Servicekampanj med 15% rabatt på
Siljum-delar inför vintersäsongen 2022!
Hösten är snart här! Därför är det läge att se över vinterutrustningen från Siljum så
den är i perfekt skick. Det gör att du, dina förare och alla maskiner är redo att möta
vintersäsongen utan risk för oplanerade driftstörningar och stopp.
Vi rekommenderar särskilt följande åtgärder:
Se över hydraulcylindrarna. Behöver de packas om eller bytas?
Se över chockventilerna. Behöver de bytas ut mot nya?
Se över vingarna. Utför en tillsyn och se över om något behöver bytas ut, repareras eller
servas. Det är alltid bra att ha extra fjädrar hemma för snabbt utbyte.
Se över slitstålen. Skaffa en extra uppsättning slitstål som reserv.
Se över lackskador. Köp färg i originalkulör i 1-litersburkar, bättringsmåla och förbättra skyddet. Nyhet!
Exempel på komponenter som är extra bra att ha hemma:

SLITSTÅL
Slitstålen finns för skopa, plog och vingar. Släta, tandade och
bockade. För plogar rekommenderar vi Olofsfors P300 Classic
(släta eller ändbockade). För skopor rekommenderas Sharq P300.

LACKFÄRG
Färg i originalkulör för bättringsmålning och skydd.
Volym 1 liter.

BUFFERTAR
Gummibuffert till vingarna

BRICKOR, BUSSNINGAR OCH
TAPPAR
Komponenter som schims,
tappar, muttrar, brickor och
kutsar.

FJÄDRAR
Dragfjädrar till vingarna. Finns
både i 30 mm respektive 40 mm
storlek. (Mått invändigt ögla)

För artikelnummer, se följande sida.
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Artikelnummer
Artikelnr

Artikel

Produkt

SI6201249

Gummibuffert

Multiskopa/Multiplog

SI4210713

Shims galvplåt

Fjädrande vinge

SI4210582

Plastkuts

Fjädrande vinge

SI4210705

Bricka

Fjädrande vinge

SI4210605-01

Mutter till tapp

Fjädrande vinge

SI4210586-1

Tapp

Fjädrande vinge

SI6801144

Dragfjäder SF-DF
10x80x300

Fjädrande vinge

Mäts invändigt ögla

SI6801143

Dragfjäder SFDF10x80x400 SS1774-04

Fjädrande vinge

Mäts invändigt ögla

Färg, 1-liter, Siljum-röd
(”Väderstad-röd”)

Samtliga produkter

Nyhet!

Färg, 1-liter, Siljum-grå
(RAL 7016)

Samtliga produkter

Nyhet!

1910005001

1910003001

Kommentar

Vid utbyte eller reparation. Följ alltid serviceanvisningarna till dina produkter från Siljum.

Vi har samtliga komponenter och slitstål i lager för leverans.
Välkommen att kontakta oss för beställning, mer information eller vid frågor.
Rabatten 15% gäller på ordinarie priser, exkl moms.
Lackfärg finns även för fler av Fronteqs varumärken: Götene och Ufo.
Tel: 0914-202 20
E-post: info@fronteq.se

Vid kontakt eller beställning, skicka gärna med en bild på produktens typskylt.
Det gör att vi snabbt kan identifiera modellen och verifiera rätt komponenter.
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