl.a: 
Ventrac, Kubota och Stiga.

Vi har även vissa gräsklippare till utförsäljning, 
välkomna att höra av er.

Glöm inte att titta på v
år 

hemsida: www. mvmvast. se!

Vacum och elevator, 
6 kubikmeter uppsamlare, 
sophastighet på upp till 
14 km/tim och får köras 
med B-körkort.

ISAL 6000
NYA

Tidigt en tisdagsmorgon i början på september ringer vi  
”Göteborgs sopkung” sedan 30 år, Lasse Tolwers. 

Som vanligt sitter han i sin maskin och sopar, Lasse säger att han  
aldrig tidigare kört någon sopmaskin med den upptagningsförmågan 
som ISAL 6000 har. Med både elevator och vacumsug får man med sig 
allt från damm och mindre skräp till löv och grenar. 

ISAL 6000 fungerar bäst på gator och cykelbanor, där kan man nästan 
hålla dubbelt så hög hastighet som konkurrenterna. Den stora behållaren 
gör att man även kan köra länge mellan tömningarna och tid är pengar. 

Lasse tror även på väldigt lite avbrott och stillestånd p.g.a. den förhållan-
devis enkla konstruktionen. Vi tackar Lasse för samtalet och hoppas att 
vi träffar honom på vår maskinvisning den 3 oktober.

Lasse To
lwers 

lovorda
r;

Passa på att testa nya mycket vassa 
Lundberg 4250 för den finns hos oss 
nu för omgående demo. 

Hela Lundbergs nya 50-serie är 
ett stort lyft. Hör av till oss på 
Markvårdsmaskiner Väst för mer 
information om olika upplägg inkl. 
serviceavtal vid en eventuell affär.

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

pellenc
Excelion Alpha, ny proffstrimmer 
där det nya det nya alphabatteriet
sitter i trimmern.

vagn & lövsuGK-Vagnens

Lundberg 4200 Ls

Beställ en av marknadens kraftigaste lövsug och lastare. 
Proffsmaskin för fastighetsbolag, kommuner, kyrko-
gårdar, golfbanor och idrottsanläggningar.


