
...frezen...? 
...nee, lets do the GrooVi...

GrooVi V-Groevenfrees
Artikelnummer: 22.01.085

Dit is een frees-, zaagmachine met automatische cen-
treergeleiding. De geleidecenters hebben een ver-
ende eigenschap zodanig dat deze automatisch het 
nog aanwezige spoor (oude V-groef/naad) moeiteloos 
volgt. Extra hulpstukken of geleiderailsen zijn niet meer 
nodig. Met gemak kan men frezen zelfs tot slechts 8 cm. 
van de wand. 

Unieke afstelling
Op de vraag wat deze freesset zo bijzonder maakt. “De afstelling is uniek. 
De GrooVi V werkt met kleine centreerpunten, die vastklikken. Andere apparaten 
werken met wieltjes en zijn daardoor niet centreervast. De GrooVi V daarentegen volgt 
de velling en die is nooit recht. Daarom is deze freesset zó enorm handig in gebruik. Het 
klikt met de GrooVi V… het is een kwestie van goed luisteren. Als het mes centreert hoor 
je een klik. Bij andere machines moet je gokken. Staan die niet goed gecentreerd, dan 
frezen ze gewoon verder. Met alle gevolgen van dien.

Alle prijzen zijn in EURO, exclusief BTW en verzendkosten (franco vanaf € 340,00 netto, tenzij anders aangegeven). Op al onze aanbiedingen en 
leveringen zijn onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing.  Levering geschiedt in overleg. Tussentijdse wijzigingen voorbe-
houden.



*reminder: wij zijn slechts twee weken dicht: 18 Juli t/m 30 Juli

T: +31 (0)164 - 24 21 70  W: www.renotecduo.nl  E: verkoop@renotecduo.nl

...geniet van onze 
Zomer Travel Service...!

Een technisch mankement aan uw machine kan het werk vertragen of zelfs stil leggen. U heeft geen tijd er 
achter aan te gaan, laat staan dat u, uw machine ook nog eens een keer moet opsturen of zelf ergens ter 
reparatie moet aanbieden. Of, extra kosten moet maken om uw machine op te laten halen. Wij zijn van 
mening dat u, de tijd en die extra kosten beter kunt besteden, bijvoorbeeld aan een welverdiende zomer-
vakantie!
Tijdens uw welverdiende vakantie zetten wij de bekende Zomer Travel Service in om uw machinepark te 
onderhouden. Het is immers het verlengstuk van uw meesterlijke ambacht, kwaliteit en veiligheid.
 
Zomer Travel Service
We halen en brengen uw machine(s) gratis. Onze vakkundige Technische Dienst repareert uw machine(s). 
Onze Travel Service komt desgewenst ook op uw werkadressen. De Travel Service geldt ook voor keuringen 
en ook als u de machine(s) niet bij ons heeft aangekocht.

Uniek in Nederland
Binnen onze branche is de Travel Service uniek. U betaalt alleen de kosten voor de reparatie en of de keu-
ring. De heen- en terugreis krijgt u van ons cadeau. Dit geldt ook als u, uw machine bij ons aanbiedt voor 
preventief onderhoud of een keuring. De Travel Service komt voort uit ons klantgericht handelen en den-
ken. U staat centraal.

Bandschuurmachine (hummel/Cobra/Taurus):
·      V-snaren (set)
·      Wielbeleg (alle 3)
·      Afstellen
·      Gratis 1 proefset Norton schuurbanden
·      Samen voor € 290,-

Kantenschuurmachine:
·      V-snaar
·      Loopwielen (set) (los i.g.v. de duoline loopwielen)
·      Viltschijf + klemschroef/klitschijf
·      Afstellen
·      Gratis 1 Proefset Norton schuurschijven
·      Controle koolborstels (alleen URS30/Gecko/Edge en Viking)
·      Samen voor € 195,-

Boenmachine:
·      Pennenrug vervangen
·      Kabel vervangen
·      Samen voor € 175,-


