Veilig en probleemloos maaien in het voorjaar?
BRENG UW MACHINE(S) NU BINNEN!
Een warme oproep om uw machines te reinigen voordat u deze
binnenbrengt. Niet afspuiten met water maar met bv. met een
plamuurmes de vuiligheid afsteken. Soms zien wij doorheen de dikke lage
gras, vuiligheid en hondenpoep de kleur van uw machine niet meer.
Zelf binnenbrengen voor februari
−
−
−
−
−
−
−
−

geldig t/m 28/02/2023, op machines van eigen merken

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

42,00 €
52,00 €
65,00 €
79,00 €
95,00 €
172,00 €
215,00 €
130,00 €

(Afhalen binnen 30 dagen na herstelling, anders wordt prijs overwintering aangerekend)

5€ korting op bovenstaande prijzen indien de machine na herstelling binnen de 7
dagen wordt afgehaald! (geldig tot 28/02/2022)
− Imow met overwintering
175,00 €
Ophalen

aanvragen voor 15/12/22 via 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

+ 45,00 €
+ 55,00 €
+ 65,00 €
+ 100,00 €
+ 85,00 €
+130,00 €

* Exclusief
− Extra onderdelen en werkuren
Te laat
Dan kunnen wij helaas niet garanderen dat uw machine tijdig hersteld zal zijn voor het nieuwe
seizoen begint.

Winternazicht De Machinevriend 2022-2023

p. 1

Machines opbergen tijdens de winter
− Accumachines met geïntegreerde accu vorstvrij stock wegzetten
− Accumachines met een wisselbare accu: de accu voor minstens 50 % laden, uit de
machine halen en vorstvrij bewaren
− Machines op benzine: benzinetank leegrijden en vullen met verse 98 met verbeteraar of
met MotoPlus (alkylaatbenzine) en uw machine even laten draaien
− Machines op 2takt: opbergen met MotoMix
IMow tijdens de wintermaanden
− Zorg dat uw robotmaaier volledig opgeladen is en reinig uw machine
− 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. Stekker mag uitgetrokken worden.
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