SOPEXTRA
– MARKVÅRDSMASKINER FÖR PROFFS!

Är du redo för
sopsäsongen?

FÖRSÄSONGSKAMPANJ
Det närmar sig vårstädning, sopsäsong, för alla som arbetar
inom markvårdsbranschen. I regel brukar sopsäsongen vara
i full gång i mars månad, vilket endast är cirka fem veckor
bort. I det här extra minimagasinet SopExtra erbjuder
LMK Markvårdsmaskiner i Arninge flera riktigt bra
försäsongserbjudanden inför sopsäsongen.

Effektiv städning med ”Getingen”
Den bogserande sopmaskinen har
blivit välkänd som ”Getingen” men
heter sedan ett par år tillbaka
Schmidt MSH och finns i två ut
föranden, i vardagstal kallade G1 och
G2. De korrekta modellnamnen är
Schmidt MSH 070 och Schmidt MSH
150. Skillnaden mellan modellerna
är att G2 är en kraftfullare variant
av G1 med bredare sopbredd och
större behållarvolym. Tack vare att
maskinerna är lättmanövrerade och
smidiga kommer man åt i trånga utrymmen och i stadsmiljöer vilket har
gjort den omtyckt av entreprenörer.
I grunden är G1 och G2 av samma
robusta konstruktion, en simpel men
välbeprövad konstruktion som gör
den oerhört driftsäker.
– LMK har sålt Getingen i över 25 år
och än idag byter vi in maskiner som
är från början av 90-talet, berättar
Michael Jansson.
På LMK berättar man om att drift
säkerheten till stor del beror på att
det inte är mycket som kan gå sönder.
Egentligen är det bara behållaren
som går sönder eller blir bucklig.
Andra orsaker till att Getingen inte
fungerar tillfredsställande handlar
vanligtvis om att borstarna är inte är
korrekt inställda, fel lufttryck i luft
bälgen eller att maskinen inte är i
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LMK Markvårdsmaskiner AB hittar
du i Arninge, Täby. Vi säljer och hyr
ut nya och begagnade markvårds
maskiner. På LMK kan vi erbjuda
ett komplett program av moderna
proffsmaskiner och redskap för
årets alla markarbeten. Vi lovar
också högsta tänkbara servicegrad
med punktliga leveranser, förar
utbildning och snabb tillgång till
reservdelar och service.
LMK Markvårdsmaskiner AB
Utdelningsadress: Box 7113

G2
SCHMIDT MSH 070/GETING G1

SCHMIDT MSH 150/GETING G2

Sopbredd: 160–190 cm
Behållarvolym: 700 liter
Vattentank: 200 liter
Kräver minst: 25–40 DIN hk

Sopbredd: 190–220 cm
Behållarvolym: 1 500 liter
Vattentank: 500 liter
Kräver minst: 40–60 DIN hk
Egenskaper: hydrauliska bromsar,
varvtalsstyrning av sidoborstarna,
ramstyrning

KAMPANJPRIS

209.000:Ord Pris 235.000:-

våg, det vill säga, inte är rätt anpassad
till dragaren.
– Det här är en investering som håller
länge, en riktig trotjänare. Det är
inte konstigt att Getingen kallas för
”originalet” på marknaden, avslutar
Michael.

EXTRA SKOTTSÄKERT
MED HYDRAULSATS!
Har du en dragare med hydrauliskt PTO rekommenderar LMK att montera
en hydraulsats på din ”Geting”. Hydraulsatsen säkerställer att inte
hydrauloljorna blandas och du slipper värmeutväxling mellan maskinerna.
Det är ett tillval som uppskattas av många!

KAMPANJPRIS

309.000:Ord Pris 335.000:-

JU S T N U!

H Y D RA U LS AT S
30.000:inkl. montering

Besöksadress: Ritarslingan 4
187 12 Täby
E-post: info@lmk.nu
Webb: www.lmk.nu
Öppettider
Vardagar 7.00–17.00
(ej lunchstängt)
Försäljning
Fredrik Fredlund, 08-544 433 82
fredrik.fredlund@lmk.nu
Erik Lindén, 08-544 433 83
erik.linden@lmk.nu
Fredrik Bruun, 08-544 433 81
fredrik. bruun@lmk.nu
Michael Jansson, 08-544 433 84
michael.jansson@lmk.nu
Reservdelar
Kennet Andersson, 08-544 433 85
reservdelar@lmk.nu
Service & tidsbokning
Peder Sundkvist, 08-544 433 88
peder.sundkvist@lmk.nu
Fältservice
Mats Hellsved, 070-790 00 70
mats.hellsved@lmk.nu
Transport & demo
Tommy Sundin, 070-090 05 80
tommy.sundin@lmk.nu

Följ oss på Facebook för att
ta del av senaste bransch
nyheter och annat spännande
som du kan ha nytta av.
@lmkmarkvardsmaskiner

SAMTLIGA KAMPANJER GÄLLER T.O.M. DEN SISTA FEBRUARI ELLER SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER.

FÖRSÄSONGSKAMPANJ

Missa inte Bosses tester
på vår Youtube-kanal!
I minifilmserien ”Bosse testar markvårdsmaskiner” har precis filmen om
Fjärås FS 520/1500 lanserats. Besök
LMK:s hemsida eller Facebooksida för
att se den!

Begagnat

LMK Markvårdsmaskiner erbjuder ett brett program
av nya markvårdsmaskiner, men tillhandahåller även
en omfattande begagnatmarknad av välservade
maskiner. På LMK:s webb lmk.nu/begagnat hittar du
aktuella begagnade maskiner. Kika in och se
vad som finns tillgängligt. Begagnatmarknaden
uppdateras löpande.
Just nu finns det chans att förvärva någon av dessa
begagnade maskiner:

Har du en lastmaskin eller redskaps
bärare och vill ta dig an sopning? Fjärås
frontmonterade sopmaskiner som
passar de flesta kompaktmaskiner är ett
utmärkt sätt att göra dig redo för årets
vårstädning och få fler gångtimmar på
din lastmaskin eller redskapsbärare.
– Det är en långsiktig investering
eftersom Fjärås är slitstarka maskiner
med robusta borstar och lång livslängd,
säger Michael Jansson på LMK.
Fjärås frontsopmaskiner finns i två
modeller, med sopbredd på 150 eller
180 centimeter. Frontsopmaskinen
är lättanvänd och smidig i trånga
utrymmen. Maskinen har du framför
dig och du ser hela tiden vad som
händer. Den är väl utrustad med bland
annat svirvlade stödhjul och sidoborste,
ställbar hastighet på vals och sidoborste,
hydraulisk tömning av uppsamlaren,
som fälls upp med ett enkelt grepp och
är då klar att sopa fritt, samt riktade
vattenmunstycken i borsten för att
minska vattenförbrukningen.
– Vi brukar sopa LMK:s gårdsI LA G E R F Ö R plan i Arninge med en Fjärås.
I all sin simpelhet är maskiOMGÅENDE
nen en smidig arbetsmaskin,
L E V E RA N S!
ett bra komplement till
”Getingen”, avslutar Michael.

Bosse Rappne har valt sopmaskin med omsorg för att hålla
Slottsträdgården Ulriksdals i välstädat och prydligt skick.

Sopmaskin för
kräsna användare
för att täcka det behov som fanns. Med
omkring 70 fast anställda och ytterligare ett
30-tal säsongsarbetare är en tålig maskin
extra viktig eftersom flera chaufförer ska
använda den. Valet föll slutligen på en
Fjärås FS 520/1500.
– Det är jätteviktigt att maskinen är
robust och tålig med bra sikt under arbetet
eftersom vi är många som kör den. Jag
letade även efter en frontmonterad sopmaskin eftersom jag inte vill backa för att
sopa. Den är lätt att ställa in och trycket
mot marken är inte för hårt vilket gör att
borstarna inte slits ut i onödan. Vattenhanteringen är smidig.
– En viktig funktion är att kunna fälla

upp skopan och låsa den i upprätt läge.
Då blir det mycket enklare att städa runt
vägbulor, som det finns en del av i området,
och det blir minimalt handarbete. Det uppskattar jag, berättar Bosse.
Efter en pratstund intygar Bosse att
maskinen har uppfyllt alla hans krav med
omdömet; ”En robust och smidig maskin,
men också enkel och lättanvänd”.
– HGenom att hålla alla ytor städade
och i gott skick får man ändå kalla att det
är viss hälsovård och bidrar till en bättre
arbetsmiljö. Det minskar även olycksrisken. Sopningen är viktig för att ge ett
snyggt och städat intryck, för såväl personal som besökare, avslutar Bosse.

DEMO-EX AV ELFORDONET GOUPIL G4

FJÄRÅS OF SWEDEN 600/1800

Sopbredd: 180 cm
Behållarvolym: 290 liter
Vattentank: 200 liter
Borstvals: 600 mm
Hydraulflöde: minst ca 30 l/min
Passar till maskiner: upp till
ca 8 ton
Vikt: ca 350 kg

KAMPANJPRIS
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74.900:Ord Pris 85.900:-

89.900:Ord Pris 102.900:-

Denna uppsamlande frontsopmaskin med vattentank och sidoborste
från Vama är hydrauldriven med SMS-fäste och passar i princip
vilken traktor som helst. Traktorn behöver endast ha en dubbelverkande hydraulanslutning. Den robusta konstruktionen banar
väg för lång livslängd och problemfri drift.

ON

Tillverkningsår: 2017
RD
Drifttimmar: 32 h
Lastkapacitet: över 750 kg
Drivtyp: 2 WD
Växellåda: automat
Motoreffekt 9,86 kW (13 hk)
Topphastighet: 45 km/h
Räckvidd: ca 7 mil
Utrustning: litiumbatterier 7,2 kWh, verktygsskåp, tippflak med gallerlämmar, varnings
ljud fram och bak, takmonterat varningsljus,
servostyrning, dragkrok, radio med bluetooth
och elektrisk hyttvärmare
Mått skåp (ca): L 45 cm, B 109 cm, H 115 cm
Mått flak (ca): L 159 cm, B 122 cm, H 110 cm

FJÄRÅS OF SWEDEN 520/1500

Sopbredd: 150 cm
Behållarvolym: 160 liter
Vattentank: 100 liter
Borstvals: 520 mm
Hydraulflöde: minst ca 20 l/min
Passar till maskiner: upp till ca 50 hk,
upp till ca 4 ton
Vikt: ca 220 kg

VAMA EHK/A 2000 FRONTSOP

Med skåp och tippflak, allt i absolut toppskick. Fordonet är tillverkat år 2017 och är
extrautrustat.

ELFO

FJÄRÅS FS 520/1500 Till det populära
besöksmålet Slottsträdgården Ulriksdal
kommer det mellan 600 000 till 700 000
besökare årligen. För att ge dem den
inspiration och upplevelse de kommer för
är det viktigt att allt är välskött och snyggt.
Bosse Rappne, som driver anläggningen
och har medverkat i ett flertal tv-produktioner så som Äntligen Hemma, valde
med omsorg ut en sopmaskin för att hålla
Slottsträdgården Ulriksdals gårdsplaner,
parkeringsytor och vägar i välstädat och
prydligt skick.
– Jag är en maskinnörd så jag är alltid
noga och tar tid på mig när jag ska välja
maskin. Jag tittar bland annat på priset och
vad jag får för pengarna, förklarar Bosse.
Urvalskriterierna var noggrant utkristal
liserade för att passa anläggningen och

Frontsopmaskin
för dina behov

FOTOGRAF BIRGERSDOTTER

I sällsynt vacker miljö invid Edsviken
ligger Slottsträdgården Ulriksdal. Med
visionen att erbjuda en upplevelse för
alla sinnen är det första intryck alltid av
avgörande betydelse. Det gör att sopning
av vägar och gårdsplan för att ge ett
välstädat och snyggt intryck är av högsta
vikt, samtidigt som det också bidrar till
en förbättrad arbetsmiljö och minskad
olycksrisk. Bosse Rappne berättar om
sopmaskinen som uppfyller hans högt
ställda krav.

Nypris exkl moms: 305 000 kr
Pris exkl moms: 249 000 kr

Tillverkningsår: 2013
Transportvikt: 760 kg
Bredd: 2090 mm
Sopvalls bredd: 1800 mm
Sidoborste 1 / 2: 2290/2840 mm
Ø Sopvals: 600 mm
EHK/A-modeller: behållare öppnas
uppåt, vilket möjliggör låg tömningshöjd. Kan användas som öppen
sopvals
Pris inkl moms: 52 500
Egenskaper: rotation av sopvals,
rotation av sidoborste, öppnande Pris exkl moms: 42 000
av behållare, sidoborste höger sida, beeline-karusellborstar,
stålförstärkt sidoborste, ± 100 mm pendling

kr
kr

Var smart och förbered dig
inför sopsäsongen!
Beställ material i tid
Förekom sopsäsongen genom att
beställa ditt sopmaterial i god tid,
till exempel nya borstar, vattenfilter
eller slitgummin. LMK erbjuder i
de flesta fall omgående leverans
av sopmaterial, men när säsongen närmar sig kan det
ändå bli viss leveranstid. För att undkomma väntetid
på materialet rekommenderar LMK att beställa i god
tid, gärna redan i januari/februari.
– Sopmaterialet blir inte dåligt över tid och kan
användas nästa år om du inte får användning för det
i år, säger Michael Jansson.

10B A%
RA T T LMK BORSTKAMPANJ!
G1 ÄLDRE
Sidoborste
Ø495Ø800 Stål
3-rader
Borstkam MSH070
17x200x950mm
Stänkskyff bakre
KAMPANJPRIS

G1 NYARE
G2
Sidoborste
Sidoborste
Ø495Ø800 Stål
Ø655Ø900 Stål
10%
3-rader
3-rader, Strips G2
Strips G1
17x200x1000mm
rabatt
17x180x950mm
Stänkskyff främre
Stänkskyff bakre
Ledgummi G2 /
244315
KAMPANJPRIS

3.700:- 3.700:-

KAMPANJPRIS

7.400:-

TIPS & TRIX

Rädda vattenfiltret
På LMK har verkstaden och reservdelsavdelningen under flera tillfällen haft
högt tryck på efterfrågan av vattenfilter
till Getingen/Schmidt MSH 070 och
MSH 150. Varför? Jo, för att vattenfiltret riskerar att frysa
sönder under vintern.
När vatten finns kvar i vattenfiltret och expanderar
när is bildas riskerar vattenfiltret att spricka. Det är
enkelt att åtgärda genom att helt enkelt skruva loss det
inför vintern och förvara inomhus.
Undersök maskinen
Ett gott råd från LMK är att se över
din maskin i tid. Spar in onödig tid på
leveranstid av exempelvis sopmaterial
och vattenfilter genom att helt enkelt
gå ett varv runt maskinen. Hur ser borstarna ut? Är vatten
filtret helt? Är allt slitgummi i gott skick?

VENTRAC 3000

Med en Ventrac 3000 får du en
liten, smidig och slittålig
redskapsbärare av äldre modell.
Den här lättkörda maskinen med
hög förarkomfort är utrustad med
klippaggregat på 132 cm, men kan
utrustas med tillbehör för årets
alla säsonger.
Tillverkningsår: 2005
Drifttimmar: 738 h
Totalvikt: 400 kg
Chassi: midjestyrd
Drivtyp: 4 WD
Motoreffekt 15,5 kW
Bränsle: bensin
Transmission: hydrostat
Topphastighet: 12 km/h
Tillbehör: gräsklippare, klipp
aggregat 132 cm

Pris inkl moms: 62 500 kr
Pris exkl moms: 50 000 kr

SVERIGE
PORTO
BETALT
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AVS: 21Grams, Box 90166, 120 22 Stockholm. Returadress: LMK Markvårdsmaskiner, Box 7113, 187 12 Täby.

TransPro 4260

FÖRSÄSONGSKAMPANJ
Toppklassad redskapsbärare
i sopmaskinsutförande
Den efterlängtade redskapsbäraren
Kärcher Belos TransPro 4260, som finns i
sopmaskinsutförande, lanserades under
våren 2018 och har redan blivit en om
tyckt arbetspartner. Tack vare utrustningen
som sopmaskin kan du effektivt ta dig an
vårstädning av gator och torg.

EN
M A S K IN
F Ö R H E LA
Å R E T!

lighet med liten svängradie och lång
hjulbas, samtidigt som midjestyrning
och fyrhjulsdrift gör att den tar sig
fram på alla underlag. Och det underlättar
vid sopning av svåråtkomliga ytor.
– Det är en mycket kompakt maskin som
kommer in på ställen där andra maskiner
inte kommer åt. På samma gång är maskinen väldigt kraftfull och mångsidig, säger
Fredrik Fredlund på LMK.

TransPro 4260 är en maskin som kan ge
dig hög lönsamhet för årets alla arbeten,
inte minst eftersom den finns i det efterlängtade utförandet som sopmaskin. Det
är en kompakt maskin med hög framkom-

KÄRCHER BELOS TRANSPRO 4260

Längd: 2 990 cm
Som förare av TransPro 4260 erbjuds du
Bredd: 1 170 cm
en förarmiljö i toppklass; sitt bekvämt
Höjd: 1 980 cm, Vikt: 1 400 kg
i en vibrationsfri, rymlig miljö med låg
Totalvikt: 2 500 kg
ljudvolym. AC, värme och servostyrning
Drivning: Permanent 4WD,
är andra funktioner du inte vill vara utan.
hjulmotorer
Snabbfästen underlättar arbetet och du
Hastighet: 25 km/h
har kamera både under och baktill. DessMotor: Yanmar 42 hk, steg V
utom är arbetet lättöverskådligt med en
4260
maxm (inre),
Svängradie:till0,v91
ny display som visar allTransPro
information
och- Anpassningsbar
2,03 (yttre)
reglagen tydligt färgkodade för enklare
förståelse.

»

Hög framkomlighet med
liten svängradie och lång
hjulbas, samtidigt som midjestyr
ning och fyrhjulsdrift gör att den
tar sig fram på alla underlag.

REVOLUTIONERANDE
I SIN KLASS

Behållare: 800 l, 560 l faktisk
volym
Tipphöjd: 1 550 mm
Vattentank: 185 l
Borstdiameter: 650 cm
Arbetsbredd: 550 – 1 630 cm
KAMPANJPRIS
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LMK »All-inclusive«

En året-runt-hyra med extra allt
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Anpassa Belos TransPro 5080
efter dina säsongsbehov:

SKRÄD

Fördelar med LMK All-Inclusive: Räkneexempel:

T FORD

VÅR: Välj till bogserande
sopmaskin G1
SOMMAR: Välj till klippdäck 150–300 cm
HÖST: Välj till K-Vagnen lövsug
VINTER: Välj till vikplog 155–205 cm
och självlastande sandspridare på 315 l

• Ingen kapitalbindning
• Ingen restvärdesrisk
• Välj en faktura per månad eller kvartal
= minimal administration
• Samma avgift under hela perioden
= inga överraskningar
• Service ingår enligt intervallerna
= färre driftstopp
• En uppdaterad, modern maskinpark för
årets alla arbeten = bättre arbetsmiljö
och resultat
• Välj att köpa ut, byta ut eller lämna
tillbaka maskinen efter kontraktstiden
= valfrihet

All-Inclusive 36 mån Belos
TransPro 5080 inkl. sommar- och
vinterutrustning:

22.000 kr/mån*

All-Inclusive 48 mån Belos
TransPro 5080 inkl. sommar- och
vinterutrustning:

18.000 kr/mån*

*Listpriset för maskinen enl. ovan
inkl. service är ca 1.025 000 kr exkl. moms

