
Mød 
branchens 
førende

Du er inviteret til 2 dage med mulighed for at teste flere maskiner og 
udstyr i det terræn, hvor de hører hjemme. Prøv eller se nyhederne når 
mere en 20 af branchens førende står klar til DEMODAGE.

Vær med når de bedste dyster til DM i HDD Rodeo (styret underboring). 
Det er gratis at deltage.

DEMO-DAGE:

Byggetek 
Ulfborg Kjærgaard

Lystlundvej 18
6990 Ulfborg

Gratis entre og parkering

Åbningstider:
Fre. d. 23/9 fra 12.00-18.00 
Lør. d. 24/9 fra 10.00-16.00

DEMO-DAGE:

Byggetek
Ulfborg Kjærgaard

Lystlundvej 18
6900 Ulfborg

Gratis entre og parkering

Åbningstider:
Fre. d. 23/9 fra 12.00-18.00
Lør. d. 24/9 fra 10.00-16.00

Demo-
®dage

Ulfborg 
d. 23.-24.
september

demo-dage.dk



Oplev
Engcon
Verdens førende leverandør af effektive helhedskoncepter som den velkendte tiltrotator. 

Leica Geosystems
Kendt for sine løsninger, der sikrer en præcis og hurtig indsamling af data.

VW Holstebro
Med en Volkswagen går du aldrig på kompromis med kvalitet og køreglæde. 

NDI (Nordisk Dæk Import)
Nordens førende leverandør af dæk, fælge og hjul til landbrug og entreprenørbranchen. 

Maskinfabrikken JST
Oplev Danmarks bredeste udvalg i udstyr til læsse og gravemaskiner.

Meldgaard Vægte
Specialister indenfor lastvognshydraulik samt vejesystemer til læssemaskiner.

Care Construction
Vi målretter værktøjsløsninger til specifikke opgaver inden for håndværk og industri. 

KTS
Udstyrsløsninger til entreprenørmaskiner og landbrug 

Eric Jacobsen A/S (Grammer Sæder)
Grammer tilbyder de mest avancerede produkter til alle mobile arbejdspladser.

Autocentret Holstebro
Udstyrsløsninger til entreprenørmaskiner og landbrug

FIND OS PÅ WWW.FACEBOOK.COM/DEMODAGE/

Ulfborg Kjærgaard



Oplev
Lausø
Vi udvikler, producerer, monterer og servicerer løsninger til entreprenørbranchen. 

Vermeer Danmark
Vi tilbyder et bredt udvalg af entreprenør- og teknikmaskiner til det danske marked.

AO
Med mere end 60.000 varevarianter tør vi godt sige, at vi er eksperter inden for vores felt.

Staby Fliser
50 års erfaring i produktion og salg fliser som produceres i et utal af variationer og farver.

Nicolaisen & Larsen A/S (JCB)
Forhandler af JCB siden 1975 og eksperter i entreprenør og landbrugsmaskiner. 

Al-Lift:
Vi målretter værktøjsløsninger til specifikke opgaver inden for håndværk og industri.

Ejner Hessel - Mercedes
Danmarks største autoriserede forhandler af Mercedes-Benz, Renault, Dacia og Smart.

Byggetek - Ulfborg Kjærgaard
Vestjyllands bedste uddannelses institution for maskinfører, bygge og anlæg.

3F
Fagforeningen 3F er Danmarks største og stærkeste fagforening.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus
En mobil konsulenttjeneste, som formidler det god arbejdsmiljø på byggepladsen.

CARE CONSTRUCTION 
- WE DO CARE

Volkswagen Erhvervscenter Holstebro
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