Probleemloos maaien in het voorjaar?
BRENG UW MACHINE(S) NU BINNEN!
VOORDELEN VAN EEN WINTERNAZICHT







Machine is startklaar voor het maaiseizoen
Geen wachttijden tijdens het drukke maaiseizoen
Minder kans op ernstige defecten en kosten
U werkt steeds met een machine die veilig en in orde is
De levensduur van uw machine wordt verlengd
Voorrang op herstelling indien er zich in het voorjaar toch problemen
voordoen
Wij herstellen machines in eigen werkplaats door geschoolde techniekers
van Viking, Stihl, Toro, Wolf, AS, Eliet, Kubota, Metabo heggenscharen,
Honda en Rover. Heef u een machine van een ander merk, gelieve eerste
contact op te nemen met 011/53.72.71
Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.machinevriend.be en blijf op de
hoogte van onze promoties, sluitingsdagen, wijzigingen openingsuren,
winternazichten,…

Basisprijzen * (geldig t/m 30/09/2020, enkel op machines van eigen merken)
Zelf binnenbrengen voor februari








Elektr. accu maaier
Elektr. maaier aandrijving
Grasmaaier duwmodel
Grasmaaier aandrijving Viking MB 2 reeks, MB 4 reeks
Grasmaaier aandrijving
Zitmaaier
Zitmaaier diesel

37,00 €
47,00 €
59,00 €
71,00 €
86,00 €
155,00 €
195,00 €

5€ korting op bovenstaande prijzen indien de machine na herstelling
binnen de 7 dagen wordt afgehaald! (geldig tot 31/03/2020)
Ophalen (aanvragen voor 15/12/20 via kaart of website, onderhoud en herstellingen)
Bij ophalen, rekenen wij onderstaande transportkosten door:







Grasmaaier binnen Heusden-Zolder
Grasmaaier buiten Heusden-Zolder
Zitmaaier binnen Heusden-Zolder
Zitmaaier binnen Heusden-Zolder breder dan 140 cm
Zitmaaier buiten Heusden-Zolder
Zitmaaier buiten Heusden-Zolder breder dan 140 cm

Winternazicht De Machinevriend 2019-2020

+ 40,00 €
+ 50,00 €
+ 60,00 €
+ 90,00 €
+ 80,00 €
+110,00 €
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Wat ?
Elektrische maaier/accu
 Controleren en reinigen van maaidek, motor, wielen
 Smeren van de wiellagers
 Slijpen en uitbalanceren van mes(sen)
 Nakijken, reinigen en smeren traktie zelftrekker
 Controle elektrische componenten
 Testen van de machine
Benzinemaaier
 Controleren, reinigen of smeren en afstellen van carburatie, koeling, kabels,
wiellagers, maaidek, filters en benzinetank
 Testen met motoplus/bio benzine
 Slijpen en uitbalanceren van de messen
 Vervangen van de olie*
 Vervangen van de bougie*
 Nakijken en smeren traktie aandrijving
 Opladen batterij bij elektrische start
 Afstellen en testen van de machine
Zitmaaier
 Controleren, reinigen, smeren en afstellen van carburatie, koeling, kabels,
wiellagers, kleppen, maaidek, filters en benzinetank
 Testen met motoplus/bio benzine
 Slijpen en uitbalanceren van de messen
 Vervangen van de olie*
 Vervangen van de bougie*
 Nakijken traktie zelftrekker
 Nakijken/bijregelen riemen

Nakijken/bijregelen bandenspanning en rem
 Opladen batterij
 Nakijken veiligheden
Robotmaaier
 Smeren van de wielen
 Grondig reinigen
 Uitlezen op computer
 Update software
 Indien nodig vervangen van de messen *

* Exclusief



Kostprijs olie, bougie en filter (indien nodig) worden aangerekend
Extra onderdelen en werkuren worden aangerekend
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Te laat
Indien u uw machine te laat binnenbrengt of wij voor ophaling uw aanvraag te laat
binnen hebben, kunnen wij niet garanderen dat uw machine hersteld is voor het
maaiseizoen begint.

Merken
Wij herstellen enkel machines van eigen merken. Indien u een machine van een ander
merk heeft, neemt u best op voorhand contact met ons op. Wij zullen u zo goed
mogelijk proberen te helpen maar kunnen niet van ieder merk wisselstukken en
technische ondersteuning krijgen.

Heggenscharen
Ook uw heggenschaar heeft zijn diensten bewezen en kan veilig
opgeborgen worden voor de winter. Zorg dat uw schaar zuiver is en
ingesmeerd wordt met een speciale spray (Vb. harsoplosmiddel
superclean) om roestvorming te voorkomen.
Zijn de messen van uw STIHL, VIKING of METABO heggenschaar
bot?
Breng deze machine dan ook in de winter binnen. Wij zorgen ervoor dat
u in het voorjaar kan beginnen te snoeien wanneer u dat wenst. Omdat
wij onze heggenscharen niet meer manueel slijpen kunnen wij ook hier
enkel messen slijpen van heggenscharen van STIHL, VIKING en
METABO
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