LANDBRUG

HYDRAULIK & DÆK

HAVE & PARK

RESERVEDELE & BUTIK

Vi når langt omkring
med 1 times kørsel
Give

Tlf. 7573 2295 · www.traktorgaarden-give.dk

HUSK: VI SERVICERER ALLE
LANDBRUG

HYDRAULIK & DÆK

Traktorgården Give forhandler og servicerer alle typer for
maskiner til landbrug og maskinstationer. Vi sælger gode
kvalitetsmaskiner samt traktorer og andet tilbehør.
Vi vægter højt, at sælge anerkendte produkter som passer
til dansk landbrug, og ikke mindst til det aktuelle behov.
Vi servicerer og reparerer alle maskiner og har altid
top-udstyrede servicevogne klar til opgaverne i marken.
Herudover har vi egen kranbil/knæklad.

Hos Traktorgården Give servicerer og reparerer vi hydraulik
på alle maskiner og redskaber. Vi laver maskiner for brancher
som for eksempel landbrug, industri og entreprenører samt
for have og park. Vi har også en stor hydraulik-afdeling. Her
har vi alle komponenter på lager, og hvis vi mangler noget,
kan det hurtigt fremskaffes fra en nærliggende importør.

HAVE & PARK

Vores afdeling i Give har en stor butik. Dog kun med kvalitetsprodukter, som vi også selv benytter på værkstedet. Vi sælger
alt fra værktøj til olie og diverse sikkerhedsprodukter samt
selvfølgelig alt i tilbehør til traktorer og maskiner.

Vi har hos Traktorgården Give et meget stort lager af
reservedele og tilbehør til have/park- og vejsektoren. Det
er samme opsætning som på landbrugsmaskiner, nemlig
at vi bestræber os på, at levere nogle gode produkter og
en høj service. Derfor har vi også kunder i store dele af
jylland, herunder entreprenører, kirkegårde og kommuner.
Vi sælger og reparerer også for private.

BUTIK

MÆRKER
SERVICE OG TILLID FØLGES AD – HELE VEJEN

•
•
•
•
•
•
•

Vi reparerer alle mærker
38 års erfaring
Stort reservedelslager
Veluddannet medarbejdere
Nyeste test- og computerudstyr
Hovedlager i Danmark
Service 24 timer i døgnet

ONLINE BESTILLING
Landmandens vindue
til +500.000 varer
Er du momsregistreret og en del af landbrugssektoren, kan du blive oprettet som online-kunde hos os. Du bliver tilgodeset med en rabat,
som laves på en intern aftale. Du bestiller selv
varen online, næste dag leveres varen direkte på
din adresse. Ring til os for at høre nærmere om
muligheden på tlf. 7573 2295.
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VI ER ALTID SKARPE MED TILBUD PÅ DÆK, OLIE, SLID OG RESERVEDELE
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