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Fleksibilitet på dine vilkår: Egholm introducerer maskinudlejning
Med sin nye udlejningsløsning for maskiner og separate redskaber tilbyder Egholm banebrydende redskabsbærere til en månedlig leje, så du slipper for langsigtede investeringer og udgifter til vedligeholdelse.

Når du har brug for at få udført et specifikt eller sæsonbetinget job uden at belaste din likviditet, er Egholm Rental
et omkostningseffektivt alternativ til at købe en professional redskabsbærer til at klare dine feje-, vedligeholdelseseller vinteropgaver. I sådanne tilfælde er maskinudlejning ikke kun den mest økonomiske og fleksible løsning, men
også det mest gennemskuelige og beregningsvenlige valg.
”Der er ingen overraskelser - med Egholm Rental ved du præcist, hvad du skal betale hver måned, hvilket gør din
planlægning meget nemmere”, siger Norbert Birkendorf, Group Rental Manager hos Egholm.
Valget er dit
Med Egholms team af specialister ved din side kan du vælge mellem alle Egholms redskabsbærere: Park Ranger
2150, City Ranger 2260 og City Ranger 3070, der er blandt de førende maskiner på det europæiske marked. Disse
kan alle anvendes med et utal af redskaber, og du bestemmer helt selv tidsrammen for udlejningen. ”Du kan vælge
en kort lejeaftale til sæsonbetingede spidsbelastninger eller store begivenheder. En sæsonbetinget lejeaftale med
en løbetid på op til 7 måneder, hvilket er en perfekt måde at øge din kapacitet på hen over vinteren eller sommeren.
Eller en længerevarende lejeaftale, der omfatter lige den periode, du vælger”, siger Norbert Birkendorf.
Indlicitering får opgaverne løst
I stedet for at være afhængig af eksterne partnere til at udføre visse opgaver inden for bymæssig rengøring, giver
Egholm Rental dig også mulighed for at lade dit eget personale udføre opgaverne. Det er ofte en både billigere og
hurtigere måde at løse opgaven på. Desuden øger Quick-shift-systemet din effektivitet, fordi du kan skifte redskab
på nogle få minutter uden behov for værktøj.

Download billeder her: https://egholm.eu/marketing/downloadables
For yderligere: Egholm A/S - Maria Bro - mb@egholm.dk - T: +45 93 63 48 11
Om Egholm:
Egholm A/S udvikler, producerer og markedsfører redskabsbærere, som holder veje, parker og udendørs arealer rene og indbydende
hele året rundt. Egholm maskiner fremstilles af håndværkere i Danmark og anvendes i byområder og parker over hele verden.
Med specialværktøj, udviklet til netop deres maskiner, leverer Egholm maskiner perfekte resultater uanset opgaven. Egholm A/S er
en familieejet og familiedrevet virksomhed med dybe rødder i det vestlige Danmark.
For yderligere oplysninger om Egholm, besøg www.egholm.dk.
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