Volvo CE Finland
luottokumppani tositarkoituksella

MORE CARE. BUILT IN.

www.volvoce.fi

www.volvoce.fi

Tietoa ja tarjouksia www-sivuilla
Maanrakennusta ei tehdä netissä, sen ammattilaiset tietävät. Volvon sivuilla on kuitenkin paljon tietoa ja tarjouksia, joita vaikkapa viikoittain kannattaa
käydä silmäilemässä. Ja yhteydenottokin sujuu helposti tätä kautta.

Ilmoituksenne hyväksyttäväksi
Projekti: Volvo CE Finland Oy 1090
Tilausnumero: 11216

Nordea (Rahoitus) 5,5 x 18,6

Status: hyväksymistä varten.

Investoinnit vaivattomasti
Rahoitus hoituu yleensä siellä, mistä tuotekin hankitaan. Nordea Rahoituksen
laaja palveluvalikoima on tehty juuri sinulle, joka olet hankkimassa uutta tai
käytettyä kohdetta. Kysy lisää myyjältäsi.

Teemme sen mahdolliseksi
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Maanrakennuksen ammattilainen on

VOLVO CE FINLAND
Pohjoisiin, vaativiin oloihin tarvitaan
kumppani, jonka koneisiin luotetaan
ja jotka vuosien kokemuksella tiedetään hyviksi. Olemme olleet alalla jo
vuodesta 1947 lähtien rakentamassa
tätä luottamusta.
Suomessa Volvon maanrakennuskoneiden myyntiä hoidetaan yhdeksältä toimipaikalta. Huolto- ja varaosapalveluita on tarjolla kaikkiaan 19
paikkakunnalla verkostomme kautta.
Viimeisimmät huomattavat investoinnit
huoltoverkostoomme olemme tehneet
Vantaalla, Porissa ja Tampereella.

työskentelee asiakkaan tuottavuuden,
teknisen tuen ja huolettoman omistamisen turvaamiseksi.

Vahva ja laadukas Volvo
merkitsee säästöä
maansiirtoyrittäjälle
Kaikista maansiirtokoneen käyttökustannuksista esim. varaosien osuus on
vain 5 %. Alkuperäisosien korvaaminen jäljennöksillä voi säästää koneen
kokonaiskustannuksissa ehkä 0,5 %.
Näennäinen säästö voi muuttua
helposti kalliiksi kuluksi.

Maanrakennusyrittäjälle Volvo
GA
merkitsee vapautta
Ilmoituksenne
hyväksyttäväksi
Volvo vapauttaa asiakkaansa ydintehF
B
Projekti: Volvotävään
CE Finland
Oy 1090
– maanrakennukseen!
Tähän
poimineet esiE
Tilausnumero:esitteeseen
11223 olemme
BR Bäcklund
5,5 x 9,0
merkkejä tarjoamistamme tuotteista
Status: hyväksymistä
varten.
ja palveluista
Teidän käyttöönne. TuD
C
tustukaa tarjontaan, miettikää nykyistä toimintatapaanne ja ottakaa meihin
Volvo L220 E pyöräkuormaajan esimerkki
yhteyttä niin kerromme lisää.
kustannusjakaumasta:
Volvon ydinarvot ovat saatavuus,
A. Varaosat
kiinnostus ja huoleton omistaminen.
B. Pääomakustannukset
Volvo on luotettava ja pitkäaikainen
”Yhdessä yhteistyökumppaniemme
C. Verot, vakuutukset
kumppani. Myös Suomessa yritys
kanssa voimme tarjota yli 100 henkilön
D. Palkat ja sosiaalikustannukset
ja 35 huoltoauton käsittävän jälkimarkkinointiorganisaation käyttöönne”,
kertoo toimialapäällikkö Jari Nurminen.

Kaavio on suuntaa-antava. Luvut muuttuvat
ajotavan, konetyypin ja olosuhteiden mukaan.
Volvo pidättää oikeuden muuttaa lukuja.

E. Renkaat
F. Polttoaine
G. Kunnossapito

Br. Bäcklund
Gruvvägen 5
Korsnäs
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Maksimoi tuottavuus ja minimoi käyttökustannukset!

Langattomalla CareTrack valvontajärjestelmällä
Liiketoiminnan harjoittaminen on monimutkaista toimintaa. Oikeiden päätösten tekemisen kannalta on ehdottoman ratkaisevaa, että käytettävissä on oikeat tiedot, ja
näiden tietojen nopea saanti asettaa sinut etuasemaan.

CareTrack netissä
CareTrack on valvontajärjestelmä, joka auttaa sinua saamaan koneestasi parhaan mahdollisen hyödyn lähettämällä tietoja turvallisesti mihin tahansa tietokoneeseen,
jossa on Internet-yhteys – olipa sinulla koneita yksi tai
useampi.
Sinun tarvitsee vain kirjautua sisään salasana-suojatulle
internetsivustolle, josta saat sekä yleiskatsauksen että
yksityiskohtaiset tiedot koneistasi.
Joustavuudellaan CareTrack tarjoaa sinulle paljon etuja:
Lisääntynyt turvallisuus: voit ”lukita” koneen maan-

äksyttäväksi
tieteelliselle alueelle, jossa sen on määrä toimia

nd Oy 1090 Huollon hallinta: saat esimerkiksi huoltomuistutukset
ja huoltohistorian
Korkeampi tuottavuus: saat jokaisen koneen käyttöraportit, esimerkiksi tiedot moottorin kuormituksesta
sekä jarrujen ja tasauspyörästölukkojen käytöstä
Enemmän käyttöaikaa: tieto koneen sijainnista mahdollistaa huollon ja tankkauksen yhteensovittamisen
Tehokkaampi vuokrakoneiden valvonta: tiedät aina,
missä koneet ovat ja kuinka niitä käytetään

ARPRÉ OY 5,5 x 9,0

arten.

Hälytys jopa matkapuhelimeen
Saat tiedot polttoainekulutuksesta, maantieteellisestä
sijainnista, tyhjäkäyntiajasta ja siitä, milloin ja missä
koneesi työskentelee. Pystyt maksimoimaan tuottavuuden ja minimoimaan käyttökustannukset. Jopa ilman
Internet-yhteyttä, sillä hälytykset voidaan lähettää sinulle
suoraan matkapuhelimeesi.
CareTrackissa ”Volvoa” on se, että se on enemmän kuin
osiensa summa. CareTrack on enemmän kuin pelkkä
seurantajärjestelmä; saat kaiken tarpeellisen tiedon,
jonka avulla voit maksimoida koneesi ja liiketoimintasi
tuottavuuden!
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Huoltosopimus kannattaa aina!

Täysi vastuu koneestasi – kiinteään hintaan

Täydellinen joustavuus tekee valinnan helpoksi:

Ilmoituksenne hyväksyttäväksi

Mikään kone ei ole liian vanha tai liian pieni

Projekti: Volvo CE Finland Mikään
Oy 1090
toimenpide ei ole liian pieni tai liian suuri
Tilausnumero: 11219

Yhdessä
me räätälöimme
juuri sinulle oikean
SKF
Oy 13,5
x 9,0
huoltosopimuksen

Status: hyväksymistä varten.

Volvon asiakastukisopimukset ovat luonnollinen valinta
kaikille Volvo-koneen omistajille. Syy on yksinkertainen:
me olemme kehittäneet ja valmistaneet koneesi, joten
tiedämme tarkkaan miten siitä on huolehdittava.

Räätälöityä palvelua
kolmella tasolla
Volvon huoltosopimukset ovat joustavia ja räätälöitävissä
erikoistarpeittesi mukaan.
Kolme asiakastukisopimustamme – Valkoinen sopimus, Sininen sopimus ja Kultainen sopimus – ovat kaikki
joustavia ja kattavat kaiken koneesi tarkastuksista
huoltoihin ja korjauksiin, joista me kannamme täyden
vastuun, kiinteään hintaan.

5

volvo l50f
hyvä tuottavuus vakiona

!
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Kone on kehitetty tuotannon työkoneeksi
Kone on
kehitetty tuotannon
työkoneeksi
vaativaan
ja tauottomaan
urakointiin.
vaativaan ja tauottomaan urakointiin.

Vakaa ajettavuus epätasaisilla alustoilla.
Vakaa ajettavuus epätasaisilla alustoilla.

Suorituskykyinen ympäristöystävällinen
Volvo
D5D moottori: ympäristöystävällinen
hiljainen, vähäpäästöinen
Suorituskykyinen
ja taloudellinen.
Volvo D5D moottori: hiljainen, vähäpäästöinen
ja taloudellinen.

Volvo L50F korkea teho - paino suhde
tekee
koneesta
vuorokauden
Volvo
L50F:ntehokkaan
korkea teho/paino
suhde
ympäri.
tekee koneesta tehokkaan vuorokauden
ympäri.

Lisätietoja:
www.volvoce.fi
Lisätietoja:
www.volvoce.fi
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VOLVO
SUODATTIMET
VOLVOALKUPERÄISET
ALKUPERÄISET
SUODATTIMET
alkuperäiset
volvo suodattimet
VOLVO
ALKUPERÄISET
SUODATTIMET
LAATUA
PIENIMPÄÄN
YKSITYISKOHTAAN
SAAKKA
LAATUA
PIENIMPÄÄN
YKSITYISKOHTAANsaakka
SAAKKA
laatua
pienimpään
yksityiskohtaan
LAATUA PIENIMPÄÄN YKSITYISKOHTAAN SAAKKA

Optimoitu suodatustaso

Optimoitu
Optimoitusuodatustaso
suodatustaso

Suuri suodatuspinta-ala

Optimoitu
suodatustaso
Suuri
suodatus
Suuri
suodatuspinta-ala
pinta-ala
Kestävä ja vuotamaton rakenne

Suuri suodatus
pinta-ala
Kestävä
jajavuotamaton
Kestävä
vuotamatonrakenne
rakenne
Varma
sopivuus
Kestävä ja vuotamaton rakenne

Varmasopivuus
sopivuus
Varma

Varma sopivuus

Monet uskovat edelleen, että kaikki suodattimet ovat valmistajasta riippumatta samanlaatuisia. Tämä ei tietystikään
pidä
paikkaansa,
vaan
alkuperäinen
Volvo
suodatin on
aina
paras valinta.
Kun Volvosamanlaatuisia.
keräsi
eri puoliltaTämä
Eurooppaa
Monet
uskovat
edelleen,
ettäkaikki
kaikki
suodattimet
ovat
valmistajasta
riippumatta
samanlaatuisia.
Tämä
Monet
uskovat
edelleen,
että
suodattimet
ovat
valmistajasta
riippumatta
26eierilaista
Volvoon
sopivaa
suodatinta,
ei
niistä
yksikään
täyttänyt
Volvon
kaikkia
laatuvaatimuksia.
tietystikään
pidä
paikkaansa,
vaanalkuperäinen
alkuperäinen
Volvosuodatin
suodatin
onaina
ainaparas
parasvalinta.
valinta.
KunVolvo
Volvokeräsi
keräsi
tietystikään
pidä
paikkaansa,
vaan
Volvo
on
Kun
Monetei
uskovat
edelleen,
että
kaikki suodattimet
ovat valmistajasta
riippumatta
samanlaatuisia.
Tämä
eri
puolilta
Eurooppaa
26
erilaista
Volvoon
sopivaa
suodatinta,
ei
niistä
yksikään
täyttänyt
Volvon
kaikkia
eri
puolilta
Eurooppaa
26
erilaista
Volvoon
sopivaa
suodatinta,
ei
niistä
yksikään
täyttänyt
Volvon
kaikkia
ei tietystikään pidä paikkaansa, vaan alkuperäinen Volvo suodatin on aina paras valinta. Kun Volvo keräsi
laatuvaatimuksia.
eri puolilta
Eurooppaa 26 erilaista Volvoon sopivaa suodatinta, ei niistä yksikään täyttänyt Volvon kaikkia
laatuvaatimuksia.
laatuvaatimuksia.

VOLVO
ÖLJYT
PITÄÄ
SUORITUSKYVYN
HUIPUSSAAN
VOLVO
ÖLJYT
PITÄÄ
SUORITUSKYVYN
HUIPUSSAAN
VOLVO
ÖLJYT
PITÄÄ
SUORITUSKYVYN
HUIPUSSAAN
Optimoitu
suorituskyky
Optimoitu
suorituskyky
Optimoitu
suorituskyky
Optimoitu
suorituskyky
Pidentää
koneesi
käyttöikää
Pidentää
koneesi
käyttöikää
Pidentää
koneesi
käyttöikää
Pidentää
koneesi
käyttöikää
käyttökustannuksia
Alentaa
käyttökustannuksia
AlentaaAlentaa
käyttökustannuksia
Alentaa
käyttökustannuksia
öljy oikeaan paikkaan
Oikea Oikea
öljyOikea
oikeaan
öljypaikkaan
oikeaan paikkaan

Oikea öljy oikeaan paikkaan

Vähentää polttoaineen- ja öljyn kulutusta

VähentääVähentää
polttoaineenja öljyn kulutusta
polttoaineenja öljyn kulutusta

Vähentää polttoaineen- ja öljyn kulutusta

Volvon moottoriöljy-, hydrauliöljy-, akseli- ja vaihteistoöljyVolvon
moottoriöljy-,
hydrauliöljy-,
akseli-juuri
ja vaihteistoöljyvalikoimamme
on
kehitetty
sopivaksi
sinun
koneesi
osille.
Volvon
moottoriöljy-,
hydrauliöljy-,
akselija vaihteistoöljyvalikoimamme
on
kehitetty
sopivaksi
juuri
sinun
koneesi
osille.
Volvon
moottoriöljy-,
hydrauliöljy-,
akselija
vaihteistoöljyVoitelurasvavalikoimamme
kehittämisessä
olemme
kiinnittäneet
valikoimamme onkehittämisessä
kehitetty
sopivaksi
juuri
sinun
koneesi osille.
Voitelurasvavalikoimamme
olemme
kiinnittäneet
valikoimamme
on kehitettykulumisen
sopivaksi
juuri
sinun koneesi osille.
erityistä
huomiota
tarpeettoman
ehkäisyyn.
Voitelurasvavalikoimamme
kehittämisessä
olemme kiinnittäneet
erityistä Voitelurasvavalikoimamme
huomiota
tarpeettoman kulumisen
ehkäisyyn. olemme
kehittämisessä
kiinnittäneet

erityistä huomiota tarpeettoman kulumisen ehkäisyyn.
erityistä huomiota tarpeettoman kulumisen ehkäisyyn.
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ENSIPAKKASET ONGELMITTA
ENSIPAKKASET ONGELMITTA

Paras startti uudelle työpäivälle.
Volvo CE alkuperäiset akut.

Paras startti uudelle työpäivälle. Volvo CE alkuperäiset akut.
Yli 25% enemmän käynnistysvoimaa

- Yli 25%
enemmän käynnistysvoimaa
kuin vaihtoehtoisissa käynnistysakuissa
kuin vaihtoehtoisissa käynnistysakuissa
-

Luotettava käynnistysteho erittäin
Luotettava
käynnistysteho
vaativissa
olosuhteissa erittäin

vaativissa olosuhteissa

Kehitetty erittäin lujaksi värähtelyjä
huomioon
ottaen
Kehitetty erittäin
lujaksi värähtelyjä

huomioon ottaen

100% vuotamaton

- 100%Nopea
vuotamaton
ladattavuus
- Nopea20%
ladattavuus
pitempi käyttöikä
- 20% pitempi käyttöikä

Harkitse
Harkitse kylmästi
kylmästi jaja valitse
valitseVolvon
Volvon jäähdytysnesteet.
jäähdytysnesteet.
Miksipitäisi
pitäisi käyttää
käyttää Volvon
jäähdytysnestettä?
Miksi
Volvo jäähytysnestettä?
Volvo
Coolant
-jäähdytysnesteiden
tuotekehitys
- Volvo
Coolant
-jäähdytysnesteiden
tuotekehitys
on edennyt
rinnan
Volvon
moottorien
kanssa.
on edennyt
rintarinta
rinnan
Volvon
moottorien
kanssa.
Yhdessä
läpikäydyillä
testauksilla
ja
parannuksilla
Yhdessä läpikydyilä testauksilla ja parannuksilla on
on aikaansaatu
ihanteellinen
yhteensopivuus,
aikaansaatu
ihanteellinen
yhteensopivuus,
jonka
jonka
myötä
käyttäjät
voivat
turvallisesti
ylläpitää
myötä käyttäjät voivat turvllisesti ylläpitää moottorien
moottorien tehoa
maksimaalista
tehoa ja tuottavuutta.
maksimaalista
ja tuottavuutta.

- Volvo-moottoreille
kehitettyjä
jäähdytysnesteitä
Volvo-moottoreille
kehitettyjä
jäähdytysnesteitä on
on kaksi.
Oikea
aine
oikeaan
moottoriin on
kaksi. Oikea aine oikeaan moottoriin on helppo
helppo valita kahdesta väristä: vihreä tai
valita kahdesta väristä: vihreä tai keltainen (VCS).
keltainen (VCS).
VIHREÄ
JÄÄHDYTYSNESTE
= VOLVO
JÄÄHDYTYSNESTE
VIHREÄ
JÄÄHDYTYSNESTE
= VOLVO
JÄÄHDYTYSNESTE
VCS
KELTAINEN
JÄÄHDYTYSNESTE
= VOLVO
JÄÄHDYTYSNESTEVCS
KELTAINEN
JÄÄHDYTYSNESTE
= VOLVO
JÄÄHDYTYSNESTE

HUOM!
Älä koskaan sekoita jäähdytysnesteitä keskenään.

Syksy ja ensipakkaset ongelmitta varmista seuraavat asiat:

Kun
merkki on
on koneessa,
koneessa, käytetään
käytetäänainoastaan
ainastaan
Kun tämä
tämä merkki
keltaista
keltaista jäähdytysnestettä.
jäähdytysnestettä.

- Akkujen kunto
- Polttoainejärjestelmä ja suodattimet
- Jäähdytysnesteet
- Moottorin esilämmitin
- Ohjaamon lasit ja pyyhkijät
- Valot

Et hyväksyisi
hyväksyisi koskaan
koskaan sitä,
sitä, että
ettäjoku
jokumuu
muuvahingoittaa
Et
vahingoittaa
koneitasi
niin
miksi
itse
koneitasi – miksi itse ottaisit sen riskin?ottaisit sen riskin?
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PIDÄ VOLVOSI AINA VOLVONA TEHDASKUNNOSTETUILLA VAIHTO-OSILLA

PIDÄ VOLVOSI AINA VOLVONA TEHDASKUNNOSTETUILLA VAHTO-OSILLA

VolvoCE:llä
CE:lläsuurin
suurin
valikoima
vaihto-osia.
taulukko.
Volvo
valikoima
vaihto-osia.
KatsoKatso
taulukko.
Volvon vaihto-osa on kuin uusi, mutta halvempi. Tehdaskunnostetut Volvon maansiirtokoneiden vaihto-osat ovat

Volvon Vaihto-osa on kuin uusi, mutta halvempi. Tehdaskunnostetut Volvon Maansiirtokoneiden vaihto-osat ovat yhtä hyviä ja pitkäikäisä kuin
yhtä Volvo
hyviäosat.
ja pitkäikäisiä
kuinsama
uudet
Volvo osat.
Siksi
on myös
samatehtaalla
12 kuukauden
takuu. Volvo
vaihto-osat
uudet
Siksi niillä on myös
12 kuukauden
takuu.
Volvoniillä
Vaihto-osat
ovat Volvon
työstetty laatuvaatimusten
mukaisesti
ainoastaan
hintatehtaalla
on työstettytyöstetty
pienemmäksi!
ovat Volvon
laatuvaatimusten mukaisesti – ainoastaan hinta on työstetty pienemmäksi!
Akseli

Ilmakompressori

Hydraulimoottori

Hydraulipumppu

Hydraulisylinteri

Ilmakompressori

Tasauspyörästö

Alennusvaihteisto

Vaihteisto

Momentinmuunnin

Käynnistysmoottori

Latausgeneraattori

Ohjausyksikkö

Turboahdin

Yksikkösuutin

Syöttöpumppu

Jäähdytin

Vesipumppu

Kampiakseli

Sylinterin kansi

Moottori
Pyöräkuormaajat
Dumpperit
Pyöräalustaiset
hyväksyttäväksi

Ilmoituksenne hyväksyttäväksi

kaivukoneet

Finland OyTela-alustaiset
1090
kaivukoneet

208

YTM-industrial
Oy
Kompakti

stä varten.

kaivukoneet

Projekti: Volvo CE Finland Oy 1090
13,5 x 9,0
Tilausnumero: 11222
Pome 13,5 x 9,0
Status: hyväksymistä varten.

Kompakti
pyöräkuormaajat
Tiehöylät

On saatavissa

INDUTRADE
GROUP

Vain Volvo moottoreihin

Vain Volvo L/D330 ja L350F

YTM-Industrial
TOIMIT TAA VOLVOIHIN:

w w w. y t m . f i

Alustan
keskusvoitelu
LINCOLN-automaatit
siististi alustarasvalla

Moottoritilan
palontorjunta
TuliSeis-kalvovaahtojärjestelmät

Ohjaamon
ylipaineistus
Brofil-suodatinjärjestelmä tuottaa
terveellistä hengitysilmaa

OTA YHTEYTTÄ:

Petikontie 20, 01720 Vantaa
www.ytm.fi, e-mail ytm.info@ytm.fi
Puh. 029 006 230, fax. 029 006 1230
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ALKUPERÄINEN VOLVO KESTÄÄ
YLIAJETUT HINNAT
Ketjutarjous
EC140LC/BLC
Sisältäen:
- ketjut
- vetokehät
- pultit + mutterit
Hinta: € 3.165,- alv. 0%.
Kampanja voimassa 31.12.2009 saakka.

KATSO MUUT MALLIT WWW.VOLVOCE.FI/ALAVAUNUKAMPANJA
VOLVOLTA JÄREÄ KYNSIJÄRJESTELMÄ
Kauhan kynsijärjestelmä altistuu äärimmäisille rasituksille kohdatessaan
kovan materiaalin, iskujen ja murtovoimien yhdistelmän.
Tällaisessa ympäristössä kuluminen on väistämätöntä - mutta
sen vaikutusta kynsijärjestelmään voidaan vähentää.
Volvon uusi kynsijärjestelmä on taas kerran osoitus
Volvon panostuksesta innovaatioon ja kehitykseen.

Kaksi osaa yksi yksikkö.
Täydellinen sovitus kynsi/
pidike sekä isot kiinnitys pintaalat, antavat vahvan rakenteen
isku- ja murtovoimia
vastaan

Korkealaatuinen
terässeos.
Korkealaatuinen
terässeos lisää
kulutuksen kestävyyttä.

Patentoitu
lukkojärjestelmä.
Patentoitu pystysuora lukkojärjestelmä tekee asentamisen/
purkamisen erittäin
nopeaksi.

Itseteroittuva
muotoilu.
Kynsillä on itseteroittuva
muotoilu joka antaa
pitkäaikaisen hyvän
penetraation ja suuren
tuottavuuden.

Laatua
joka
Laatua
jokayksityiskohtaan
yksityiskohtaan

Kulutusmateriaali
optimoitu kynsissä.
Kynsiin oikein sijoitetut
kulutuspintamateriaalit
pidentävät käyttöikää.
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Kynsijärjestelmää rakennettaessa on tehty mittavat
kenttäkokeet
käyttäen eri
tyyppisiä materiaaleja
ja
Kynsijärjestelmää
rakennettaessa
on tehty mittavat
sovelluksia.
Analyysien
tulosten
perusteella
on
kenttäkokeet
käyttäen
eri tyyppisiä
materiaaleja
ja
varmistettu
järjestelmän
korkea
laatuperusteella
ja hyvät on
sovelluksia.
Analyysien
tulosten
ominaisuudet.
varmistettu järjestelmän korkea laatu ja hyvät
ominaisuudet.

Laaja tuotevalikoima

tuotevalikoima
Volvo Laaja
kynsijärjestelmä
sisältää kynsiä ja pidikkeitä
pyöräkuormaajiin ja kaivukoneisiin jokaiseen
työtehtävään.
Kynnen pidikkeet
ovatkynsiä
suunniteltu
Volvo kynsikärjestelmä
sisältää
ja pidikkeitä
kaivukoneisiin
jokaiseen
uusiinpyöräkuormaajiin
Volvo kauhoihin,jamutta
sopivat muihinkin
työtehtävään.
Kynnen
pidikkeetriippuen.
ovat suunniteltu
kauhoihin
huulilevyn
paksuudesta
uusiin Volvo kauhoihin, mutta sopivat muihinkin
kauhoihin huulilevyn paksuudesta riippuen.

MUKAVUUTTA OHJAAMOON
Isri mekaaninen, korkea selkänoja
Hinta: 786,- € alv. 0%
Osa nro. 11104273
Isri ilma, korkea selkänoja
Hinta: 1.082,- € alv. 0%
Osa nro. 15022310
Sopii:
4200/B-4600/B,
L30-120, L50B-L180,
L50C/D-L330C/D,
L220E ja L60F-L220F

BE-GE ilma, korkea selkänoja
Hinta: 998,- € alv. 0%
Osa nro. 14265475

BE-GE ilma, korkea selkänoja
Hinta: 1.122,- € alv. 0%
Osa nro. 11119087

Sopii:
Åkerman kaivukoneisiin
uudella hytillä
ja Volvo EC/EW 130C,
EC/EW 150C, EC/EW200,
EW/EC230/B, EC450 ja
EC650.

Sopii:
Volvo BM dumpperit
5350/B, A20C ja A25B/C.
Volvo BM A20,
A30/C, A35C ja A40
Huom. Soveltaminen
ehkä tarpeen asennuksessa

Hinnat voimassa 31.12.09 saakka.

ALKUPERÄINEN VOLVO VARAOSA
Älä jätä mitään sattuman
varaan
- OsatOsat
on kehitetty
erityisesti
sinun
koneeseesi
on kehitetty
erityisesti
sinun
koneeseesi
- Uusin teknologia

Uusin teknologia

- Täysin kattavat toimintatakuut

Täysin kattavat toimintatakuut

- Volvo-turvallisuusstandardit

Volvo-turvallisuusstandardit

- Osia on saatavana vähintään kymmenen vuotta
Osiamallin
on saatavana
vähintään
kymmenen
vuotta
koneen
valmistuksen
lopettamisen
jälkeen.

koneen mallin valmistuksen lopettamisen jälkeen.

- Nopeat ja luotettavat toimitukset

Nopeat ja luotettavat toimitukset

- Korkea laatu ja alhaiset kokonaiskustannukset

Korkea laatu ja alhaiset kokonaiskustannukset

PITKÄÄ IKÄÄ JA TALOUDELLISUUTTA
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Ilmoituksenne hyväksyttäväksi
Projekti: Volvo CE Finland Oy 1090 Tilausnumero: 11210 Drivex 27,5 x 18,6 Status: hyväksymistä varten.

Työvälineitä
kaikkiin
vuodenaikoihin

Haarukkalaitteet
Nostopuomit
Sorakauhat
Tasauskauhat

Korkeakippaavat
kauhat
Alueaurat
Nivelaurat

Hiekoituskauhat
Kevytmateriaalikauhat
Kourat
Kiinnikkeet

Drivex Försäljning AB
Puh. vaihde +46 (0)271-588 00
Fax +46 (0)271-588 09
Spelmansvägen 17
Box 122, SE-828 22 Edsbyn, Sweden
info@drivex.se, www.drivex.se
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