
 
  Robotplæneklipper 2018 

Vinterservice og opbevaring 

  
  

Roskilde 46 75 55 22 | Hillerød 48 24 04 11 



2 
 

 
  
 

 

  

Sivertsen A/S forhandler robotplæneklippere fra Stiga,  
Husqvarna og Stihl/Viking der er førende producenter på 
markedet. 
  
Programmet omfatter mere end 24 forskellige modeller – 
betjeningsvenlige robotter til den mindre private have og 
til større arealer med GPS-overvågning, f.eks. i 
boligselskaber, på kirkegårde, institutioner m.v. 
  
Vi tilbyder opsætning med kabelnedlægger, service og 
vinteropbevaring.  
  
Vi kommer gerne på et uforpligtende besøg hvor vi 
sammen kan finde frem til en løsning, der passer til  
dine ønsker og behov. 
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  Robotklipper serviceydelser 

Service og vedligehold: 

  

Vi anbefaler at din robotklipper bliver serviceret mindst én gang pr. år. 
Dette er for at sikre optimale arbejdsbetingelser for din robotklipper 
igennem hele sæsonen og minimering af nedbrud. 
  
Der findes et serviceskema for hver model, som vores personale 
følger slavisk. Derudover er der måske en opdatering af maskinens 
software, der naturligvis også vil blive udført. 
  
Der findes 3 slags service for din robotklipper: 
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  Robotklipper serviceydelser 

  
  
  
 
 
 
Under service på din robotklipper bliver der: 
 
• Udskrevet en robotrapport i 2 kopier. En til værksted og en til dig 
• Rengjort chassis og karosse udvendigt. 
• Afmonteret baghjul som renses og o-ringen kontrolleres (*) skiftes 

evt. 
• Kontrolleret kullene i hjulmotorer (*) skiftes evt. 
• Afmonteret forhjul hvor pakdåser og lejer kontrolleres (*) skiftes evt. 
• Kontrolleret at alle skruer, møtrikker og bolte er korrekt spændt 
• Kontrolleret, at reguleringen af klippehøjden fungerer. 
• Kontrolleret om knivmotorens lejer skal smøres (*) skiftes evt. 
• Kontrolleret kullene i klippemotoren (*) skiftes evt. 
• Kontrolleret om kniven er skarp og i balance (*) Skiftes evt. 
• Rengjort inde i chassiset med støvsuger og trykluft 
• Kontrolleret om stødsensorerne bør rengøres og 

funktionskontrolleres 
• Kontrolleret alt omkring Batterier: Spænding og tilstand (*) skiftes 

evt. 
• Kontrolleret om ledningsnet, lodninger og stikforbindelser er ok. 
• Justeret på ladebolte og slæderne funktiontestes (*) skiftes evt. 
• Udført en egenkontrol via servicemenuen, hvor alle komponenter 

testes 
• Udført en softwareopdatering udføres hvis det er muligt 
  
(*)OBS! Udskiftede reservedele er ikke inkluderet i prisen. 

 

Pris inkl. moms 1.500,- (1.200,-) 
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  Robotklipper serviceydelser 

  
  
  
 
 
 
Ud over service standard bliver din robotklipper: 
 
• Opbevaret på vores hotel. 
• Oplades 2-3 gange henover vinterhalvåret 
• Får kontrolleret lader og transmitter. 
  
  

Pris inkl. moms 2.250,- (1.800,-) 
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Ud over service standard bliver din robotklipper: 
 
• Afhentet hjemme hos dig. 
• Dens ladestation bliver rengjort 
• Opbevaret på vores hotel. 
• Oplades 2-3 gange henover vinterhalvåret 
• Får kontrolleret lader og transmitter. 
• Tilbageleveret hjemme hos dig 
• Gennemmålt kablet i haven 
• Stillet op og startet op. 
• kørsel afregnes efter kilometer ifølge aftale. 

Robotklipper serviceydelser 

Pris inkl. moms 3.750,- (3.000,-) 
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SIVERTSEN A/S 
Københavnsvej 282, 4000 Roskilde Tlf. 46 75 55 22 

Høgevej 7, 3400 Hillerød Tlf. 48 24 04 11 

www.sivertsenas.dk 
  

 

Køb også på vores webshop 

online.sivertsenas.dk 
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