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AGCO REMAN TURBOLADERE TIL FENDT

1.000.000 gange ca. hvert 8. minut. Så hurtigt snurrer turboladeren i din Fendt.  
Det er derfor vigtigt, at alt i den fungerer helt præcist. Hvis noget bliver slidt eller 
går i stykker, er det i de fleste tilfælde både bedre og hurtigere at udskifte hele  
enheden end at satse på en reparation, der kan vise sig at være kortsigtet.

Som din autoriserede Fendt forhandler kan vi tilbyde den fremragende og økono- 
miske turboudskiftningsenhed fra AGCO Reman. AGCO Reman turboladere er  
originale, genanvendte enheder, der er blevet renoveret af produkteksperter til  
samme kvalitet som fabriksnye og med de nyeste specifikationer. 

Der er 12 måneders fuld reklamationsret, som også dækker værkstedsarbejdet. 
En AGCO Reman udskiftningsdel kan erhverves til en lavere pris end en tilsvarende 
fabriksny, og har vi den ikke på lager, kan den normalt skaffes til næste dag

Bevar din Fendts høje kvalitet og præstation. Ingen tvivl, ingen fejl, ingen risiko.
Kontakt os, hvis du ønsker mere information om AGCO Reman produkterne.

Med venlig hilsen din Fendt forhandler

HURTIGT, SIKKERT OG ØKONOMISK. OM AGCO REMAN
AGCO Reman produkt- 
programmet består af  
genanvendte, originale dele,  
der er ekspertrenoverede til  
en kvalitet, som var de nye. 
Resultatet er en økonomisk  
én-ud-og-én-ind-erstatnings-
del, der får dig hurtigst muligt  
i gang igen. 

Du kan altid være sikker på, at 
en AGCO Reman del er 100 % 
original og lever op til alle krav 
og specifikationer.


