Med rätt verktyg blir resultatet
både grönare och skönare
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Jobbet blir roligare att göra
med bra trädgårdsmaskiner
På JM Jönsson arbetar vi med marknadens mest välkända märken inom
trädgårdsmaskiner och utrustning. Vi värdesätter bra kvalitet, goda
relationer och en hög servicenivå. För oss är det viktigt att kunna erbjuda våra kunder det sortiment, den kompetens och den goda service
som gör att de väljer att komma tillbaka till oss om och om igen.
Sedan 2015 är vi en del av Sveriges största fackhandel inom skog och
trädgård. 2014 var året då ett trettiotal trädgårds- och skogsbutiker
tillsammans förenades under det gemensamma varumärket
QC Trädgårdsexperten. QC står för Quality Center och har blivit ett
signum i allt vi gör. Målet bakom sammanslagningen var att skapa en
kedja som med kunden i centrum erbjuder toppkvalitet på utrustning,
service och rådgivning. Samma fokus som vi alltid haft, men nu med
gemensamt inköps- och marknadsföringskoncept.
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Välkommen till JM Jönsson!

Världens bästa handredskap!
Rensa enkelt ogräs på grusgång,
trädgårdsland eller överväxt på
asfalt. Med hjulhackan jobbar du
med rak rygg och hela kroppens
kraft.
Film på www.svearedskap.se

Före

Efter 0,1 sek

Efter 2-3 dagar

Bränn inte ogräset - värm hastigt!
Rensa med
Lucko!

Fokus på hög arbetshastighet,
bra ergonomi och hög effekt.
Utrustningar för gasol.
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Affärsfilosofi skapar nöjda kunder
Företaget har funnits sedan 1927, efter de första 60 åren bytte vi ägarkonstellation och sedan dess heter ägaren Kent
Stellgren. Affärsfilosofin har dock inte ändrats. Den går fortfarande ut på att sälja bra varor till rimliga priser, med en hög
servicenivå. Genom att ha ett brett sortiment och auktoriserad service på det 20-tal varumärken vi säljer, lyckas vi bra i
vår strävan efter nöjda kunder.
Våra kunder finns i sydvästra Skåne och bland dem hittar man flera bostadsrättsföreningar, kyrkor, kommunala verksamheter, entreprenörer inom mark och trädgård men också många privatpersoner. Här finns fem kompetenta medarbetare
som vet vad marknaden kan erbjuda och som hjälper dig att hitta den bästa utrustningen för ditt projekt.

Japansk kvalitet – hela vägen
SILKY Pocket Boy 170 är Bäst i Test enligt
Råd & Rön. Det tycker vi med! Grensågen passar
både trädbeskärning och friluftsliv. Alla våra
japanska sågar och sekatörer håller samma höga
kvalitet och effektivitet.
Kontakta oss för adresser till lokala återförsäljare.

Silky Pocket
Boy 170
Silky Hayauchi

Silky
SuperAccel

Golden Star Mini
Golden Star
Medium

Silky Zubat
Professional

Golden Star
Grensax

Chikamasa
Blomsax T-55C

Skandinavisk Generalagent för Silky · Tel 023-296 55 · www.gronytekonsult.se
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Vilka egenskaper ska dina redskap ha?
Under alla år i branschen har vi sett många produkter komma och gå. En sak har vi märkt och det är att redskap måste
hålla en viss kvalitet för att göra sina ägare nöjda. Men samtidigt finns det många olika uppgifter att lösa och alla användare föredrar olika egenskaper hos sina maskiner och redskap. Vi har därför valt produkter från ett 20-tal varumärken.
Här finns märken från olika länder och vi känner deras olika egenskaper. Kom hit och prata med oss om vilken uppgift du
ska lösa och vad du föredrar hos dina redskap, så ger vi dig ett bra förslag.

Hur miljövänlig är du?
Vi rekommenderar gärna vårt miljövänliga sortiment. De senaste åren har det till exempel kommit en mängd intressanta
batteridrivna redskap som klarar av riktigt hög arbetskapacitet. Hör med oss och se om du kan göra en miljöinsats nästa
gång du inhandlar trädgårdsredskap.

SMARTARE
BENSIN.
För alla märken

KÖP DINA KVALITETSREDSKAP
FRÅN WOLF-GARTEN HOS J.M JÖNSSON

med omtanke om

Människa, Maskin och Miljö
www.aspen.se

www.wolf-garten.se
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Produkter du helst köper hos oss!
Båtmotorer

Röjsågar

Batterier

Robotgräsklippare

Beskärningsverktyg

Skyddskläder

El- och bensinmopeder

Släpvagnar

Elverk

Snöslungor

Gödnings- och saltspridare

Sopmaskiner

Gräsklippare

Sprutor

Häcksaxar

Trädgårdsmaskiner

Högtryckstvätt

Traktorer och redskapsbärare

Kapmaskiner

Trimmers

Kompressorer

Vedklyvar

Kvarnar

Vertikalskärare

Motorsågar

Åkgräsklippare

Pumpar

Redskap

ALLT FÖR SKOG & TRÄDGÅRD
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Ge dina maskiner ett långt och produktivt liv
Livslängden för en maskin är av stor betydelse för både företag och privatpersoner. En lång livslängd och en hög driftsäkerhet fordrar ett kontinuerligt underhåll. JM Jönsson har en auktoriserad verkstad som erbjuder personlig fullservice
och ett garanterat professionellt utfört arbete för alla våra varumärken. Eftersom vi är auktoriserade och våra mekaniker
tillhör de mest välutbildade är du och dina maskiner i trygga händer.
Vi utför service och reparationer på trädgårdsmaskiner till alla våra kunder. Oavsett vilket behov du har gör vi vårt yttersta
för att ge dig ett riktigt bra resultat. Vi har dessutom lånemaskiner som du vid behov kan låna för att undvika eventuella
driftstopp.

Stolt samarbetspartner
sedan decennier

stiga.se
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Reservdelar på lager
Hos oss finns en stor sortering av reservdelar och vi
har förmodligen den del du söker på lager. Men skulle
vi behöva beställa hem så går det fort. Reservdelar
som lagerhålls i Sverige får vi hem på ett par dagar.

SVERIGES BREEEEEEEEEDASTE SORTIMENT

Läs mer om vårt sortiment på fogelsta.se

Vi är aldrig längre bort än ett telefonsamtal!
Besöksadress:
Arlövsvägen 24, 232 35 Arlöv
Telefon: 040-43 70 30
www.jmjonsson.se
info@jmjonsson.se
Öppettider:
Måndag–Fredag 8–17
Lunchstängt 12–13
Under sommarsäsongen har vi också Lördagsöppet.

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 10692 • www.jssverige.se

Skanna QR-koden och kom direkt till vår hemsida.

