
”Vår drivkraft är att erbjuda 
produkter och service med 
kvalitet och hållbarhet.
  
Vi kan erbjuda serviceavtal 
på din nya maskin och även 
förmånligt leasingförslag 
via Wasa Kredit.”

Kai Stridh
VD & Säljansvarig

Vitra Vårkampanj
1/3 — 30/4 2022

VITRA C3.55  
med 130 cm sopborste
Bepps har nöjet att erbjuda er denna multimaskin till ett 
förmånligt pris under en begränsad period. Maskinen 
kan skräddarsys utefter ert behov och användning. Steg 
5-motorer är standard med Danfoss drivlina.

• 50 HK
• 0-36 km/h 
• PTO 75 l
• Lastvikt 1760 kg
• Konstant 4 WD
• Danfoss drivlina standard
• Silent Cabin
• Midjestyrd

• Justerbar viktöver föring till 
front lyften

• Klimatanläggning

• Ledljuspaket komplett

• Komfortstol med  
luftfjädring

• Frakt tillkommer

PRODUKTFAKTA

AB BEPPS 
Malmövägen 75
222 70 Lund

tel: 010 330 06 66 
www.bepps.se  
lund@bepps.se

exkl. moms
Ordinarie pris  

891 241:-

825 700:-  

Månadskostnad 11.335 kr 

Kontakta gärna
Joachim Persson på

jp@bepps.se
för att se hur vi kan hjälpa

ditt företag.

https://bepps.se


”Vår drivkraft är att erbjuda 
produkter och service med 
kvalitet och hållbarhet.
  
Vi kan erbjuda serviceavtal 
på din nya maskin och även 
förmånligt leasingförslag 
via Wasa Kredit.”

Kai Stridh
VD & Säljansvarig

Vitra Vårkampanj
1/3 — 30/4 2022

VITRA C2.25  
med extrautrustning    
Bepps har nöjet att erbjuda er denna multimaskin till ett 
förmånligt pris under en begränsad period. Maskinen 
kan skräddarsys utefter ert behov och användning. Steg 
5-motorer är standard med Danfoss drivlina.

• 25 HK
• 0-27 km/h 
• PTO 50 l
• Lastvikt 1320 kg
• Konstant 4 WD
• Danfoss drivlina standard
• Silent Cabin
• Midjestyrd

• Justerbar viktöver föring till 
front lyften

• A/C

• Ledljuspaket komplett

• Komfortstol med  
luftfjädring

• Frakt tillkommer

PRODUKTFAKTA

Månadskostnad 6.755 kr 

exkl. moms
Ordinarie pris  

531 990:-

491 900:-  

AB BEPPS 
Malmövägen 75
222 70 Lund

tel: 010 330 06 66 
www.bepps.se  
lund@bepps.se

Kontakta gärna
Joachim Persson på

jp@bepps.se
för att se hur vi kan hjälpa

ditt företag.

https://bepps.se


”Vår drivkraft är att erbjuda 
produkter och service med 
kvalitet och hållbarhet.
  
Vi kan erbjuda serviceavtal 
på din nya maskin och även 
förmånligt leasingförslag 
via Wasa Kredit.”

Kai Stridh
VD & Säljansvarig

Vitra Vårkampanj
1/3 — 30/4 2022

Månadskostnad 9.240 kr  

VITRA C2.25  
med sop-/suganläggning    
Bepps har nöjet att erbjuda er denna modell utrustad 
med sop/sug anläggning till ett förmånligt pris under en 
begränsad period. Maskinen kan skräddarsys utefter ert 
behov och användning. Steg 5-motorer är standard med 
Danfoss drivlina.

exkl. moms
Ordinarie pris  

720 655:-

672 900:-  

• 25 HK
• 0-27 km/h 
• PTO 50 l
• Lastvikt 1320 kg
• Konstant 4 WD
• Danfoss drivlina standard
• Silent Cabin
• Midjestyrd

• Justerbar viktöver föring till 
front lyften

• A/C
• Ledljuspaket komplett
• Komfortstol med  

luftfjädring
• Komplett sop/sug  

anläggning
• Frakt tillkommer

PRODUKTFAKTA

AB BEPPS 
Malmövägen 75
222 70 Lund

tel: 010 330 06 66 
www.bepps.se  
lund@bepps.se

Kontakta gärna
Joachim Persson på

jp@bepps.se
för att se hur vi kan hjälpa

ditt företag.

https://bepps.se
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