
PROFFSÅK!

NYA MELEX 445
MED ÖVERLÄGSEN KÖRKOMFORT!

PARKTEKNIK
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SAMMA MASKIN ÅRET RUNT!

32

Sommar, höst, vinter & vår
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Nya Melex 445 med ny framvagn som ger en överlägsen körkomfort och förbättrad svängradie.  
Perfekt för trånga utrymmen med smala gångar – passar för fastighetsskötsel, campingar, kyrkogårdar etc.

MELEX ELBIL 
MARKNADENS BÄSTA!

EFFEKTIVT!
Genomtänkt &

54

Mycket effektivt 
uppsamlingssystem!
Med Walkers oerhört genomtänka 
och effektiva uppsamlingssystem 
städar du din gräsmatta medan 
du klipper, inget mer gräsklipp 
i rabatter eller i gångar. GHS-
systemet används även effektivt 
vid höst- och vårstädning, exem-
pelvis löv, grenar och annat ned-
fall mals ner i den kraftiga 10,5” 
fläkten och efterlämnar ett fint 
komposterat avfall.

www.skenejarn.se

Se fler 
modeller:

www.nomaco.se

Nu ännu 
          smidigare!
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ARBETSHÄSTAR 
I PARKEN!

HVA P524, P520D & P525D

ERBJUDANDE!

76

• BAKVAGNSSTYRNING
•  GOD ÅTKOMLIGHET  

VID KLIPPNING &  
TRIMNING

• COMBIREGLAGE
•  GOD PRESTANDA VID  

KANTKLIPPNING
• MÅNGSIDIG ANVÄNDNING

GRÄSTRIMMER 536LiRX

BATTERI X 2  4,2 Ah

LADDARE QC 330 

Husqvarna P500 serie Frontrotorklippare / redskapsbärare är konstruerade och optimerade  
för Europeisk professionell grönyteskötsel och inte minst svensktillverkade! Maskinerna har  
en manövrerbarhet, en ergonomi och ett klippresultat som få andra kommer i närheten av!

6.600:-
Ord pris 8.000:- exkl moms

Gäller så långt lagret räcker.

Paketpris!

exkl moms
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MASKINEN DU ALLTID 
DRÖMT OM!

MID SERIES – DEN LILLA SMIDIGA

•  Monteras på släp, el-bil, ATV eller pick-up. 
 Passar på alla ytor, i alla slags väder.

• Marknadsledande i Europa och nu även i Sverige.

•  Kapacitet: 2.500 kvm/dag, 22 ha per säsong,   
 4 m2 per minut. Handlans, max. 45 meter slang.

•  Driftskostnad: Från 20 öre/kvm/behandling.

•  Totalkostnad: Från 1:50/kvm/behandling. 
 (inkl lön, ränta 3,5%, service, 7 års avskrivning).

•  Se upp för dåliga kopior med 3-5 gånger driftskostnaden, varje år.

Jättebjörnloka: Kemikaliefri effektiv 
metod och maskinverktyg utvecklad 

av Heatweed och biologer.

98

För bekämpning av växter  
och ogräs med 98° hetvatten

FÖR DE RIKTIGT 
STORA YTORNA!

VÄRLDSPATENTERAD SENSORTEKNOLOGI 

Prisvinnande sensorteknologi

• Bra för miljön  • Bra för din budget   

• Bra för dina medarbetare (ergonomisk)  

Mästaren på att bekämpa ogräs med 

HETVATTEN!!!NYPREMIÄR PÅ EN 
BEPRÖVAD MASKIN!

Bogserad sopmaskin LS500 
Den bogserade sopmaskinen LS500 är bland  
annat utrustad med:
• Punkteringsfria massiva hjul
• Körstabilisator för följsam körning
• Galvaniserat utförande för lång livslängd

Rotationsändring av bakborste vid tömning. Enkel  
inställning av frontborstar med kedjor, bakborsten  
regleras med vev, enkelt och problemfritt.

Siringe LS500 är en robust sopmaskin som utför ett mycket bra 
arbete under många år framöver.

Med Siringes penselsop PS180 
tillsammans med LS500 under-
lättas grusupptagningen & 
förarkomforten blir bättre,  
mest fokus kan läggas framåt.

PUNKTERINGSFRIA

 MASSIVA HJUL

Heatweed Mini  
från 125.000:- exkl moms
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Redskap för alla behov

Föraren
• Högre kraft
• Högre drivmoment
• Högre hastighet
• Högre bekvämlighet  
   

Miljön
• Tier 4 certifierad motor
• Minimala utsläpp
• Låg bränsleförbrukning
• Låg ljudnivå

WIN-WIN för både förare 
och miljö!
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Det snabba 
kraftpaketet!

Maskiner för både natur- och konstgräs!

10

Underhåll ditt gräs
för bästa kondition och livslängd

Vi rengör ditt konstgräs!
Med full maskinutrustning, 
den bästa på marknaden, 

besöker vi er anläggning!
För att konstgräsplanen ska hållas 
fräsch och fin rekommenderas en till  
två djuprengöringar per år.  
Vi djuprengör konstgräsplanen med  
marknadsledande produkter. 

Vi har även produkter för  
daglig skötsel till försäljning,  
ring för priser och info: 
Christer
Tel 0320-195 38
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NYHET!
Nya Avant 225 

med större 
hydraulkapacitet!

Det snabba kraftpaketet
Med 700-serien kan du utföra betydligt tyngre arbeten 
än med de mindre modellerna, utan att förlora smidig-
het. Nyheten Avant 760i har dessutom 40 procent mer 
drivkraft och 20 procent lägre bränsleförbrukning än 
tidigare modeller i serien.

Avant 700-serien

AVANT 760i

Miljöklassad, snabbare

och tystare

upp till 

1400 kgm

3,1 m

upp till 
30 km/tim

KATALYSATOR
S T A N D A R D

Priser är rek. ca-priser exkl. moms och frakt. Gäller maskin i grundutförande. Reservation mot förändringar av pris och tekniska specifikationer. 
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Avant  
från 133.500:- 

 exkl moms
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Vi servar marknadens alla fabrikat!

Slipar cylinderaggregat

med ”släppvinkel”...

Peter

Smidig service!
Servicebussen reparerar på plats!

Kompletta servicebussar – reparerar på plats! Vi ombesörjer naturligtvis även transporter  
till våra verkstäder som har gott kunnande/lång erfarenhet i både Skene och Borås.

Tel 033-29 03 30
www.enandermaskin.se

Tel 0320-195 00
www.skenejarn.se

Kontakta oss:
magnus.roslund@skenejarn.se
0320-195 27

tommy.gustafsson@skenejarn.se
0320-195 40

jorgen.enander@skenejarn.se
033-29 03 33

 Nytt eller begagnat
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Reservdelar 
/Innesälj – Skene

Peter Karlsson
Tel 0320-195 79
peter.karlsson@

skenejarn.se

Vi reserverar oss för ev. prisändring – alla priser är exkl moms

Bosse

Verkstad:  
Bosse

Tel 0320-195 78
bo.andersson 
@skenejarn.se

Peter  

Christer

Verkstad/Service Tel 0320-195 78

Magnus Jörgen
Tommy

Vi på fältet 
    hjälper dig!


