Probleemloos starten in het voorjaar?
BRENG UW IMOW 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 enkel robotmaaiers van VIKING en STIHL in eigen
werkplaats door geschoolde techniekers.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.machinevriend.be en blijf op de
hoogte van onze promoties, sluitingsdagen, wijzigingen openingsuren,
winternazichten,…

Basisprijzen iMow incl. BTW * (geldig t/m 30/09/2020)
Zelf binnenbrengen voor februari


IMow zonder overwintering
115,00 €
Indien de robotmaaier niet afgehaald wordt binnen de 30 dagen na
herstelling, worden de kosten voor de overwintering (45 €) doorgerekend.



IMow met overwintering

160,00 €

Winternazicht ter plaatse
Aanvragen voor 15/12/19 via website, onderhoud en herstellingen of op 011/53.72.71.
Wij rekenen onderstaande transportkosten door voor onderhoud en interventie:






Binnen een straal van 10 km
Binnen een straal van 20 km
Binnen een straal van 30 km
Binnen een straal van 40 km
Binnen een straal van 50 km

+ 30,25 €
+ 48,40 €
+ 60,50 €
+ 72,60 €
+ 90,75 €

Wat?






Smeren van de wielen
Grondig reinigen
Uitlezen op computer
Optimaliseren software
Indien nodig vervangen van de messen *

* Exclusief


Extra onderdelen en werkuren worden aangerekend
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Te laat
Indien u uw machine te laat binnenbrengt of wij voor winternazicht ter plaatste uw
aanvraag te laat binnen hebben, kunnen wij niet garanderen dat uw machine hersteld is
voor het maaiseizoen begint.
Verder garanderen wij jullie dat machines die een onderhoud gehad hebben en die in
de loop van het jaar toch problemen ondervinden met voorrang hersteld worden.

IMow tijdens de wintermaanden


Zorg dat uw robotmaaier volledig opgeladen is



Zet de automaat uit (op die manier valt uw robotmaaier na een paar dagen in
winterstand) en plaats deze goed afgedekt in een stofvrije, droge en vorstvrije
(min 10°C) ruimte
Dek uw laadstation af met een plastiek zak of een box zodat deze beschermt is
tegen sneeuw en insijpelend water
Uw laadstation liefst niet loskoppelen van de netstroom.




Opgelet: het is belangrijk voor de kwaliteit en de levensduur van de accu dat uw
machine bij de eerste nachtvorst binnen geplaatst wordt. Ook als door de dag de
temperaturen nog boven 0° zijn en het gazon nog verder groeit. Indien u in dit geval het
gras nog wil maaien, plaatst u gewoon de robotmaaier op het laadstation en laat u hem
manueel rijden.
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