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Lundberg

nya modeller
Melex elbilar för kommunal skötsel

Det är vi som är KTT motor, från vänster: Jimmy Målerud, Mona Haglund, Lasse Sundler,
Mattias Carlsson och Markus Carlsson.

Kunskap och service
är vår styrka
KTT Motor AB i Karlstad är ett litet företag med 5-6 anställda. Vi jobbar inom
park- och förvaltningsområdet med mycket stort kunnande och service. Vi
levererar kompletta lösningar för er verksamhet med utbildning och ett stort
ansvar för att ert företag ska fungera med så lite störningar som möjligt.
Företaget startade 1985 med att bli återförsäljare för Belos AB som hade
importen av Kubota gräsklippare och kompakttraktorer. De har fortfarande
tillverkning av redskapsbäraren Trans Pro som idag ägs av Kärcher. Idag är vi
också återförsäljare av Svenningsens produkter, Walker Mowers, Weidemann
kompaktlastare m.fl. med dessa starka varumärken har vi under våra 30 år i
branschen jobbat upp en gedigen kundkrets med mängder av nöjda kunder som
använder maskiner från oss.
Vi arbetar även mot den privata marknaden som blir större för varje år som
går. Där har vi kända märken som Stihl motorredskap, MTD Trädgårdsprodukter
och Stigas kompletta sortiment. Idag är vi också anslutna till landets största
fackhandelkedja QC Trädgårdsexperten.

Leasingavtal genom våra partners:
Wasa kredit och Ikano Bank
445

NYHET!
Melex kompletterar med
modellerna 445 och 465

465

Nya Melex 445 och den längre modellen 465
Melex 445 och 465 är godkänd för allmän väg (15 år och AM-kort). Den har en
rejäl växelströmsmotor som gör den både pigg och stark med en maxhastighet
på 33 km/h. Batterikapaciteten ger en körsträcka på upp till 80 km. Den stabila
helt nykonstruerade fjäderbensframvagnen ger fina köregenskaper. Ny kraftigare bakaxel och hydrauliskt tvåkrets bromssystem med trummor runt om och
nyutvecklad separat handbroms är viktigt för din säkerhet. 445:ans flak har en
lastkapacitet på 250 kg och 465:an på 500 kg. Låg lasthöjd underlättar tunga
lyft. Man kan även välja till skåp med valfri inredning.

340

Melex 340, 380 och 390
Melex 3-serien finns i tre olika storlekar där Melex 340 är den kortaste och 390
är den längsta modellen. 3-serien finns med ett stort utbud av olika flak och
skåp. Melex 3-serie är ett extremt piggt och smidigt arbetsredskap. Den kraftiga
framvagnen med riktiga fjäderben och skivbromsar visar att detta är ett fordon
för tuffa tag.
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Enkla affärer
med HBV avtal

”Markus på KTT Motor är en
otroligt bra leverantör, det är
enkelheten med bra priser,
snabba servicar och reparationer
med eventuell lånemaskin
som avgör.”
Det säger Jonas Nyström, Maskinansvarig
Skötsel, Riksbyggen. Jonas är ansvarig för
den kommersiella delen på Riksbyggen i
Värmland där Konsum Värmland är en av
de större och äldsta kunderna.
Jonas har haft KTT Motor som leverantör i
drygt 15 år. Det har blivit många maskiner
genom åren, främst redskapsbärare från
Belos och Stiga men också mindre maskiner
från t. ex. Stihl. Just nu är cirka 10 stycken
Stiga Pro 25, 1 Titan och 7-8 TransPro:er
igång, både den nya 5080:n samt de lite
äldre 4560 och 3440. Jonas säger att för
ekonomins skull så behöver han ha maskiner som kan användas året om. På våren
sopar man, på sommaren klipper man gräs,
på hösten tar man upp löv och på vintern är
det vinterväghållning.

Spider jobbar i slänter upp till 55 grader.

Radiostyrda
klippare för krävande miljöer
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Radiostyrd 24 hk rotorklippare för slänter, rangergårdar,
ställverk och andra krävande miljöer. Klipparens unika
4-hjulsstyrning och drift gör det möjligt att klippa i
slänter utan problem.

stiga för proffs
Utvecklade för användaren. Effektiv avvibrering och ljuddämpning ger förartillfredsställelse. Fyrhjulsdrift och hydraulik gör arbetet lättsamt och smidigt.
Stiga Titan kan även fås med en tyst avvibrerande hytt som har uppvärmning
och luftkonditionering som standard. I uppförslut och på slirig mark är
det suveränt med individuell drivning på varje hjul. Alla redskap
sköts från förarsätet.

Titan 740

Pro 540

Pro 740

Titan 540

maximal
flexibilitet
Kompletta redskapsbärare för
proffs med höga krav

gör det med stihl
Fulladdade Stihlprodukter
Stihl har ett otroligt brett sortiment av bl.a. motorsågar, trimrar, röjsågar, kombisystem, multisystem, maskiner för häckar och trädvård, rengöringsmaskiner,
sprutaggregat, kapmaskiner och borragregat, personlig skyddsutrustning mm.
Som sagt, vad du än ska göra så gör det med Stihl.
Med vårt batterisystem får du fulladdade Stihl produkter. Stihl batterier med
olika kapacitet passar alla batteridrivna maskiner i sortimentet och laddas upp
med våra starka laddare på nolltid.
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TransPro 5080

TransPro 70100

TransGiant

Välj Kärcher Belos redskapsbärare och var trygg med ditt val. Byggda för arbete året runt,
med hög driftsäkerhet och lång livslängd är det en mycket lönsam investering.
Ditt behov, vår utgångspunkt. Vi hjälper dig att bygga din maskin, precis som du vill ha den.
Brett sortimentet av top-of-the-line redskap som snabbt kan skiftas ger optimal flexibilitet
och hög nyttjandegrad. Som auktoriserad serviceverkstad ger vi på KTT Motor dig trygghet
och mycket bra driftsekonomi.
MC 130

Läs mer om redskapsbärarna på www.karcher-belos.se

NYHET!

K-vagnen för alla behov
Transportvagnar för kommuner, fastighetsförvaltning, kyrkogårdar, golfbanor,
entrepenad m.fl. Vagnarna finns i storlekar från 500 kg upp och uppåt. Samtliga
vagnar är trevägstippande, finns även som högtippande. K-vagnen tillverkar
även specialvagnar efter kundens egna önskemål.
K-Heat, ogräsbekämpning med 100% vatten vilket gör den otroligt miljövänlig
och effektiv. Mycket låg ljudnivå och averkningsgrad på upp till 2000 m2 om
dagen. Vattentankar från 300 liter upp till 4 000 liter.
K-heat Compact, ett helt nytt koncept!
Minskar ner storleken och vikten. Kan
monteras på elbilar samt mindre vagnar och bilar. Detta kan behövas vid
trånga innergårdar eller kyrkogårdar.

Traktorer

& gräsklippare
När du väljer en traktor eller gräsklippare från Kubota får du alltid en körglad maskin med motorer som är så ekonomiska och så
miljövänliga att de redan nu klarar framtidens allt hårdare krav.
Och, kanske viktigast, du får en maskin som du kan lita på i alla
situationer. Vårt traktor- och gräsklipparprogram är väldigt brett.
Vi på KTT Motor säljer både Kubotas minsta och största modeller.
Nya klassledaren STW 37

gräsklippare för proffs

Med sido- och bakutkast. Klippbredd upp till 1829 mm. Manövrerar enkelt runt
träd och rabatter. Miljövänlig och bränslesnål E-TVCS diesel på 26 hk. Tilt Up på
klippdäcket för enkel rengöring och service.

Walker gräsklippare är inte bara hopmonterade, de är konstruerade. Alla komponenter har provkörts i drift. Alla detaljer har
testats och finslipats. Varje gräsklippare är byggd och trimmad
för perfektion, överlägsen driftsäkerhet och prestanda som
garanterar högsta kvalitet.

proffstvättar

smidig,
tyst och
lättkörd
elbil

ZD326, Zero-turn klippare för proffsanvändare

...t.ex. kyrkogårdar där det kan vara trångt.

Walkers gräsklippare passar bra på stora ytor, men även på...
Walkers robusta medelstora gräsklippare är byggda för krävande daglig användning året om i kommersiella tillämpningar och
avsedda för klippning och snöröjning av praktiskt taget alla typer
av underlag – kuperad terräng, oregelbundna och trånga ytor
samt öppna fält.

Utrustad med en 37 hk dieselmotor, hydrostatisk drivning och 3 växelområden.
Hög transporthastighet, farthållare, kompakta mått och ett stort redskapsprogram. De har fästen med hydrauliskt frontkraftuttag som tillval, vilket ger
stor flexibilitet och möjlighet att snabbt byta mellan olika redskapssystem. Baktill finns en 3-punktslyft med stor lyftkapacitet.

Vi är auktoriserade för Kränsle
högtryckstvättar, både försäljning
och service.

Elbilen Goupil G3 är liten, smidig, tyst och
lättkörd med låga driftskostnader och en
lastvikt upp till 700 kg. Den finns med en
mängd olika påbyggnader och tillbehör för
alla tänkbara arbetsuppgifter som högtryckstvättning, sophantering, distribution
etc. Det finns yterligare två modeller, den
mindre Goupil G1 och den större Goupil G5 E.
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Ventrac 3400

för dig med krav året om

När du behöver en maskin som både har kraften och smidigheten du söker, lägger du sedan till ordet mångsidighet så har du VENTRAC 3400Y. Ventrac 3400Y
är en uppgradering av LE3200. Vi har sparat guldkornen från tidigare 3000modeller och gjort vissa utvecklingsförbättringar såsom t. ex. en ny motor
vilket resulterat i viss designutveckling. Bakpartiet är till 90% helt nytt bl.a. för
att ge plats åt den nya dielselmotorn, Kubota D902. Nytt tätat elsystem med
nya och fler mätare och funktioner t. ex. bränslemätare.
Högre markgång. Nya skyddsplåtar under maskinen ger tystare och säkrare
gång. Motorhuven öppnas fällbart åt sidorna. Fällbar störtbåge sitter monterad
som standard. Modell 3400Y är kompatibel med alla redskap/tillbehör från LT &
LE modellerna (undantaget LW350 hytten).

Lövblås
Blås bort löv mm. LA 162
kan vinklas horisontellt 180
grader åt vänster eller höger.
Borste
Borstar bort snö, löv, smuts
och annat material. Kan höjdjustera sig själv i ”flytläge”.
Klippare / Sly
Sidoutkast, bakutkast, slyklippare, vertikalskärare,
gräsmatteskärare, kantskärare.
Jord / Mark
Planeringsharv, tippskopa, skopa med klo, kombiskopa, ogräsborste
Snö / Löv
Schakt / snöblad, vikplog, borste, snöslunga,
stubbfräs, lövblås, droppspridare

SVERIGE
PORTO BETALT

Weidemanns nya

EHOFTRAC
går på el och är miljövänlig

Kompakt konstruktion, låg tyngdpunkt, liten vändradie och kraftfull prestanda
- detta kännetecknar sedan länge Weidemann och gör alla arbetsmoment mer
produktiva. Bredvid hög funktionalitet, stor arbetskomfort och utmärkt säkerhetsstandard har de en mängd kraft och uthållighet.

Här den nya uppladdningsbara Weidemann
1160 ehoftrac, det är en maskin och passar till
många olika uppdrag, även där det kan vara
trångt och trixigt. Det här kommer garanterat
bli riktig succé !

KTT Motor AB • Fjärrviksvägen 18, 653 50 Karlstad
Tel: 054-53 43 00 • www.kttmotor.se • info@kttmotor.com

fender media ab, skärhamn

Weidemann har en mängd modeller att välja bland och erbjuder för varje uppgift
en passande lösning. Vi erbjuder er de nya miljövänliga byggserierna med en
motorteknik som motsvarar den nyaste avgasnormen.

