
Vi ved, at der er særlige udfordringer, når græssæsonen går i 
gang. Du har brug for en partner i marken – det er derfor, vi  
er her. Vi har ekstra fokus på Fendt græsmaskiner og balle- 
pressere – og ikke mindst hurtig adgang til både reservedele 
og reparation i hele sæsonen.

Vores fuldt udstyrede servicebiler er klar til at bistå dig i den hektiske  
periode. Vi har styr på reservedelsforsyningen, og alt er kørt i stilling til at 
dække de behov, der kan opstå, når du er i marken med Fendt græsudstyr. 

Kontakt os med det samme, hvis du får brug for support 
– vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at holde dig produktiv,
effektiv og sikre dig mest mulig oppetid.

Med venlig hilsen

fendt.dk  |  Fendt is a worldwide brand of AGCO.

Vi er din samarbejdspartner i marken 24/7 
- også når græsset skal bjærges.

VI ER DIN SAMARBEJDSPARTNER I MARKEN 
– SAMMEN MED AGCO PARTS HOLDER VI DIG KØRENDE!

Branchens førende service og 
reservedels-support.

Vi har det korrekte værktøj, direkte adgang 
til Fendt og nyeste tekniske knowhow.

Hurtig adgang til originale udskiftningsdele 
på vores strategisk placerede lagre.

Servicetilbud og supportpakker – herunder 
Fendt Care og 24/7 reservedelslevering.

TBS Maskinpower ApS - Starup
Smedebakken 7, Starup • 7200 Grindsted
75 38 11 22  •  info@tbs.dk

TBS - Holstebro
Viborgvej 79 • 7500 Holstebro
97 42 09 66  •  holstebro@tbs.dk

TBS - Suldrup
Hjortholmvej 14 • 9541 Suldrup
98 37 83 44

LAD OS SPRINGE 
OVERRASKELSERNE OVER!

Vi sørger sammen med AGCO Parts for den proaktive 
opbakning, der sikrer dine resultater:

Vores fuldt udstyrede servicebiler er klar til at bistå dig i den hektiske periode. 
Vi har styr på reservedelsforsyningen, og alt er kørt i stilling til at dække de behov, der kan 
opstå, når du er i marken med Fendt græsudstyr.


