KJØP TRYGT HOS
MARKEDSLEDEREN!

Midt-Norges største snøscooter- og ATV-forhandler
I 1966 startet Per-Gunnar Hjelde firmaet, som i dag har
butikkutsalg og verksted i nye, moderne lokaler i Snåsa
sentrum. Bedriften har tolv ansatte og er fortsatt
familiedrevet med de beste eksterne forsterkninger som
fagfeltet har å by på!
Vi er stolte over å kunne si at vi har 40 års erfaring i
bransjen, og at vi er det naturlige valget av forhandler av
ATV og snøscooter i Trøndelag!
Tre Brødre – Tre avdelinger
Hos Hjelde Maskinservice AS, holder vi familien samlet,
noe som styrket vår kompetanse og fokus på service og
god kundeservice. I dag er Jo Ståle Hjelde daglig leder
og salgssjef, Arnstein Hjelde har ansvaret for maskinentreprenøravdelingen, og Pål Ivar Hjelde er verksmester
og transportansvarlig.

Salg og tjenester
Vi tilbyr det meste innen
• Snøscooter
• ATV
• Vannscooter
• Hengere til bil, båt og ATV
• Dekk fra Superdekk-kjeden
Vi tilbyr også
• Butikkutsalg og verksted
• Utleie av tilhenger, lift, snøscooter og ATV
• Dekkhotell og sesonglagring av utstyr

Om verksted
Vi har godkjent, autorisert verksted med erfarne
mekanikere som tar all service og vedlikehold.
Våre ansatte er også benyttet til utarbeidelse
av nye læreplaner for mekanikere vedrørende
snøscooter, ATV og motorsykkel på oppdrag fra
Utdanningsdirektoratet. Vi viser stolt frem faget
vårt og er stolte av å være med på å utdanne
fremtidens mekanikere.

Butikken
Hos oss får du det meste, og det beste innen vann- og
snøscootere, hengere, ATV-er og alt innen ATV-utstyr,
kjelker og dekk. Vi fører også klær, hjelmer, tilleggsutstyr
og alt av tilbehør. Kort fortalt, her finner du alt du trenger!
Vi har et rikholdig delelager til produktene våre. Hos oss
finner du også en del forbruksutstyr, som slitedeler til
snøscooter, ATV og lignende. Dette sikrer at du kan få
hjelp på dagen dersom uhellet skulle være ute, eller om
du trenger tips på oppgraderinger, er vi der for deg!
Merker vi fører
• LYNX
• SKI-DOO
• CAN-AM
• SEA-DOO
• 4P BRP Carrier tilhengere
• BK-HENGEREN

Kunden er alltid i fokus
Hos oss blir du møtt av kompetente medarbeidere der
du er sikret førsteklasses arbeid, og kan stole på at du
kjøper de beste kvalitetsproduktene. Du handler trygt
hos markedslederen! Selgerne våre har gode produktkunnskaper, og vi fokuserer på topp service i alle ledd.
Kundepleie er viktig. Vi opplever at kundene setter pris
på oss, og vi har en rekke faste kunder.
Våre leverandører får stadig tilbakemeldinger om at vi er
særlig gode på oppfølging og ettermarkedstjenester, og
dette er noe vi setter vi pris på!
Vi i Hjelde Maskinservice er en trivelig gjeng med godt
humør. Vi har naturligvis tid til å slå av en prat med våre
kunder – i tillegg til reservedeler har vi også mange gode
historier på lager.
Hos oss skal det være morsomt å handle!

Øverbygdvegen 20, 7760 Snåsa
Telefon: 74 15 12 40
E-post: js@hjelde.as

www.hjelde.as
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Takk til våre
samarbeidspartnere!

Overhallsvegen 2141, 7863 Overhalla
Tlf. 959 36 775

Din lokale leverandør av drivstoff, adblue,
smørolje, tanker og tankutstyr

Sikker frakt siden 1997
www.bkhengeren.no
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