
SE VIDEO: WWW.SMARTMOVER.DK

Kør frem til stak

Kør under stak Skub op

Vip ned Klar til kørsel

Motoriseret træk Med

litiuM-ion batteri soM

holder en hel arbejdsdag

hurtig acceleration og

høj Max fart

terræn- og raMpekørsel

på 20% (20 cM pr. Meter)

aftagning fra leveran-
dør-   palle i 1. og 2. række

egnet til stillads brug
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Kom ind og se vores brede udvalg af  
produkter til murerbranchen bla:

Nordjysk Beslag a s
Inviterer til informations- og  
demonstrationsaften af

Kom og gør eN god haNdel! 

helt specIelle prIser  

deNNe afteN!

torsdag deN 6. feBrUar 2014

WWW.SMARTLIFT.DK

SE VIDEO: WWW.SMARTMOVER.DK
For yderligere information kontakt Ole Kobæk på tlf: 52 10 10 11

Smart // Mover
Motoriseret træk eliMinerer de tunge skub

Kom og se deN helt  Nyeste teKNologI!

NYHED!

Benzin kapsav

Mejselhamre

Handsker

Diamantskiver

Murerværktøj



Tilmelding til aftenen skal ske senest den 4. februar 

Enten til din Nordjysk Beslag sælger, eller på e-mail:  
finn@nordjyskbeslag.dk.  
Du kan også faxe din tilmelding på  
98 14 90 10 eller ringe på tlf. 98 14 68 88

HUSK at oplyse firmanavn og antal deltagere.

program

15.00	 Velkomst	samt	fremvisning	af	
	 Nordjysk	Beslag	&	Værktøjs	butik

15.30	 Demonstration	af	SmartMover	af	
	 Ole	Kobæk	fra	SmartMover
	
16.30		 Præsentation	af	Nordjysk	Beslag	&	Værktøjs	murersortiment

17.00	 Spisning

17.30	 Afslutning

Deltagere fra Nordjysk Beslag:
Direktør	Finn	L.	Thomsen
Salgschef	Allan	Junge	Madsen
Sælgere:	Rasmus	Andersen,	Jan	Rasmussen

BEGRÆNSET ANTAL PLADSER

Motoriseret træk eliminerer de tunge skub
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Motoriseret træk eliminerer  
de tunge skub. 

Litium-ion batteri som  
holder en hel arbejdsdag. 

Hurtig acceleration og  
høj max fart.

Terræn- og rampekørsel  
på 20% (20 cm pr. meter)

Aftagning fra leverandør-  
palle i 1. og 2. række.

Egnet til stillads brug


