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Prisvärda och robusta lastmaskiner
Entreprenören och jordbrukaren Joakim Bratell
introducerar nya kinesisktillverkade lastmaskiner på
den svenska marknaden.
– Intresset är enormt och
leverantören är mycket mån
om att anpassa maskinerna
till svenska förhållanden.

maskinerna har Joakim genom det
egna bolaget Bratell Harvest importerat de första maskinerna till
försäljning.
– De är i princip redan sålda.
Bland min målgrupp, lantbrukare
och mindre entreprenadföretag, är
intresset stort. Även lantbruksgymnasiet i Nuntorp provkör en maskin.

Kineserna lyhörda för svenska
Idén att importera kinesiska lastbehov
maskiner fick Joakim när han själv
I juni besökte tre representanter
sökte en begagnad lastmaskin.
från den kinesiska tillverkaren Brå– Det är svårt att finna bra begaglanda och Joakim för att fortsätta
nade lastmaskiner på den svenska
diskussionen om hur
marknaden. På internet fick jag kontakt ”Jag kan erbjuda nytill- maskinerna kan anmed den kinesiska till- verkade, bra, robusta, passas till den svenska
verkaren. Därmed kan enkla och lättservade marknaden. Det stora
BM-fästet ska på och
jag nu erbjuda nytilllastmaskiner långt
justeringar på bland
verkade, bra, robusta,
annat snöblad, blanenkla och lättservade under halva nypriset
lastmaskiner långt un- för motsvarande väst- dare, centralsmörjning
och lastdämpning ska
der halva nypriset för tillverkade modeller.”
göras.
motsvarande västtill– Kineserna är mycket måna om
verkade modeller.
den svenska marknaden. I Tyskland
Alla har miljömotor och reservär de redan etablerade sedan flera
delar flygs in inom fyra dagar.
år, säger Joakim som i framtiden
troligtvis kommer att fungera som
Testkört i vinter
generalagent i Sverige.
Efter att i vinter själv testat last-

Lastmaskin ZL 35F är en av tre prisvärda modeller (segment 6,5-16,5 ton) som Brålandaföretaget Bratell Harvest importerar för den svenska marknaden. Intresset bland
lantbrukare och småentreprenörer för den robusta maskinen är enormt.

Mobil: 0730-522 702
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Tel: 0521-277 070 • bratellharvest@telia.com

Glasexperter med ständig jour
Under ett decennium har
Bergers Glasjour AB erbjudit dygnet-runt-jour
i Trestad. Det blir totalt
närmare 100 000 timmars
jourtid. För att ytterligare
stärka servicen öppnade
företaget en verkstad även
i Uddevalla i mars 2009.
Bergers Glasjour är enda glasmästeri i Trestad som erbjuder dygnet-runt-jour. En service många
butiksägare och företag uppskattar genom att få kraschade glasrutor lagade per omgående.

”Vi har samarbete
med alla försäkringsbolag i Sverige.”
- Vi har samarbete med alla försäkringsbolag i Sverige. Genom
att öppna en bilglasverkstad på I
17 i Uddevalla kommer vi ännu
närmare
försäkringskunderna
och kan utöka servicen, säger Ulrica Sundén Berger.
Bergers Glasjour kan ta fram alla
slags bilglas inom 24 timmar.
Auktoriserat Bilglasmästeri
Bergers Glasjour är ett auktoriserat glasmästeri. Företaget använder uteslutande allra senaste teknik och personalen vidareutbildas
kontinuerligt.
- Miljöarbetet är centralt i vårt
arbete. Alla gamla bilrutor som
byts ut går till återvinning.

www.tidning.net

Bergers Glasjour AB – Trestads enda auktoriserade glasmästeri med dygnet-runt-jour.
Fler specialiteter
Företaget utför även inramningar
och montering av solfilm på fordon.
En annan specialitet är måttbeställda
uterum och balkonginglasningar.

I höst firar företaget 10-årsjubileum i stan och under hela decenniet har vi haft Vänersborgs kommuns förtroende att sköta deras
glasarbeten.

Tel: 0521-353 33
Fax: 0521-130 59
bergersglas@telia.com
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