PRESSEMEDDELELSE:
NY IMPORTØR AF DULEVO UDENDØRS FEJEMASKINER
I DANMARK.

Gersvang Maskiner Aps beliggende i Taastrup er netop udnævnt til importør af de verdenskendte
italienske fejemaskiner fra Dulevo i Italien. Dulevo, der ligger nær Parma, blev grundlagt i 1976 og
ejes i dag af en større gruppe kaldet Lampogas Group.
Gersvang Maskiner Aps er et nystartet firma der beskæftiger sig med servicering og salg af
maskiner til boligselskaber, kommuner, entreprenører m.m. Firmaets grundlægger er Søren
Gersvang, der har en lang fortid i OG Maskiner A/S, men som nu har søgt nye udfordringer.
”Med mit store kendskab til specielt feje- sugemaskiner, store som små, er det naturligt, at jeg vil
lægge stor vægt på dette segment” udtaler Søren Gersvang og fortsætter:”Der er imidlertid basis
for at kunne sælge ”næsten” hvad som helst, da mine forbindelser til de nævnte kundegrupper
samt til diverse leverandører jo er blevet stor med årene.
Da det italienske firma Dulevo hørte om det nystartede firma, kontaktede de straks Søren
Gersvang og forespurgte på hans eventuelle interesse i at blive importør af deres udendørs fejesugemaskiner. Dulevo ønskede at gøre brug af Søren Gersvangs ekspertise på dette område og
efter et par besøg på fabrikken i Italien, var Søren Gersvang overbevist om maskinernes kvalitet
og en aftale blev indgået.
Dulevos fejemaskiner består af et bredt program, der kan deles op i to kategorier, nemlig en ren
mekanisk fejemaskine serie samt en feje- sugemaskine serie. I den sidst nævnte kategori er i dag
to maskiner på programmet, nemlig den knækstyrede type 850 med 0,8 m³ smudsbeholder samt
den 4-hjuls styrede type 2000 med 2 m³ smudsbeholder. De udmærker sig begge ved at have stor
sugeevne og stor fyldningsgrad.
De rent mekaniske fejemaskiner type 5000 har 4-hjuls styring og arbejder, som det fremgår,
udelukkende ved hjælp af mekaniske børster samt et kulisse system, der sørger for at transportere
det fejede smuds direkte op i smudsbeholderen, der er på ikke mindre end 5 m³. Kapaciteten er
enorm og alle former for smuds, lige fra cigarretskod til halve paller og store grene kan fejes op i
al slags vejr. Yderligere er larmen fra denne maskine meget mindre end fra feje- sugemaskinerne.
Et patenteret støvfilter sørger for, at intet støv kommer ud af beholderen. En stor by- og landevejsmaskine, der udmærket kan afløse større lastbilmonterede feje-sugemaskiner. Type 5000 findes i

mange varianter bl.a. med højtip, men også som den miljørigtige gasdrevne fejemaskine, der
beskytter miljøet mod diesel partikler.
Det sidste besøg på fabrikken afslørede, at der er en ”lillebror” til type 5000 på vej. Det bliver en
maskine på 3 m³, kaldet type 3000, som fabrikken forventer sig meget af.
”Vi startede officielt importen for en uge siden og vil nu gå i gang med markedsføringen gennem
medier og aftaler om demonstrationer. Vi forventer os meget af dette tiltag” udtaler Søren
Gersvang.

