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STENSBALLE - NESBO PRODUKTER

GMR maskiner a/s producerar maskiner till bl.a. kommuner, vägar, bostadsföretag, entreprenörer, 
hamntjänster, asfaltindustrin, maskinuthyrare m.fl. 

Maskinerna marknadsförs under namnen STENSBALLE och NESBO.

Redskapsprogrammet omfattar rotorklippare, slagklippare, cylinderklippare, gräsuppsamlare, sop-
maskiner, snöplogar, ogräsborstar, ogräsräfsor, ogräsbrännare, universella frontlyftsystem och hyrdrau-
liska transmisioner.

GMR maskiner a/s grundades 1965 och har sedan dess utvecklat och byggt kvalitetsmaskiner till 
den gröna och väg sektorn. 

I dag består verksamheten av tre produktionsenheter; GMR maskiner a/s i Horsens, NESBO A/S 
i Mariager och Elkær Maskiner ApS i Ørbæk.
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Gräsklippare
GMR maskiner a/s har sedan 1965 byggt kvalitets maskiner för gräsklippning och marknadsfört 
dom under namnet STENSBALLE.
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Om det rör sig om slagklippare, cylinderklippare eller rotorklippare levererar dom alltid ett perfekt 
klippresultat med antingen bakåtutkast eller sidoutkast och med möjlighet för uppsamling.

Klipparna kan fås i bredd från 1200 mm till 4000 mm och är alla säkerhetsgodkännda i förhållande 
till gällande normer och standard. I produktionen används kvalitetstål av högsta klass, samt 
specialframtagna och tysta hydraulmotorer.
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Sopmaskiner
GMR producerar kraftiga sopaggregat, sioborstar och sopsugmaskiner som lämpar sig perfekt till att 
sopa trottoarer, gångvägar, stigar rent från grus, sand och snö. Produkterna marknadsförs under namnet 
STENSBALLE och NESBO och finns både i  mekaniskt och hydrauliskt utförande i standardbredd 
upp till 3200 mm.
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STENSBALLE och NESBO 
levererar sopmaskiner i hög 
kvalitet för att utföra krävande 
arbete oavsett om det rör sig  
om rengöring eller snöröjning.

Dom kompakta och driftsäkra 
maskinerna levereras i en mängd  
kombinationer med olika typer av 
borstar till alla traktormodeller, 
redskapsbärare och lastmaskiner.
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Speciallösningar för sopmaskiner
GMR tillverkar en rad speciallösningar för renhållning av utemiljöer, samt till specialuppgifter inom 
bl.a. asfaltbranschen.

Produkterna inkluderar bl.a. sopsugmaskiner, sopvalsar med uppsamling, samt emulsionsmaterial.
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Snöblad/snöplogar
GMR producerar ett brett sortment av snöblad/snöplogar till både kompakt och lantbruksmaskiner, 
samt till redskapsbärare och mindre lastmaskiner. Snöblad/snöplogarna marknadsförs under namnet 
STENSBALLE och NESBO och fås både som diagonalblad samt vikplogar med eller utan 
klaffutlösning, i bredd från 1300 mm upp till 3000 mm med kraftiga hyraulcylindrar.
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Traktortillbehör
GMR erbjuder ett brett program inom frontmonterings utrustning och hydraulanläggningar med 
individuell anpassning till ett stort antal traktormärken. Kompakta mekaniska och hydrauliska lösningar 
med fokus på hållbarhet och driftsäkerhet. Med många års erfarenhet av anpassning av redskap och 
traktorer är GMR och NESBO det säkra valet när det gäller redskap.
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Ogräsbekäpning
NESBO erbjuder ett brett program av miljövänlig utrustning till mekaniskt och termisk ogräsbekäpning. 
Produktprogrammet omfattar bl.a. ogräsräfsor, ogräsborstar och ogräsbrännare.
Maskinerna är kraftigt konstruerade och lämpar sig för professionellt användande.
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GMR maskiner a/s är också...
STAMA produkterna är en mordern serie av mångsidiga el-fordon, som är byggda för användinga av 
professionella användare, som ställer stora krav på köregenskaper, kvalitet och driftsäkerhet.
Maskinerna finns i flera olika storlekar och batterityper.
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ELKÆR utvecklar och producerar ett brett urval av maskiner till lantbruk, skogsbruk, maskinuthyrare, 
fruktodlare, trädgårdsentreprenörer och kommuner.



DK-8700 Horsens
T. +45 75 64 36 11
www.gmr.dk

DK-9550 Mariager
T. +45 98 58 44 00

www.nesbo.dk
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