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AXION 830 CIS - 235 HK ”PURE POWER”

- 6,8 liters 6 cyl. FPT motor (Stage IV)
- 24x24 HEXASHIFT transmission - 100 % koblingsfri
- 9.700 kg liftkapacitet
- 110 liter LS hydraulikpumpe
- 4 mekaniske hydraulikudtag
- 4-punkts affjedret kabine
- Multifunktionsarmlæn med DRIVESTICK
- Aircondition
- 650/65 R42 - 600/65 R28 dækmontering

Kampagnepris 649.000,-

Ekstraudstyr til kampagnepriser

- 4,6 t frontlift 29.000
- Affjedret foraksel 39.000
- Komfortpakke 19.000
- 650/85 R38 - 600/70 R30

Michelin dækmontering 29.000
- 2 front el-hydraulikudtag 25.000

Ganske enkelt 235 heste til 649.000,-

www.claas.dk

Kampagnepris

* Kampagnepris og – rente gælder frem til 31.12.2016. Finansiering gælder købekontrakt. Renten er baseret på CIBOR 1, løbetid 60 mdr., 
min 20% udbetaling, maksimal finansiering af byttepris, med forbehold for endelig kreditvurdering. Der tages forbehold for trykfejl og 
prisændringer. Billeder kan vise model eller ekstraudstyr, som ikke er inkluderet i kampagnen. Alle priser er danske kroner ex. moms.

Mød CLAAS på stand F5300

Sakskøbing 54 87 00 07 • Mern 55 98 50 99

Om Røstofte Maskiner A/S
Røstofte Maskiner er en landbrugsmaskinforretning med mere end 50 års erfaring i branchen. 
Røstofte Maskiner er CLAAS Full-line forhandler på Sjælland og øer. Vi er en del af Danish Agros 
maskindivision og er derfor en del af et stærkt forhandlernetværk, som har fokus på at skabe og 
sikre værditilvækst for vores kunder.

To landbrugsmaskinmekanikere 
søges til høstmaskiner m.m.
Vil du arbejde med at blive specialist i branchens 
premium brands, hvor du yder den kvalitetsservice, 
som vores kunder kender os for? 

ARBEJDSOPGAVER:
Opgaverne bliver primært at servicere 
CLAAS maskiner – enten ude ved 
kunden eller på værkstedet. Klargøring 
af nye og brugte CLAAS mejetærskere 
samt øvrige landbrugsmaskiner vil 
også indgå i arbejdsopgaverne.

I samarbejde med værkføreren 
planlægges arbejdsopgaverne. 
Du får stillet din egen servicevogn 
med behørigt værktøj og reservedele 
til rådighed. 

SOM PERSON ER DU: 
• Kundeminded og sætter service i 

højsædet
• Selvstændig og har ordenssans
• Fleksibel og klar til at yde en ekstra 

indsats i sæsonerne
Derudover trives du med samarbejde 
og kan indgå i samarbejdet med 
andre montører.

VI FORVENTER, AT DU: 
• Er uddannet 

landbrugsmaskinmekaniker
• Har kørekort (minimum B)
• Er pålidelig og troværdig i din 

kommunikation med kunden
• Har godt IT-kendskab
• Har gode engelske 

kundskaber

VI TILBYDER: 
• Oplæring og kurser i vores brands
• Et godt og frit arbejdsmiljø med 

dygtige og engagerede kollegaer
• Løn efter kvalifi kationer

ARBEJDSADRESSE: 
Fortrinsvis i den sydlige del af Sjælland 
og Lolland/Falster/Møn.

Ansøgningen sendes til:
jp@rostofte.dk 
senest d. 1. nov. 2019

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:
Adm. Værkfører, Jan Pedersen, jp@rostofte.dk, 20 43 83 41
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