Blijven genieten van uw tuin en de werkzaamheden met
plezier verrichten om uw tuin winterklaar te krijgen.

Dat kan met een Gator van Cervon!

Uw tuin winterklaar met een Gator van Cervon.
Het einde van de zomer is nabij, de dagen worden korter en de nachten kouder.
De winter nadert! De tijd is aangebroken om uw tuin winterklaar te maken. Cervon
biedt Gators aan die u ondersteunen
bij het winterklaar maken van uw tuin,
de Gator is niet alleen handig maar
ook erg leuk!

Type Gator:
De TH 6x4 is uitermate geschikt om u te ondersteunen, hij is klein, compact en sterk.
Daarnaast geeft deze Gator weinig as-druk zodat uw gras of andere kwetsbare
ondergrond niet wordt beschadigd. Het laadvermogen is 400 kg en ook met dit
gewicht beschadigd uw ondergrond niet.
Normaal gesproken maken vele handen licht werk, maar als u de Gator 6x4 bezit,
heeft u eigenlijk niemand anders nodig. Deze Gator is dan ook ons antwoord
op gewichtige problemen. Een lading van maar liefst 400 kg is absoluut geen
probleem. Sterker nog, dankzij de extreem lage laadhoogte hoeft u ‘uw schouders
er ook niet meer onder te zetten!’
De Gator 6x4 heeft 6 wielen en een laag zwaartepunt, waardoor hij altijd met de
banden op de grond blijft. En omdat we weten dat het werk nooit snel genoeg kan
gaan, heeft hij altijd genoeg vermogen om direct aan de slag te gaan. Kortom,
met een Gator 6x4 kan het niet misgaan.
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Opties:
De Gator kan ook worden uitgerust met een sneeuwschuiver zodat u het erf vrij kan houden
van sneeuw en ijs. Ten behoeve van het ijsvrij houden levert Cervon er desgewenst een
zoutstrooier bij.
Voordelen van een Gator:
• Leuk om in te rijden en praktisch in gebruik.
• Eenvoud: Met slechts 2 pedalen is de boodschap duidelijk: de Gator moet uw
leven makkelijker maken. De intuïtieve bediening zorgt ervoor dat u nooit bang
hoeft te zijn voor het onverwachte.
• Als geen ander weten wij dat met prachtig gras behoedzaam omgegaan moet
worden. Daarom zijn al onze Gators uitgerust met banden die net zo
voorzichtig te werk gaan als u.
• 6x4 - Onze Gators bieden extreme efficiënte en veiligheid, zonder daarbij
water bij de wijn te doen op het gebied van comfort en gebruikersgemak.
En omdat deze harde werkers verrassend lichtvoetig zijn, kan uw gras zich ook
niets beters wensen.
• Geen rijsporen.
• Sterk maar toch klein en compact!
• Uitgerust met een laadbak zodat u al het tuingereedschap bij de hand kan houden.
• Zuinig in gebruik. Gemiddeld 2 liter per uur bij continue gebruik.
• Cervon biedt 24/7 ondersteuning.
Hebt u vragen of is uw interesse gewekt neem dan contact met ons op middels
onderstaande contactgegevens.
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