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RENGØRINGSMASKINER

Service & kvalitet

Dansk Materiel Service A/S importerer, forhandler og servicerer Fimap rengørings-
maskiner i Danmark. Vi tilbyder gulvvaskere og fejemaskiner i både gå- og sidde-
modeller  - er du i tvivl om hvilken rengøringsmaskine, der kan opfylde din 
virksomheds behov, står vi altid klar med råd og vejledning.

FIMAP FS50
Kr. 18.500,-
• Feje- & sugemaskine
• Lille og kompakt

KAPACITET:
500-1300 m2/timen

FIMAP Genie B
Kr. 14.900,-
• Gulvvvasker gå-model
• Markedets mindste

KAPACITET:
500-1000 m2/timen

FIMAP iMX
Kr. 22.500,-
• Den perfekte gulv- 
  vasker til det “lille”
  lager og værksted

KAPACITET:
2000 m2/timen

FIMAP MXr
Kr. 39.995,-
• Markedets mindste
  ride-on gulvvasker

KAPACITET:
3000 m2/timen

Italienske Fimap er førende 

inden for design og pro-

duktion af professionelle 

rengøringsmaskiner.

HYUNDAI 15L-7M
Motortruck
KUN kr. fra 125.000,-
Kompakt gastruck med overlegen 
køre- og løfteegenskab. 

• Løftekapacitet 1500 kg
• Løftehøjde fra 3000 mm
• Timetæller
• Hydraulisk sideskift
• 24 måneders garanti

Leje pr/md. fra kr. 1.700,-

Vi står klar til at investere vores ekspertise 
i jeres projekt, så tag kontakt, og fortæl os 
om jeres behov. Så finder vi i fællesskab den 
bedste løsning!

HYUNDAI 25L-7A
Gastruck
KUN kr. 168.000,-
• Løftekapacitet 2500 kg
• Løftehøjde  3700 mm
• Gaffellængde 1150 mm

Leje pr/md. fra kr. 2.400,-
UDSTYR: 
Sideskift & Gaffelflytter

Årgang 2016

Kun kørt 31 timer

Demo model

Mulighed 

for leje

- ring og 

hør nærmere!

Alle priser er excl. moms og levering. Alle priser er gældende så længe lager haves.

KAMPAGNE
FORÅR 2018
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Alle priser er excl. moms og levering. Alle priser er gældende så længe lager haves.

HYUNDAI elpallevogn
KUN kr. fra 33.800,-
• Løftekapacitet 1800 kg
• 12 måneders garanti

Leje pr/md. fra kr. 600,-

HYUNDAI elstabler
KUN kr. fra 38.800,-
• Løftekapacitet fra 1000 kg
• 12 måneders garanti

Leje pr/md. fra kr. 750,-

PRATEC pallevogn
KUN kr. fra 2.195,-
• Ideel til lettere håndtering
• 12 måneders garanti

NY MODEL NY MODEL

BT SPE125 elstabler
KUN kr. 55.000,-
• Løftekapacitet 1250 kg
• Løftehøjde 3350 mm
• 4 måneders reklamationsret

Leje pr/md. fra kr. 1.000,-

STORT UDVALG AF BRUGTE MASKINER - F.EKS.:

Årgang 2012

2216 timer

HYUNDAI 15 BTR-9 eltruck
KUN kr. fra 119.500,-
• AC-køremotor
• Timetæller og batteriindikator
• Løftehøjde fra 3000 mm
• Hydraulisk sideskift
• 24 måneders garanti.

Leje pr/md. fra kr. 1.650,-

WAREHOUSE ELTRUCK


