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STOR EKSPERTISE
OG FOKUS PÅ KUNDENS BEHOV
Siden 1974 har vi hos FMT haft stor ekspertise inden
for blandt andet naturgenopretning, grøn vedligeholdelse, jordsortering, snerydning og saltning. Vi har base
i Hillerød og kører herfra ud på opgaver i hele landet,
hvor vi yder hurtig og effektiv løsning af de opgaver,
vi påtager os – til stor glæde for vores kunder.
Vi tilbyder service inden for fire forretningsområder: Vintervedligeholdelse,
vedligeholdelse af grønne arealer og anlæg, Long Reach/Entreprenør og
biogødning. Vi har mange forskellige slags kunder – heriblandt landmænd,
private, små, mellemstore og store virksomheder samt offentlige virksomheder.

4 OMRÅDER
Vintervedligeholdelse
Vedligeholdelse af grønne arealer og anlæg
Long Reach/Entreprenør
Biogødning

Vores ydelser er sæsonspecifikke, men fordi
vi er totalleverandør og leverer serviceydelser
året rundt, kan vi dække dit behov for glatførebekæmpelse om vinteren og vedligeholde
dine grønne områder om sommeren. Der er en
stor synergieffekt i vores arbejde, som opstår,
fordi vi kender dig som kunde og ved, hvilke
behov du har – året rundt.
Inden vi indgår aftale med dig, laver vi altid et
uforpligtende og gratis tilbud. Vi ligger altid
op til dialog og et langvarigt samarbejde.

NP Maskinstation
Alt markarbejde udføres
Nedrivning af bygninger
Niels Pedersen Maskinstation
Borupvej 74, Borup • 3330 Gørløse
Tlf.: 48 28 98 94 • www.npmg.dk

Glatførebekæmpelse

DU SKAL IKKE BEKYMRE DIG
OM SALTNING – DET GØR VI
Siden 1974 har vi været førende på Sjælland inden for glatførebekæmpelse,
der primært omfatter saltning og snerydning. Vi har et tæt samarbejde med
DMI og VejVejr, som sender os varslinger, når områder skal saltes og ryddes for
sne.
Vi sørger for at salte dine områder og holde dem fri for sne samt at informere
dig via mail med et detaljeret oversigtskort, hvor vi har markeret de områder, vi
har ryddet. Ydermere overtager vi alle forsikringsmæssige forpligtelser.

Grøn vedligeholdelse og belægning

VI VEDLIGEHOLDER
DINE GRØNNE OMRÅDER
Sæsonen for grøn vedligeholdelse begynder i midten af marts og slutter i september. Der er meget i naturen, som skal holdes ved lige: Træer skal beskæres, parkeringspladser og gårdmiljøer skal fejes, ukrudt skal holdes nede, og
der skal måske lægges nye fliser. Hvad enten du har behov for pleje af eksisterende anlæg, etablering af et nyt grønt område eller genopretning af misligholdte
arealer, så kan vi løse opgaven.
Vi indgår en aftale baseret på dine behov og holder derefter dine grønne områder ved lige hele sæsonen. Du skal altså ikke længere tænke på, om hækken
trænger til at blive klippet, eller busken skal beskæres.

Epoxy- og polyurethanindustrigulve
entreprise

Tagdækning
Tagrensning og -maling
Algebehandling
Harmonivej 1 • 2730 Herlev

Tlf.: 28 11 27 28

info@jmh-entreprise.dk
www.jmh-entreprise.dk
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STORKEDAL
Landbrug
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Transport

Lyngevej 259 ■ 3540 Lynge
Tlf.: 48 18 95 58 ■ Mobil 40 28 95 58
clausen@storkedal.dk
www.storkedal.dk
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Vognmandsforretning
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-pasningsaftaler
Fouragehandel
Træpiller

Vintervedligeholdelse

Long Reach/Entreprenør

VI ER EKSPERTER
I VÅDOMRÅDER
Vi har stor erfaring i entreprenøropgaver og løser opgaver for både amter,
regioner, kommuner, havne, skovdistrikter, grusgrave med videre. På bare 25 år
har vi løst mere end 1.800 entreprenøropgaver inden for:
-

Oprensning og anlæg af søer, moser, kanaler og voldgrave
Etablering og rensning af regnvandsbassiner
Strandrensning
Knusning af krat, træer og anden bevoksning
Sikring af havne og kyststrækninger
Jordsortering

Vores maskinpark er omfattende. Vi har tungt maskinel til rådighed, som kan
løfte enhver opgave. Blandt andet har vi en CAT 330 med en arbejdslængde på
op til 28 meter og med en skovl, der kan fjerne halvanden kubikmeter materiale.
Vi sørger naturligvis for eventuel polititilladelse og følgetransport, når maskinerne skal transporteres.

Biogødning

GODT SAMARBEJDE
MED LANDMÆNDENE
Vi har stor succes med distribuering og slutanbringelse af biogødning. Succesen
skyldes blandt andet vores gode samarbejde med landmændene, hvor vi lægger
vægt på at være informative og have den gode dialog.
Miljøet er vigtigt for os, og vi tager hensyn til det i alt, hvad vi gør. Vi distribuerer
blandt andet biogødning til forbrænding både nationalt og internationalt, hvor
det i forbrændingsprocessen omdannes til energi. Restproduktet genanvendes
ved at indgå i slaggeproduktion eller ved motorvejsbyggerier.
En del af biogødningen deponeres indtil spredning. Vi er derfor altid på udkig
efter tomme gylletanke, som vi kan leje til formålet.

Container service/udlejning ∙ Fast kørsel ∙ Kran arbejde
Kørsel med sand, grus, korn og jord
– Kort sagt, alt hvad der komme i en container
JCS-Transport
Møllegade 27 ∙ Holm ∙ 6430 Nordborg ∙ www.jcs-transport.dk

FMT A/S
Hammersholt Erhvervspark 32
3400 Hillerød
T 48 17 17 75
E fmt@fmtas.dk
W www.fmtas.dk
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Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

