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Nyhetsbrev november 
2019 
Full fart i Trollhättan 

Vi växer med ytterligare en servicemekaniker från första november och nu är vi 3 
servicemekaniker och en på sälj. Lokalerna är urväxta och vi flyttar in i större lokaler i grannhuset 
på Kardanvägen 15. Vi räknar med att besitta de nya lokalerna under våren 2020 och 
återkommer med vidare info om när inflyttning, invigning m.m. närmar sig.  

Vår laguppställning i Trollhättan är:  

Pontus Gustafsson - Mannen från Sjuntorp som ni 
alla känner. Stort intresse av teknik och allt som 
brummar. Har varit med och startat upp 
Trollhätteverksamheten.  

Johan Svensson - Från Lidköping med intresse för 
konst, gift med Mona-Lisa   Säljare sedan ett år 
tillbaka i Trollhättan med omnejd.  

Robert ”Robban” Andersson – Alingsåsaren som 
gillar att skjuta pilbåge och åka motorcykel. 
Serviceteknikern som flyttat sin arbetsplats från vår 
verkstad i Göteborg. Har varit i Trollhättan sedan 
början av oktober 2019.  

Oskar Westlöv – Nyförvärvet som vi önskar varmt 
välkommen! Ynglingen med sina rötter i 
Trollhättan, 22år gammal. Har olja i blodet och älskar att meka. 
 

Vi är återförsäljare för Kroon Oil 

Om du inte redan visste… så är vi återförsäljare för Kroon Oil som är en 
ledande aktör på smörjmedelsmarknaden och har funnits sedan 1906. 
Kroon Oil förser marknaden för fordon, entreprenad, industri, marin och 
lantbruk med smörjmedel. Kroon Oil-produkter uppfyller mer än väl de 
internationella specifikationerna för bil och maskintillverkare samt kraven 
för armén och myndigheter. Prata med din säljare för vidare info! 

 

Pontus Gustafsson Johan Svensson 

Robban Andersson Oskar Westlöv 
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BioMant – Ogräsbekämpning med hetvatten 

Vi har spännande nyheter i sortiment ifrån BioMant, maskiner 
för ogräsbekämpning med hetvatten. Maskinerna är enkla och 
robusta i sin konstruktion. Vår egen favorit är den mobila 
Compactmodellen som vi bedömer blir en storsäljare! Värt att 
veta så jan maskinerna kan beställas till förmånliga priser 
genom HBV-avtalet. Tveka inte att höra av dig så ordnar vi en 
demonstration! 

 

 

Vårvisning 2020 

Vi har påbörjat förberedelserna inför 2020-års 
vårvisning! Det hela går av stapeln under vecka 
6. Göteborg tisdag 4 februari, Trollhättan 
onsdag 5 februari och Stora Höga torsdag 6 
februari ca kl 9-14. -Ta fram din kalender redan 
nu och boka in tiden så återkommer vi med 
vidare info! 

 

  

Dags att boka service - Vårsolen kommer tillbaka även nästa år! 

Säsongen för många av er därute är nu till ända och säkert dröjer 
det en tid innan maskinen ska användas igen!? Vi vet att det är lätt 
att glömma bort allt det tråkiga… Men nu är det faktiskt ett gyllene 
tillfälle att ge maskinen lite kärlek så att allt funkar tiptop när 
vårsolen åter börjar skina och säsongen drar igång! Vi står väl 
rustade för att hjälpa till med både service och reparationer.  

-Kontakta oss så bokar vi in dina maskiner!  

 


