
De winter is de juiste tijd om het onderhoud aan uw Rider/zitmaaier uit te voe-
ren. Door uw Rider/ zitmaaier het juiste onderhoud te geven is deze in topcon-
ditie voor het komende seizoen en kunt u met veel plezier uw gazon maaien.

Waarom 3 verschillende onderhoudsbeurten?
Uw machine behoeft niet ieder jaar hetzelfde onderhoud, sommige  onderdelen 
kunnen langer probleemloos hun werk doen, vandaar dat wij met 1, 2, 3 beur-
ten werken. Het eerste jaar (aanschaf) maaien we meestal geen vol seizoen en 
kunt u toe met beurt 1. Opvolgende jaren kunnen we volstaan met beurt 2 en 
3 (om en om).
Wij gebruiken uitsluitend originele onderdelen.

Voordelen voor u:
• 5-JAAR GARANTIE ( vraag naar de voorwaarden)
• Plezierig maaien
• Mooi maai resultaat
• Langere levensduur 
• Hogere restwaarde bij inruil (na 5 jaar 50% van  

aanschafwaarde gegarandeerd)
   

BTN de Haas BV
Winkel openingstijden

maandag t/m vrijdag 8:00 tot 17:00 uur
donderdag koopavond tot 20:00 uur

BTN DE HAAS WINTERSERVICE 
zitmaaiers / frontmaaiers

bij aanmeldingbij aanmelding
gratis present gratis present 
twvtwv  €15,-€15,-
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BTN de Haas BV  Osloweg 139    9723 BK Groningen    050-5414311    info@btndehaas.nl

BEL OF MAIL VOOR 
EEN AFSPRAAK

050 - 541 43 11
servicebalie@btndehaas.nl

11 22 33• 1e jaar 
• Grondig reinigen 
• Olie verversen
• Oliefilter vervangen
• Luchtfilter reinigen
• Fuel-fit toevoegen 

aan brandstof
• Messen slijpen/ 

balanceren
• Controleren snaren 

en lagers
• Smeren draaiende 

delen
• Maaidek behandelen 

met protect wax
• Bandenspanning 

controleren
• Accu / laadspanning 

controleren 

• 2e Jaar
• Grondig reinigen 
• Olie verversen
• Oliefilter vervangen
• Luchtfilter reinigen
• Brandstoffilter 

vervangen
• Fuel-fit toevoegen 

aan brandstof
• Messen slijpen/ 

balanceren
• Controleren snaren 

en lagers
• Smeren draaiende 

delen
• Maaidek behandelen 

met protect wax
• Bandenspanning 

controleren
• Accu l laadspanning 

controleren

• 3e jaar
• Grondig reinigen 
• Olie verversen
• Oliefilter vervangen
• Luchtfilter vervangen
• Bougie vervangen
• Brandstoffilter  

vervangen
• Fuel-fit toevoegen  

aan brandstof
• Messen slijpen/ 

 balanceren
• Controleren snaren 

en lagers
• Smeren draaiende 

delen
• Maaidek behandelen 

met protect wax
• Bandenspanning 

 controleren
• Accu l laadspanning 

 controleren  
  
 € 175,-€ 175,- € 215,-€ 215,- € 249,-€ 249,-

De transmissie (aandrijving)-olie moet de eerste keer na ca. 50 uur (2-jaar) vervangen  worden,                           
daarna om de 150 uur (3 jaar). Dit heeft een meerprijs van € 99,-
Deze  prijzen gelden voor de 200 en 300 serie ( excl. 2-cil. En AWD, deze hebben een meerprijs). 

• Professionele werkplaats 
• Originele onderdelen
• 5 jaar garantie
• Beter maairesultaat
• Haal- en  

brengservice

Halen en brengen bijdrage  
We kunnen de machine(s) bij u halen 
en brengen. Hiervoor vragen wij een 
bijdrage van:

€ 39,-€ 39,-
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