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ELEKTRISK TRAPPESÆKKEVOGN
Kampagnepris nu KUN kr. 16.500,-
(Tillæg for støtteben kr. 1.400,-)

Undgå skader 
på ryg og krop
Det er en besværlig opgave 
at transportere tunge gen-
stande op og ned ad trapper. 

Ofte resulterer det tillige i skader 
på ryg og krop - eller ender med, 
at man taber genstanden, så den 
skades eller går i stykker. Her er 
den elektriske trappesækkevogn 
en nyttig hjælper! El-trappesæk-
kevognen sørger for et automatisk 
løft per trin, så du ikke selv skal 
bruge kræfter for at klare løftet - og 
dermed minimeres risikoen for 
skader på både din krop og dit gods. 
Eltrappesækkevognen har desuden 
den store fordel, at den også kan 
anvendes på både vinkel- og spin-
deltrapper. Skal du transportere 
f.eks. hårde hvidevarer over en læn-
gere distance, anbefaler vi du køber 
en model med støtteben.
Leveres inkl. batteri & lader.

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

Træt af gebyr på gebyr? 
- og høj timepris m.v. på truck vedligehold...
Kontakt Dansk Materiel Service A/S 
og få et tilbud på servicering af Deres maskinpark! 
Brug 2 min. på at finde faktura frem fra Deres nuværende leverandør – De vil blive 
overrasket over hvor meget vi kan hjælpe Dem med at spare…

Det får De hos Dansk Materiel Service A/S:
• ”Ren service” koncept
   De ved hvad De betaler for fra dag ét
 
• Specialister i følgende mærker 
   HYUNDAI, CAT, Mitsubishi, Rocla, BV, Hyster, Jungheinrich, Toyota, Yale, Nissan & Komatsu

• Lav timepris
  Landsdækkende timepris: Kun kr. 585,- & mulighed for rabat ved større maskinpark

• GRATIS LOVPLIGTIG HOVEDEFTERSYN I 2019: 
  Ved indgåelse af servicekontrakt på Deres komplette maskinpark tilbydes De ALLE 
  hovedeftersyn u.b. i 2019 - kun gældende i forbindelse med samtidig udførelse af 
  serviceeftersyn.

• Partnerskabsfordele 
  Et forhold er 2-vejs og derfor også kontante fordele for Deres virksomhed

• De bestemmer 
   Almindelig servicekontrakt eller full service? 

• Landsdækkende 
   DMS A/S har egne montører til servicering i alle kongerigets hjørner
 
• Reservedele til de rette priser
   Vi har de rigtige leverandøraftaler og det kommer Dem til gode

• Lånetruck ved nedbrud og alle øvrige branchefordele
   Vi har alle ”tricks” i ærmet...

• Brancheerfarne partnere og montører
   Vi har over 100 års samlet erfaring – Deres kvalitetssikring. 

>>>
Timepris kun

kr. 585,-

Kontakt os 

på telefon

eller e-mail

info@dms.as

TRUCKSERVICE TRUCKSERVICE


