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vet vilka däck du behöver

Vi erbjuder ett annat sätt att tänka vid däckbyte.
Vi kommer till er istället, så fixar vi era däck när era 
maskiner ändå står stilla.

Medans vi fixar punkan, så kan du smörja maski-
nen, byta den där lampan som är trasig, kanske 
göra något annat meningsfullt eller t.o.m. inkomst-
bringande med en annan maskin.

Är det bara en pyspunka, eller ska vi hänga dit 
nya däck? Kör färdigt ditt arbetspass så byter vi 
medans maskinen ändå står still. Du sparar både 
förlorad arbetsintäkt och löneutgifter.

Fixa verktyg, vinglig domkraft, marken är mjuk, domkraften sjunker, var är rätt hylsa till 
hjulmuttrarna, fixa släpkärra, avsätta 3 timmar för att åka till verkstad för att laga däck-
et, böter för överlast, tillbaks igen, försöka hänga dit hjulet utan att det välter över dig... 
Halva arbetsdagen försvann.

Vi erbjuder ett 

alternativ...

Ring 0380-405 70

Med vår fullutrustade servicebil hjälper vi er med 
punktering eller däckbyte, där maskinen står. Med 
kranen på servicebilen gör vi tunga lyft snabbt & 
enkelt.

Vårt koncept är speciellt utvecklat för jord- skog- 
entreprenad och lastbilsdäck.

Vi står till tjänst alla dagar i veckan, för att 
serva er när det passar bäst.

En punktering kommer sällan vid rätt tillfälle, utan oftast 
när du har som mest bråttom. Känns situationen igen?
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PAKET NR:1 KOMPLETT SATS DÄCK FRAM & BAK

2 st 540/65R28 BKT RT-657
2 st 650/65R38 BKT RT-657

38.000:- NETTO
FÄRDIGT PÅ TRAKTORN
MOMS & MILJÖAVGIFT TILLKOMMER, 
       

PAKET NR:2 KOMPLETT SATS HJUL FRAM & BAK

2 st 270/95R38 BKT RT-955
2 st 300/95R52 BKT RT-955

55.000:- NETTO
LEVERERAS KOMPLETT PÅ 2-DELAD 
STÄLLBAR FÄLG I STD KULÖR. 
MOMS & MILJÖAVGIFT TILLKOMMER, 
FÄRDIGT PÅ TRAKTORN.
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