
84.500 kr ex moms

DUMPERVAGN

D800

Kurödsvägen 5, UDdevalla 
6/10, Klockan 10:00 - 18:00

TRÄFFA EN SPECIALIST
Hos oss kan du ställa dina frågor 
till en riktigt specialist på plats. 

AVANT 860, KOM OCH PROVKÖR
Många anser att 860’n ersätter 
en hjullastare på gården. Kom 
och provkör och avgör själv.

MED ANDRÉSEN MASKIN OCH NORDFARM 6 OKTOBER I UDDEVALLA
vagnsdagen
Palmse Trailer
Vi visar upp ett stort sortiment av  
Sveriges mest sålda vagnar.

159.900 kr ex moms

BALVAGN

B3800

119.900  kr ex moms
Ord. pris: 137.100 kr

DJURVAGN

Hydr. 5m

Tak, avgränsare, extra dörr  
och belysning ingår.

Varmt välkommen!

Var och när?

VI bjuder på enklare förtäring hela dagen

15% 
på alla originalredskap från 

Avant

KampanjsuperDumper
TWO in ONE!
Köp till förhöjning och du har både en dumpervagn 

och volymvagn i en och samma vagn.39.500:-
Spara upp till

Dumpervagn D1600 Dumpervagn D1900
Kampanjpris:  
Spara: 39.500:-

Kampanjpris:  
Spara: 38.800:-199.900:- 229.000:-

Inkl. hydrauliska grindar.

109.000 kr ex momsD1000
Utrustad med entreprenadläm och  
MF röd/MF grå

Ord. pris: 180.700 kr

Andrésen 
Edition



4 Alla priser exkl. moms, erbjudanden gäller tom. 30/4-2020. Reservation mot felskrivningar och tryckfel.  Maskiner på bild kan vara extrautrustade.

Adresskälla: UC 
 
Avsändare:  
Nordfarm Maskin AB 
Box 631  
601 14 Norrköping

Alla priser exkl. moms. Erbjudande och kampanjer gäller tom. 31/12-2020. Med reservation för felskrivningar, tryckfel och slutförsäljning. Vill du i fortsättningen inte ha dessa utskick, gå då in på www.nordfarm.se/
integritetspolicy/ och läs mer om hur du avregistrerar dig från adresserade reklamutskick. Detta utskick gjordes i samarbete med Nordfarm Maskin AB 2020. För mer info: www.nordfarm.se

Superpris på ett par utvalda vagnar som är utrustade med  
HARDOX & Hydraulidk Baklucka

VI bjuder på  

förtäring

avant 860i 
den största och starkaste  
kompaktlastaren någonsin!

1900    57      3,5      30

Kom och provkör!

andresenmaskin.seKurödsvägen 5, Uddevalla
0522-999 50

Vi följer gällande rekommendationer från folkhälsomyndigheten 
beträffande Covid-19. Detta med hänsyn till våra besökares hälsa. 
Det finns handsprit på plats samt gott om plats för alla. 

D1300 D1000 D800

Specialpris endast under dagen: 

119.000:-
Specialpris endast under dagen: 

96.000:-
Specialpris endast under dagen: 

82.000:-
Vagnarna på bild kan skilja i utrustning. 


