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Praktisk information 
 

 
Öppet hus hålls på Vega Systems huvudkontor i Oss, Nederländerna 

 

De närmaste flygplatserna är Schiphol och 
Eindhoven. Under evenemanget ombesörjer 
Botved / Vega busstransport till / från 
flygplatserna. 

Om ni skickar information om ert flyg till oss 
(ankomst och avresa), ombesörjer Botved / 
Vega hotellbokning samt transport till / från 
flygplats. 

Om ni föredrar det, är du / ni även välkomna 
att själv boka hotell / transport. 

Vega bokar normalt övernattning hos: 

 Hotel de Naaldhof, 5342 LD, Oss 

 City Hotel, 5341 GL Oss 

Hotellen kostar cirka 80 euro (inkl. frukost) 
per natt. 

  
 
 
 
 

Evenemanget äger rum under tre dagar. 
Torsdag, fredag och lördag. Presentationen 
följer samma program på samtliga dagar och 
vi visar upp ett stort antal produkter. Hela 
Vegas team samt Botveds säljteam finns på 
plats för att besvara era frågor. 

Det finns en lounge där ni kan koppla av, få 
något att dricka / äta samt diskutera projekt 
och produkter. 
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Alla produkter från Vega Systems kommer att visas 
upp. Det finns även möjlighet att besöka ett tvätteri 
som använder många av Vega Systems lösningar i en 
högproduktiv miljö. 

 
 
 Vega presenterar nya och innovativa metoder för befintlig 
maskinutrustning samt helt nya maskiner:  

 Nya Vega Roll G1600 utan transportband  

 Nya Vega Multifold S-line  

 Nya Vega-systemet för automatisk kassering  

 Nya Vega CL3, tre stationer för kantlös lastning  

 Nya Vega Transfeed 3S1  

 Vegas nya serie av tvättmaskiner och torktumlare.  
 
Dessutom visar vi upp en tvättlinje i drift med 

 Tvättrör "Vega Smart Line" 

 Press “Vega Smartpress RP” 

 Tumlare “Vega Smartdry DT”. 
 
Vi presenterar även en rullinje i drift som består av   

 Vega Picker 

 Vega Transfeed 4S12 

 Vegaroll 2x1200x3500 Gas 

 Vega APM/L och Roll-off.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

För ytterligare frågor eller registrering, 
kontakta Mette Christiansen eller Stine 
Seierup - vi är här för att hjälpa dig med din  
förfrågan! 
 
mch@botved.com, (+45) 44 85 05 22 
 
sss@botved.com, (+45) 44 85 05 17 

 

Nya mataren Vega CL3 
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