Bos-, Tuin-, Parken Golfbaanmachines

Wij stellen ons graag aan u voor,
Wij als Bruntink leveren Tuin en Parkmachines met service en onderhoud. Wij zijn een bedrijf wat op
de professionele klant is gericht en waar klanttevredenheid op de eerste plaats staat. Onze
gemotiveerde medewerkers staan garant voor service en kwaliteit. Door de platte
organisatiestructuur zijn wij als organisatie uiterst flexibel in de uitvoering van de verkoop- alsmede
service- en onderhoudsactiviteiten
Maaiunits slijpen, kooimaaier

Slijpservice
Als Toro dealer en Golf service center zijn wij
o.a. gespecialiseerd in het onderhouden en
slijpen van maaimessen en maaiunits voor
openbaar groen en golfbanen.
Scherpe messen voorkomen dat uw gras ziek
en vatbaar wordt en geven een egaal
maaibeeld.

Maaimessen slijpen, cirkelmaaier

Onze speciale slijpmachines zijn in staat om
allerlei cirkel- maaimessen alsmede kooimaaier messen automatisch te slijpen volgens
de fabrieksspecificaties.
Verder bespaart u op brandstofkosten en
onderhoud en dit komt uw exploitatie ten
goede.
Tevens ontzorgen wij u met de vaste wissel
route voor messen in het maaiseizoen

Motorgereedschappen en w

Effectieve, Eco-vriendelijke Heatweed
heetwater methode.

DRINGT DOOR TOT DE WORTEL
VAN HET PROBLEEM

Bewezen:
• Beste resultaat
• Langste hergroei tijd
• Hoogste capaciteit
• Laagste kosten per m2
• Kan zonder risico gebruikt worden
op alle verhardingen en halfverhardingen
• Geschikt voor gebruik in
boomspiegels en borders
• Robuuste, flexibele machines
• Ergonomisch en makkelijk in
gebruik
• 6 verschillende modellen
• Leider in Heetwater onkruid
technologie en ontwikkeling

Werktuigendragers
Wij bieden u een uniek
concept, waarbij een groot
hefvermogen, hoog
motorvermogen en veel inzet- en
aanbouw-mogelijkheden van
werktuigen worden
gecombineerd met "echte"
Holder kenmerken zoals 4 even
grote wielen, vierwielaandrijving
en knikbesturing met een
knikpuntstabilisatie zoals géén
andere dat heeft!

HETE LUCHT

Van professionals voor
professionals.
Om het vertrouwen van de
klanten niet te beschamen, geven
de medewerkers elke dag het
beste.

Onze kennis op het gebied van
brander/ hete lucht
technologie, de brede range aan
producten en het lage
gasverbruik, maken ons tot uw
partner op het gebied van
ecologisch groenbeheer.

Als exclusieve HOLDER dealer
kunnen wij voor u optimaal
advies en professionele service
waarborgen.

Onze machines vinden hun
toepassing in kleinschalige
tuinen, alsmede grote
oppervlaktes zoals paden en
trottoirs.

Middels een gespecialiseerde en vakkundig geschoold serviceteam kunnen wij u van dienst
zijn met een aantal geoutilleerde service wagens voor reparaties, storingen en onderhoud
op uw locatie.

Bij storingen of calamiteiten waarbij transport van en naar de locatie gewenst is, beschikken
wij over eigen vervoer middels vrachtwagen en aanhangers om machines te transporteren
op verantwoorde wijze.

Veiligheidskeuringen aan materieel
Sinds 1998 is er in de Arbowet een artikel opgenomen:
"Richtlijn Arbeidsmiddelen”: Hierdoor is het periodiek keuren
van machines en apparaten wettelijk verplicht geworden. Elke
werkgever moet volgens de Arbowet beschikken over veilig
materieel.
Wij zijn als bedrijf gecertificeerd om machines VA-keur
keuren.

Machinehandel Bruntink
Beekzichtweg 44
7383 GA Voorst

te

VA-keur is een veiligheidskeuring voor arbeidsmiddelen
/machines, en is een combinatie van het COM-Keur en VEBIT
keur. Door de sterke elementen van COM-Keur en VEBIT keur
in het nieuwe VA-keur te combineren ontstaat een kwalitatief
hoogstaande en betrouwbare veiligheidskeuring.
Wanneer uw machine niet is gekeurd, kunt u een boete
krijgen. (Normbedrag € 900,- per machine) Daarnaast kunnen
verzekeringsmaatschappijen het ontbreken van een
keuringsrapport aangrijpen om aansprakelijkheid af te wijzen.

0575 - 501 686
www.bruntinkvoorst.nl
info@bruntinkvoorst.nl
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Alle machines die wij als Bruntink leveren kunnen op uw
verzoek worden voorzien van VA-keur.

