KVALITET OG HØJT
SERVICENIVEAU

SERIØST ENTREPRENØRARBEJDE
Siden 1960 har Nr. Nebel Entreprenørforretning, beliggende i
Vestjylland 20 km nord for Varde,
udført alt inden for entreprenørarbejde samt vedligehold af veje og
afløb for virksomheder, kommuner
og andre offentlige instanser i hele
Danmark. Vi er desuden godkendt
til at transportere farligt affald og
øvrige nedbrydningsmaterialer.

Vi beskæftiger os med alle
former for entreprenørarbejde,
heriblandt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jord
Kloak
Betonarbejde
Kabelarbejde
Belægningsarbejde
Nedrivningsopgaver
Miljøsanering
Vådområdeprojekter
Vandbygning
Naturgenopretningsprojekter

Vores vision er, at vi udfører
opgaverne til den aftalte tid og til
kundernes fulde tilfredshed.

Hurtigt svar fra banken
- hver gang
Der er mange fordele ved at vælge en selvstændig
og lokal bank som samarbejdspartner for din virksomhed. I Skjern Bank sætter vi en ære i god service
og et kvalificeret, hurtigt svar på dine henvendelser.
Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Kongensgade 58 . 6700 Esbjerg . skjernbank.dk

Allan Vad
Tlf. 9682 1518

FØRENDE INDEN FOR NATURGENOPRETNINGSPROJEKTER

DIN PARTNER INDENFOR
MASKINSTYRING OG OPMÅLING
Kontakt os gerne for uforpligtende rådgivning.

Tlf. 70 23 00 32
www.leica-geosystems.dk

Torben Brunbjerg
Forsikringsrådgivning
Mobil: +45 22 33 86 77
E-mail: tob@defrie.dk
Læs mere på: defrie.dk

Som nogle af de eneste kan vi
med vores amfibie-gravemaskiner,
der kan sejle i vand, gennemføre
store projekter i blandt andet havne, søer, moser, vandløb, regnvandsbassiner og okkerrensningsanlæg. Vi har med tiden opbygget
stor erfaring med større naturgenopretningsprojekter, udbygning af
havne og oprensning af sejlrender.
Vi har de største amfibie-gravemaskiner i Danmark.
Specifikationer:
Vægt:
30/42 tons
Arm:
15/17 meter
Bredde:
6/9 meter
Længde: 9,5/10 meter
Fladetryk: 0,11 kg/cm2

Amfibie-gravemaskinerne har
blandt andet udført følgende
opgaver:
•	Naturgenopretning i Sillerslev
og Ørding Kær for Morsø
Kommune
•	Naturgenopretning af Holme Å,
Varde Kommune
•	Kybæk Okkerrensningsanlæg,
Varde Kommune
•	Oprensning af Hvidå, Tønder
Kommune
•	Okkerrensningsanlæg, Tønder
Kommune
•	Oprensning af tidevandsrender
og havnebassin ved Sønder Ho,
Fanø Kommune
•	Landføring af kabler og ledninger langs den jyske vestkyst
•	Oprensning af Stauning Havn,
Bork Vikingehavn og Bundsbæk
Mølle

Asger Sørensen Transport - Din vognmand i Esbjerg & Varde
• MASKINTRANSPORT
• KRANTRANSPORT

• SPECIALTRANSPORT
• FRAGTKØRSEL

• EKSPRESKØRSEL
• FØLGEVOGN

• TRUCKING

• LAGERHALLER

Over

30 års
erfaring

Ring og få en
uforpligtende snak
75 22 46 82

asger-sorensen.dk

NEDBRYDNING OG
MILJØSANERING
Vi tilbyder total nedbrydning af
alle former for bygningsværk samt
efterfølgende deponi og genanvendelse af materialer.
Forud for en nedbrydning foretager vi den nødvendige miljøscreening, som foretages af

uddannede medarbejdere med
stor erfaring inden for området.
De sørger for at lave en komplet
screening for miljøfremmede
stoffer og udarbejder rapport
til dokumentation. Prøverne fra
screeningen bliver analyseret på
godkendt laboratorium.

JORD- OG KLOAKARBEJDE
Vi udfører alt inden for jord- og
kloakarbejde – store som små
projekter.
Vi anvender Leica maskinstyring
samt GPS- og satellitstyrede
maskiner.
Vi beskæftiger os blandt andet
med:
• Flytning af jord

: ALT I JERN – RUSTFRI – ALUMINIUM :

•	Udgravning til parcel- og
sommerhuse, staldbygninger,
gylletanke, mv.
• Byggemodning
• Etablering af volde
• Etablering af søer og vandløb
• Vejbyggeri og rundkørsler
Vi anvender:
•	Gummiged fra 2,5 tons til 22
tons
•	Gravemaskine fra 1,9 tons til 28
tons
•	Rendegraver 4x4 med Engon
tilt-rotator
•	Dumper med 10 til 20 tons
lasteevne

Ring for
godt tilbud

mk@vestjyskrailogmontage.dk | vestjyskrailogmontage.dk
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28 78 56 48
Hekkenfeldtvej 60, Lydum
6830 Nørrre Nebel
Tlf.: 75 28 82 22
lydummaskinstation@bbsyd.dk
www.lydummaskinstation.dk

Nr. Nebel Entreprenørforretning
Tarmvej 233
6830 Nr. Nebel
75 28 81 43
40 20 81 43

16636 • www.jsdanmark.dk

Læs mere på www.nne-as.dk

