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Maskinstation AB
Roalövsv 90-6, 291 95 Färlöv

Org.nr: 556622-1668

Jens 070-573 40 10 Ola 070-217 22 14 Tony 070-637 31 54
 044-711 90 fax: 044-710 31

Roalövs

Vi erbjuder bl.a. följande tjänster

• Kombisåmaskin – 6 m
• Sprutning – Lindus 24 m
• Pressning – rundbal med inliner
• Pressning – fyrkant, rundbal med samlare
• Plastning – fyrkant, rundbal
• Tröskning – 25 fot
• Betupptagning – Edenhall 733
• Lastare och dumper
• Gödselkörning Hill 18000 / 25000
• 12/16/24 m ramp eller 8/12 m nedmyllningsaggregat
• Nu utför vi även täckdikning
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Tillverkar trappor och fönster, samt utför reparationer. 
Anders Håkansson tel. 070-5700217 



Önne Trä & Byggvaror 
Önnestad 044 - 701 70

ÖPPET
Måndag - Fredag 

07.00 - 17.30
Lördag

09.00 - 13.00

VÄLKOMMEN !

Din lokala bygghandlare!

Värme för mobilt boende

Alde International Systems AB  •  Box 11066  •  S-291 11 Färlöv  •  Tel 044 - 712 70  •  Fax 044 - 718 48  •  www.alde.se  •  info@alde.se



Upptäck fördelarna!
Tel. 044-71011
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Orolig för dina viktiga data�ler?

directbackup.se tar automatisk backup över Internet
• enkel återläsning • snabb ”kom-i-gång” • högsta säkerhet

För mer information besök www.directbackup.se eller maila info@directbackup.se

Anders Andersson tel. 0706-27 40 49 www.dockarp.se
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