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SÆSONAKTUELT

Vi tager forbehold for trykfejl, udsolgte varer og ændrede dagspriser

DK•TEC

Forudbestil

- og kom forrest
i køen

KOMMER
SNART!

KÆ M P E N Y H E D !
Nu kan vi endelig afsløre en af årets største
nyheder fra os!
Vi har netop tilføjet to nye minigravere til
vores sortiment på webshoppen. Begge
minigravere er særdeles velegnede til
mindre graveopgaver - også når der skal
arbejdes på områder med begrænset
plads. Fælles for begge minigravere er
desuden, at de er udstyret med hydraulisk
svingarm, og at der er mulighed for et hav
af forskellige tilbehør, så du kan skabe lige
dén maskine - som du har behov for. Tast
følgende modelnumre ind på siden for at
læse mere om de to forskellige modeller:
MATHFT10 og MATHFT12.
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G LÆ D D I G T I L F E B R U A R
Vi kan næsten ikke vente til februar - og det ved vi,
at der er mange andre, der heller ikke kan! Vores
Mini600 hybrid, der både kan køre på benzin og 400
volts el, minigraver kommer endelig tilbage på lager!
Vi har dog holdt på en lille hemmelighed: vi har
nemlig tilføjet en hydraulisk svingarm til modellen, og
sørget for, at du nu kan få en tiltskovl som tilbehør!
Minigraveren sælges til en særdeles skarp pris, men
her følges pris og kvalitet altså ikke ad! Modellen
er ideel til private, såvel som anlægsgartneren, den
mindre entrepenør, boligforeninger mm.
Gå ind på dk-tec.dk/newsletter og meld dig til - så
sørger vi for jævnlige opdateringer!

SNART
TILBAGE
PÅ LAGER!
Forudbestil

- og kom forrest
i køen

FLEXDUMPER MOTORBØR
Den længe ventede Flex Dumper motorbør er
endelig kommet! Motorbøren er elektrisk drevet
og med 4-hjulstræk, hvilket gør, at den både
er lydsvag og utroligt terrængående. På vores
webshop kan du se en video af motorbøren i
aktion, hvor vi både viser, hvor nem den er at
starte, læsse/aflæsse og manøvrere rundt.
Du kan tilkøbe en lang række tilbehør, så du kan
gøre det til lige præcis dén maskine, som du har
behov for!
varenr. WKKT300
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Nyhed!

M U LT I M A S K I N E
En hækkeklipper er ikke længere bare en
hækkeklipper – i hvert fald ikke, hvis du køber den
hos os. Vi er stolte af at kunne introducere DK-TECs
multimaskinekoncept, hvor du til din hækkeklipper
kan tilkøbe flere redskaber. Du kan desuden tilvælge
vores hurtigskiftesystem – så kan du hurtigt og nemt
udskifte redskaberne som du lyster. Du behøver
altså ikke købe en maskine til hvert enkelt behov –
på denne måde sparer du både på pengepungen
og på bøvlet!
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KLAR TIL SNE?
Med vores saltspredere fra Wessex, kan
du nemt vintersikre din indkørsel, vej,
parkeringsplads, mm.
Begge modeller leveres 100% køreklar.
Du skal bare spænde sprederen for, og så
kan du komme i sving.

NYHED

SNEBLADE

Skarp
pris!

Er du klar til sne på vejene?
Lige i tide til vinteren, har vi lanceret en
række særdeles prisvenlige sneblade til
vores webshop. De fås til både traktor,
pallegafler og minilæsser. De leveres
selvfølgelig helt klar til montering på din
maskine.
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SNOWEX
Hos DK-tec fører vi det unikke SnowExprogram af elektriske centrifugalspredere.
Du får altså en professionel saltspreder,
der hverken kræver hydraulik eller PTO.
Sprederne kan derfor nemt og hurtigt
monteres på alle slags køretøjer.
Det hele styres med et styrepanel hos
føreren, hvorfra spredebredde, mængde
og rystning kan kontrolleres.
Se alle modellerne på webshoppen!
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BETONBLANDER
Har du behov for en betonblander?
Vores betonblander er et nyttigt redskab,
der er særligt velegnet til minilæsseren.
Betonblanderen er hydraulisk trukket, og
med medfølgende el-ventil.
Betonblanderen er i en kraftig og særdeles
driftsikker kvalitet.

Fås til både

el og
benzin!

100%
køreklar!

Inkl. olie mm.

B RÆ N D E K LØ V E R E

NEDSAT PRIS

12.375,(9.900 kr. excl. moms)

spar 2.625 kr.

Skal du have kløvet brænde til vinteren?
Med en brændekløver går det både hurtigere, nemmere - og helt uden at få lange
arme og ødelagte skuldre.
Den viste model fås til både benzin og el.

VINTER 2022

A M100 A R M K L I P P E R
AM100 armklipperen er endelig tilbage
på lager! Med denne basismaskine er det
muligt at bygge din egen multimaskine ud
fra lige præcis dine behov.
Der findes en lang række forskellige
tilkøbsmuligheder - herunder DK-TECs
hurtigskiftesystem, der tillader dig at skifte
redskabsdelen på ingen tid.
varenr. HNAM100BASIS
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Gør et
trailerkup!

SHOWROOM
Vidste du, at vi har et stort showroom, hvor
du har mulighed for at se, føle og opleve
kvaliteten af alle vores maskiner? Vi står
altid klar med kaffe på kanden og kyndig
vejledning - og så kan du få din maskine
med hjem med det samme!
Følg med på Facebook, hvor vi vil informere
om kommende events!

KO N TA KT
Adresse: Ærøvej 8, 5800 Nyborg
Telefon: 66 12 82 22

Webshop: www.dk-tec.dk

Facebook: www.facebook.dk/dktec

VINTER 2022

