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Těžebně dopravní stroje
Sampo Rosenlew
V dnešní době internetu a moderních technologii, kdy jsme
schopni během půl hodiny zařídit prakticky cokoliv po celém
světě, si čím dál více vážíme klidu, poctivých lidí a také firem.  
Přesně v tomto zmiňovaném duchu se nese spojení společností,
které stavějí na poctivosti a osobním přístupu. Jedná se o finského výrobce lesní techniky Sampo Rosenlew a jeho distributora
v České Republice P&L, spol. s r. o.

Sampo Rosenlew
Sampo Rosenlew je společnost, která byla
založena v roce 1858. Hlavní sídlo společnosti
je ve finském městě Pori. Jedná se o rodinnou
firmu, která vyrábí harvestory a vyvážečky
do lesa. První harvestor sjel z výrobní linky
před 29 lety. Na prvním místě je vždy zákazník
a stroje se vyrábí na základě jeho požadavků
a potřeb. V Sampo Rosenlew si stojí za tím, že
jedině tak může být zákazník spokojen.

P&L
P&L, spol. s r. o., je společnost, která na
trhu působí od revoluce, přesněji 29 let.
Od samého začátku byla jejich absolutní
prioritou spokojenost zákazníka. A v P&L se
vždy snažili a dodnes snaží udělat maximum. Vědomi si toho, že pouze díky spokojenému zákazníkovi se společnost může
rozvíjet a posunovat dál, dělají v Sampo
Rosenlew i P&L pro své klienty vždy vše, co
je v jejich silách. Své servisní techniky každoročně školí a vzdělávají přímo v Pori, kde
kromě školení dochází i k výměně názorů
a zpětné vazby přímo od zákazníků.
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Harvestory a vyvážečky
Sampo Rosenlew
Mezi lesní stroje Sampo Rosenlew,
se kterými se můžete potkat v lese, patří
probírkový harvestor HR46 s desetitunovým samojízdným traktorem FR28 nebo
dvanáctitunový vyvážecí traktor FR48.
Dále nově od roku 2020 také mýtný harvestror HR86 a čtrnáctitunová vyvážečka
FR68. Tyto novinky budou představeny
na výstavě Silva Regina v Brně, která se
koná 31. 3. – 4. 4. 2020. Rádi bychom vás
tímto pozvali do expozice společnosti P&L,
spol. s r. o., kde budou nové stroje vystaveny a budete si je moci prohlédnout a získat více informací.

Dovolte mi popřát Vám do roku 2020
pevné zdraví a štěstí.

Za tým P&L, spol. s r. o.
Marek Psota
Tel.: 725 454 036
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