
 

  

 

 

 

 

 JMS Naturpleje 
TILBYDER: 

 

SLÅNING AF ALLE TYPER BEVOKSNING 

PÅ ALLE TYPER AF NATUROMRÅDER! 

MED: 
 1,25 meter slagleklipper.  

 1,25 meter grenknuser  

 
Med denne specialudviklede fjernstyrede redskabsbærer har jeg 
mulighed for at køre hvor andre maskiner må give fortabt. 
 
Jeg kører uden problemer i alle retninger på skråninger med 45º 
hældning. 
 
Jeg kører uden problemer på våde områder med et minimalt marktryk. 
 

 Volde 

 Skrænter 

 Vejanlæg 

 Vådområder  

 Vandbassiner  

 Fortidsminder  

 Hedearealer  

 Højmoser  

 Brakarealer  

 Åbrinker  
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PÅ ALLE TYPER AF NATUROMRÅDER! 

 

 

Nyhed!! 
 Nu også grenknuser.  
Når der for alvor skal ryddes på. 

Arbejdes sig igennem MEGET 
kraftig bevoksninger. Og mindre 

træer   

Nyhed!! 
 Nu også grenknuser.  
Når der for alvor skal ryddes på. 

Arbejdes sig igennem MEGET 
kraftig bevoksninger.    



 

 

Fleksible løsninger 
 
SAMARBEJDE ELLER SELVSTÆNDIGT 

Jeg vil gerne hjælpe dig eller din virksomhed, med opgaver inden 

for naturpleje i form af slåning og vedligeholdelse af arealer med 

moderat til kraftig bevoksning.  

 

 Særligt områder, hvor det er vanskeligt at køre med 

traditionelle maskiner.  

 Områder, hvor kørsel er forbundet med et 

sikkerhedsaspekt.  

 Opgaver, der er forbundet med en manuel og 

ressourcekrævende arbejdsindsats. 

 

Jeg giver gerne et uforpligtende tilbud på specifikke opgaver.  

 

 

 

ANDRE KOMPETENCER 

Jeg udfører også: 

 Træfældning/beskæring  

 Rydningsopgaver i haver og anlæg 

 Anlægsarbejde 

 Gravearbejde med minilæsser 

 Gravearbejde med minigraver 

 

Jeg giver gerne et uforpligtende tilbud på specifikke opgaver. 
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Ret til ændringer forbeholdes.  

SPECIFIKATIONER:  

 Egenvægt 1.000 kg  

 Trædeflade 0,5.m2  (150 g/cm2) 

 Længde 2 meter 

 Bredde  1,1 til 1,35 meter 

 Højde  1,1 meter 

 Hastighed 0 til 10 km/time  

 

PROFIL 

 

Jeg har tidligere beskæftiget 

mig med landbrug, 

Hovedsagligt med kvæg, 

maskiner og markdrift.  

 

Jeg er uddannet 

virksomhedsleder. Jeg arbejder 

også som underviser på en 

landbrugsskole, hvor jeg er 

med til at uddanne kommende 

landmænd og maskinfører.  

 

Jeg ser et øget behov for at 

udføre naturplejeopgaver i 

fremtiden og vil gerne 

beskæftige mig mere med det.   

 

KONTAKTOPLYSNINGER 

Jesper Søndergaard. 

Strandbjerggårdvej 4 A 

7600 Struer. 

Tlf. 42 36 05 39 

Mail. 

jesper@jmsnaturpleje.dk 

www.jmsnaturpleje.dk 

 

 

Effektiv og sikker 
 HURTIGT OG EFFEKTIV PÅ EN SIKKER MÅDE 

Med denne fjernstyrede redskabsbærer har jeg mulighed for at 

køre, hvor andre maskiner må give fortabt. 

 

Med den kraftfulde 35 hestes motor bevæger maskinen sig 

ubesværet gennem selv meget vanskelige terrænforhold.  

 

Den kompakte maskine gør, at jeg kan køre de fleste steder. De 

brede bælter gør, at jeg kan bære oppe på selv meget våde 

områder uden at påføre jorden nogen strukturskader af betydning. 

Det specifikke marktryk er på ca. 150 g/cm2 alt efter 

redskabskombination. 

 

MED SLAGLEKLIPPEREN har jeg en arbejdsbredde på 1,25 

meter, hvilket under optimale forhold giver en kapacitet på   

2.500 m2 i timen, selv med moderat til grove vegetationer. 

Slagleklipperen klarer små træer og buske uden besvær. Og 

efterlader kun kvas tilbage på jordoverfladen.  

 

MED GRENKNUSEREN har jeg også en arbejdsbredde på 1.25 

meter, hvilket også giver en høj kapacitet. Typisk vil det være på 

meget grov vegetation, hvor der ikke køres så stærkt. Ligesom det 

også tager lidt tid at få knust vegetationen. Herfor varierer 

kapaciteten også meget.   

                    

Slagleklipperen og grenknuseren er særdeles velegnet til 

bekæmpelse af landskabs ukrudt såsom: Hybenrosen, glansbladet 

hæg, pileurt og bjørneklo. Jeg knuser uden besvær, mindre træer.  

 

Jeg kan udføre arbejdsopgaver, der ellers er forbundet med en 

manuel og ressourcekrævende arbejdsindsats, på en effektiv og 

sikker måde. 
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