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Flexibilitet på dina villkor: Egholm introducerar maskinuthyrning
Med sin nya uthyrningslösning för maskiner och separata redskap erbjuder Egholm banbrytande redskapsbärare
för månadsvis uthyrning, så att du slipper långsiktiga investeringar och utgifter för underhåll.

När du behöver utföra ett specifikt eller säsongsbetonat jobb utan att belasta din likviditet är Egholm Rental ett
kostnadseffektivt alternativ till att köpa en professionell redskapsbärare för att klara dina sop-, underhålls- och
vinteruppgifter. I sådana fall är maskinuthyrning inte bara den mest ekonomiska och flexibla lösningen, utan också
det mest transparenta och lättberäknade valet.
”Det finns inga överraskningar - med Egholm Rental vet du precis vad du ska betala varje månad, vilket gör din
planering mycket enklare” säger Henrik Munk, Försäljningschef Norden hos Egholm.
Det är ditt val
Med Egholms team av specialister vid din sida kan du välja mellan alla Egholms redskapsbärare: Park Ranger 2150,
City Ranger 2260 och City Ranger 3070, som är bland de ledande maskinerna på den europeiska marknaden. Alla
dessa kan användas med ett stort antal redskap och du bestämmer helt själv tidsramen för uthyrningen. ”Du kan
välja ett kort hyresavtal för säsongsbetingade spetsbelastningar eller stora evenemang. Ett säsongsbetingat
hyresavtal med en löptid på upp till 7 månader, vilket är ett perfekt sätt att öka din kapacitet över vintern eller
sommaren. Eller ett långvarigt hyresavtal som omfattar just den period du väljer” säger Henrik Munk.
In-licensing löser uppgifterna
I stället för att vara beroende av externa partner för att utföra vissa uppgifter inom rengöring i städer ger Egholm
Rental dig också möjlighet att låta din egen personal utföra uppgifterna. Det är ofta ett både billigare och snabbare
sätt att lösa uppgiften. Dessutom ökar Quick-shift-systemet din effektivitet för att du kan byta redskap på några få
minuter, utan behov av verktyg.

Ladda ner bilder här: https://egholm.eu/marketing/downloadables
För ytterligare: Egholm A/S - Maria Bro - mb@egholm.dk - T: +45 93 63 48 11

Om Egholm:
Egholm A/S utvecklar, tillverkar och marknadsför redskapsbärare som håller vägar, parker och områden utomhus rena och inbjudande
året runt. Egholms maskiner tillverkas av hantverkare i Danmark och används i städer och parker i hela världen. Med specialredskap,
utvecklade just för deras maskiner, levererar Egholms maskiner perfekta resultat oavsett uppgift. Egholm A/S är ett familjeägt och
familjedrivet företag med djupa rötter i västra Danmark. För ytterligare information om Egholm, b esök www.egholm.se.
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