Invitation til demonstration af
Mulag, New Holland og Unimog i uge 14, 2017
I uge 14 afholder vi demotur i Jylland og på Sjælland, hvor formålet er, at give inspiration til de forskellige
muligheder, der er for udføre en effektiv klipning af vejrabatter med en maskine, der kan klare det samme i
en arbejdsgang, som ellers typisk har været udført af 2 traktorer og et antal håndfolk.
”Vi” er et samarbejde mellem Gersvang Maskiner ApS, PN Maskiner A/S, Mercedes-Benz (Unimog) og Mulag
GMBH, hvor vi præsenterer New Holland og Unimog udstyret med redskaber fra Mulag.
Traktoren vil være en New Holland T6 175 Auto Command™ med Mulag GHA 600 P bagmonteret armklipper
og i front et kombisæt MRM 300 + MLM 200, Autoværn og kantpæleklipper.
Unimog U430 med et kombisæt I front bestående af MKM 700 + MRM 300 og på ladet en MHU 800.
Der vil være forskellige redskaber med, som kan monteres på de forskellige arme.

Tur program:
Mandag d. 3. april, Vejen Kommune, Materielpladsen, Stenbro Allè 6, 6650 Brørup
Tirsdag d. 4. april, Herning Kommune, Materielpladsen, Kulvej 9, 7490 Aulum
Onsdag d. 5 april, Rebild kommune, Materielpladsen, Mølledamsvej 3-5, 9530 Støvring
Torsdag d. 6 april, Slagelse kommune, Dalsvinget 13, 4200 Slagelse
Fredag d. 7 april, Krydset Slangerupvej/Mosegårdsvej (ca. Mosegårdsvej 9, 3540 Lynge)
(vejareal er venligst stillet til rådighed af Allerød kommune)
Vi starter kl. 10, hvor der vil være gennemgang af maskiner og redskaber.
Derefter kører vi ud og ser maskinerne i aktion.
Vi slutter af med, at køre tilbage på pladsen, hvor der vil være lidt, at spise og drikke og mulighed for, at stille
spørgsmål og ”sparke dæk” og få en snak om Mulag udstyr, New Holland traktorer og Unimog.
Der vil være repræsentanter fra Gersvang Maskiner, PN Maskiner, Mulag, Mercedes-Benz lokale forhandlere
og demonstrations chauffører.
Vi glæder os til, at vise jer udstyret og der vil være lejlighed til, at komme i dybden omkring forskellige
løsninger.
Se Mulag udstyr til traktor og Unimog på Gersvang Maskiners hjemmeside:
http://www.gersvangmaskiner.dk/mulag-1 og på: http://www.mulag.de/en/roadside/applications/mowing/

Med venlig hilsen
Gersvang Maskiner, PN Maskiner, Mercedes-Benz, Mulag

Gersvang Maskiner ApS, tlf. 61162284 / 42245557, www.gersvangmaskiner.dk
PN Maskiner, tlf. 21456010, www.pn-maskiner.dk

