Våra maskiner
– din arbetsplats
Hos oss kan du känna dig trygg när du vill köpa, hyra eller serva maskiner
inom väg och anläggning. Saxtorp Trading erbjuder ett stort utbud av
högkvalitativa maskiner till din maskinpark. Om du vill hyra finns Saxtorp
Heavy Rental som ger dig bra erbjudanden med all service inkluderad.
Genom Saxtorp Service tar vi god hand om alla slags maskiner, från tvätt
till rekonditionering. Med gediget kunnande och höga kvalitetskrav ser vi
till att din verksamhet kan rulla på utan avbrott.

Vår filosofi

Kvalitet och kunnande.
Helt enkelt.
Vi kan maskiner. Med nästan 50 år i branschen har
vi gedigen kunskap om de maskiner vi säljer och
hyr ut, från förarhytt till minsta mutter. Men vi vet
även att en maskin är mer än bara en maskin – den
är din arbetsplats under krävande arbetsdagar.
Den ska fungera, levereras snabbt och bli servad
och tvättad regelbundet, utan krångel, till ett
vettigt pris.
Vår maskinpark består av närmare 90 maskiner
med huvudfokus på hjullastare 1,5–20 ton, grävmaskiner 1,5–25 ton, packningsvältar 1–20 ton,
samt dumpers 10-25 ton. Hos oss kan du välja

bland många olika modeller och prisklasser och
hanteringen är snabb och enkel. Våra maskiner är
miljögodkända med steg 3 motorer och miljögodkänd hydraulikolja och klarar därför miljözonerna.
I våra moderna och fullt utrustade verkstadslokaler fixar vi båda våra egna och andras maskiner, vilket även inkluderar traktorer, lastbilar och
andra liknande fordon. Med våra fullt utrustade
servicebussar erbjuder vi fältreparationer och
service på plats. Självklart kan du hyra en maskin
till förmånligt pris medan vi reparerar din.

Sa x torp tar ansvar för hela cykeln.
Det gör att jag känner mig tr ygg.”
Björn Carlsson, S & B Entreprenad

Vår process

Kvalitetssäkring
i fyra steg för din
trygghet
Du kan lita på att våra maskiner fungerar, eftersom
vi alltid kvalitetssäkrar dem genom vår fyrstegsprocess. Efter en grundlig rengöring går varje
maskin igenom en inspektion av våra verkstadstekniker. Därefter åtgärdas eventuella brister, en
garanti du kan lita på. Du får sedan maskinen levererad till dig inom avtalad tid, till avtalad kostnad.
Om du hyr kan du sedan bara lyfta luren när det är
dags att lämna tillbaka maskinen. Hos oss får du
kvalitet utan krångel.
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Våra tjänster

T R A DI N G

H E AVY RE NTAL

S E RVICE

Saxtorp Trading köper in de
bästa av begagnade maskiner
och våra erfarna tekniker ser
sedan till att de blir som nya.
Vi erbjuder ett stort urval av
vältar, hjullastare, dumpers,
grävmaskiner, asfaltsläggare
etc., i olika prisklasser. Du hittar
hela vårt utbud på saxtorp.com
eller så ringer du helt enkelt
0418-561 40 för att få tala med
en av våra säljare.

Med Saxtorp Heavy Rental kan
du hyra vad du behöver, från en
enda dag till längre perioder.
Utbudet är ett stort urval av
grävmaskiner, lastmaskiner,
vältar och dumpers. Du får
maskinen levererad och avhämtad med all service inkluderad,
vilket ger dig en budgeterbar
kostnad för maskinen under
hela projektet.

Även de mest gedigna maskiner
behöver ibland få reservdelar utbytta eller lagade. Med Saxtorp
Service kan du snabbt få hjälp.
I vår stora och välutrustade
verkstad i Landskrona fixar vi det
mesta, och inte bara våra egna
maskiner. Vi tvättar, städar och
rekonditionerar alla slags fordon,
från anläggningsmaskiner till
traktorer och lastbilar, tills de
blir som nya.

Fördelar

Fördelar

Fördelar

++Kvalitetsmaskiner i mycket

++Snabb tillgång till ett stort

++Snabb hantering
++Finansieringshjälp vid behov
++Transport över hela landet

++Kontroll på kostnaden
++All service inkluderad
++Försäkring mot skador och

gott skick

urval av maskiner

maskinhaveri

++Snabb hantering
++Möjlighet till fältservice med

våra fullt utrustade servicebilar
++Service för hydralikslangar
++Erbjudande om tvättning,
städning och rekonditionering

Om oss
Saxtorp Trading har ett av Sveriges största utbud av
väg-och anläggningsmaskiner till försäljning. Genom
Saxtorp Heavy Rental och Saxtorp Service erbjuder vi
även maskinuthyrning och service. I vår moderna och
effektiva serviceanläggning tar våra kunniga tekniker
hand om båda våra egna och andras maskiner. Vi har vår
bas i Landskrona, men levererar maskiner till kunder
såväl i som utanför Sverige. Affärsmässighet, kvalité
och god service är ledord som företaget har följt sedan
starten för snart femtio år sedan.
Läs mer på Saxtorp.com

Lamellgatan 10
261 35 Landskrona

Tel: 0418-561 40
Fax: 0418-283 50

info@saxtorp.com
www.saxtorp.com

