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KALTENBACH ACTIE 2022! 

 
GEREVISEERDE KALTENBACH KKS 400 H/E MET 24 MAANDEN GARANTIE! 
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Als specialist op het gebied van Kaltenbach zaagmachines gaan wij 2022 in met een 
leuke actie. 
 
Mocht u plannen hebben om uw bestaande Kaltenbach KKS-400 te voorzien van een 
totale revisie of u denkt aan een uitbreiding met een gereviseerde Kaltenbach 
cirkelzaagmachine, dan houden wij ons aanbevolen. 
 
TM-Tools heeft hiervoor een actie opgezet. Dit om ook u mee te laten genieten van 
onze meer dan twaalf ervaring op het gebied van service, onderhoud en revisie van 
Kaltenbach cirkelzaagmachines. 
 
Deze scherp geprijsde actie bestaat uit twee mogelijkheden en duurt tot en met 01 
juni 2022. Dit met een garantie van 24 maanden! Daar heeft u dan geen omkijken 
meer naar, dat doen wij.  
 
Er zijn twee mogelijkheden, te weten: 
 
*Uw bestaande Kaltenbach cirkelzaagmachine door ons te laten reviseren.  
Wij nemen uw bestaande machine ter revisie in, zetten bij u een leenmachine in en 5 
tot 6 weken later plaatsen wij de volledig gereviseerde machine weer bij u in bedrijf. 
Aanverwante zaken zoals eventuele vervanging van een rollenbaan en/of lengte 
meet systeem kan altijd besproken worden en tegelijkertijd worden uitgevoerd.  
 
*Bij een uitbreiding van uw machinepark kunnen wij ook een gereviseerde 
Kaltenbach cirkelzaagmachine, type KKS-400 E/H, leveren.   
Regelmatig hebben wij deze op voorraad, dus een levering en montage kan snel 
gerealiseerd worden.  
Ook hier geldt dat aanverwante zaken zoals rollenbanen en/of lengte meet systeem 
vanzelfsprekend besproken c.q. geleverd kunnen worden. 
 
Geef aan wat uw voorkeur is en vraag ons om een offerte. Wij zenden u dan per 
kerende mail onze offerte met de voorwaarden, om samen tot een mooie deal te 
komen. 
 
Wij horen graag van u. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
TM-Tools 
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