Valtec Skanderborg
Stedet hvor folk med
grønne fingre og jord
under neglene mødes, når
de har brug for nye maskiner
og kompetent service!

Vintertid er skovtid
– og i år skal der saves
rigtigt meget
brænde…

Vinterservice/opbevaring
af din robotplæneklipper

Vinterservice/opbevaring
af din plæneklipper

Aflever din Husqvarna robotplæne-klipper til os, når græssæsonen er
ovre, og hent den fuldt klargjort
med nye knive og frisk strøm på
batterierne til næste forår.

Vi sørger for, at din plæneklipper
er klar til indsats, når græsset
begynder at gro igen.

Vi passer godt på din
robotplæneklipper, og:
• Rengør den ved modtagelse
• Opbevarer den frostfrit
• Opdaterer den med
nyeste software
• Oplader batteriet løbende,
så det får længst mulig levetid

Når du afleverer den her,
sørger vi for at:
• Rengøre den ved modtagelse
• Opbevare den frostfrit
• Skifte tændrør
• Skifte olie
• Efterse maskinen

Kun 1.749,incl. moms
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Der er f.eks. en brugervenlig
Husqvarna 120 Mark II med 1,4 kW
motor til dig der på hobbyniveau vil
fælde mindre træer, lave brænde
osv. Eller den nye Husqvarna
592 XP® G med 5,6 kW til topprofessionelle skovarbejdere og
de helt krævende opgaver i skoven.

Du leverer og afhenter selv
din plæneklipper

Vi kan også give din plænetraktor
en grundig vinterservice og
forårsklargøring.
Få et tilbud hos vores værkfører.

Lad os servicere din motorsav,
så den er nem at starte
og sikker
at anvende!

7600 Forbehold for trykfejl og anvendelse af modelbilleder. De oplyste priser kan ændres uden varsel.

Vi har alt det, du skal bruge i
skoven, uanset hvilke behov
du har.

Du leverer og afhenter selv din robot
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