
DEMO-DAGE 100% dansk producerede kvalitetsflishuggere  
PTO- og trailermonterede modeller fra 150 mm til 450 mm 
stammediameter. Høj kvalitet og stor effektivitet og kapacitet er 
kendetegnende for NHS. Leverandør til professionelle brugere 
over hele verden siden 1980.

FSI stubfræsere - kom og se 3 nyheder
Vi er specialister i stubfræsere og tilbyder et bredt program. 
Programmet dækker selvkørende maskiner med egen motor, 
hydraulik til montering på gravmaskiner/minilæsser og til traktor.

Se mere på www.fsi.dk

TREE TECH vognløsning er en unik løsning fra Bredsgaard A/S. 
En patenteret maskinløsning, der giver renere træer, bedre  
kvalitet samt højere lønsomhed i håndteringen af juletræerne.

Har du opgaven, så har vi maskinen! Vi er en topmoderne 
virksomhed og er en af de førende nordiske leverandører af rullende 
materiel og serviceydelser. Vi har fokus på service, miljø og etik.
Vi importerer og forhandler maskiner og redskaber fra: Schäffer, 
Komatsu Forest, IRUS, TYM, Mchale, McCormick, BIGAB, Cams, 
Gierkink samt Peruzzo.

Vi forhandler grenknusere, stub- og rodfræsere til et hvert formål 
og vores maskiner passer til næsten enhver traktor størrelse. End-
videre stabile bæltemaskiner til både blød bund og stejlt terræn. 

Kom og se noget af vores udvalg.

Kom forbi Johs. Mertz og se et imponerende flishuggerkøretøj fra 
tyske Albach. Mertz importerer Albach, som er specialist i flishug-
germaskiner med nyskabende teknik. Kom og oplev en Albach 
Diamant 2000, som kan tage stammer med en diameter på op til 
1 m og hvor førerhuset kan hæves til en højde på 4,8 m. 

Den 24.-25. januar 2019 kl. 9 - 16  
byder vi velkommen til DEMO-DAGE  
i skoven
•   Kom og oplev alt, lige fra den mindste topbeskærer sav til den  

største udkørselsmaskine - mere end 30 demomaskiner i fuld 
aktion. Kort sagt alt indenfor skovbrug, have- og landskabspleje,  
juletræsproduktion og meget mere.

•  Der er fuld gang i skiftende demoer dagene igennem fra kl. 10.

•  I alt 7 leverandører – alle specialister på hvert sit felt – gør alt, hvad 
de overhovedet kan, for at synliggøre professionelle løsninger på de 
udfordringer og opgaver, som netop din/jeres dagligdag bringer.

•   For de morgenfriske er der rundstykker og hen over frokost er der 
tændt op under bålgryderne og grillristen. Dagen igennem er der  
kaffe, øl, vand og måske en lille én i teltet.

Vi glæder os til at se jer og ikke mindst vise alt, hvad vi kan og  
måske lidt mere…

Hakki Pilke: Vi viser det professionelle svar på udstyr til fremstilling  
af brænde.

Farmi: Robuste og alsidige Skovvogne, kraner og skovspil

JAK & Biojack: Markedets bedste og stærkeste fældehoveder til 
gravmaskine, kraner og minilæssere



Kørselsvejledning:
Mausingvej, Sinding
8600 Silkeborg

GPS: 56.214902,9.459465

Yderlig information:
Ring til Kirsten hos NHS Maskinfabrik  
på tlf. 87 20 65 02

KOM OG PRØV
en professionel motorsav fra

på Bredsgaard standen!

Demo-dage arrangeres af:

DEMO-DAGE foregår her:

DEMO-DAGE
INVITATION

I SKOVEN

24. – 25. JANUAR 2019

Dage i skoven  
med fagsnak og  
masser af action

SKOV
LANDSKAB
KOMMUNAL


