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STENSBALLE - NESBO PRODUKTER

GMR maskiner a/s producerer maskiner til bl.a. kommuner, vejvæsen, boligselskaber, 

entreprenører, havnevæsen, asfaltindustrien, maskinstationer m.fl.

Maskinerne markedsføres under navnene STENSBALLE og NESBO.

Redskabsprogrammet omfatter rotorklippere, slagleklippere, cylinderklippere, græs-sugecontainere, 

fejemaskiner, sneplove, ukrudtsbørster, miljøriver, ukrudtsbrændere, universale frontliftsystemer og 

hydrauliske transmissioner.

GMR maskiner a/s er grundlagt i 1965 og har siden udviklet og fremstillet kvalitetsmaskiner til 

den grønne sektor.

I dag består virksomheden af tre produktionsselskaber; GMR maskiner a/s i Horsens,  

NESBO A/S i Mariager og Elkær Maskiner ApS i Ørbæk.
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BEMÆRK: Billederne i dette katalog er ofte vist med ekstraudstyr
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Græsklippere
GMR maskiner a/s har siden 1965 fremstillet kvalitetsmaskiner til græsklipning og markedsført 

dem under navnet STENSBALLE.
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Om det drejer sig om slagleklippere, cylinderklippere eller rotorklippere leveres der hver gang et perfekt 

klipperesultat med enten bagudkast eller sideudkast og med mulighed for opsamling.

Klipperne fås i bredder fra 1200 mm til 4000 mm og er alle sikkerhedsgodkendte i forhold til gældende 

normer og standarder. Der anvendes bl.a. højstyrkestål, samt specialfremstillede og støjsvage 

hydraulikmotorer.
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Fejemaskiner
GMR producerer kraftige fejemaskiner, sidebørster og feje-sugeanlæg, der egner sig perfekt til 

at feje fortove, gangarealer og stier fri for grus, støv og sne. Produkterne markedsføres under 

navnene STENSBALLE og NESBO og findes i forskellige mekaniske og hydrauliske løsninger i 
standardbredder op til 3200 mm.
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STENSBALLE og NESBO 
leverer fejemaskiner i høj kvalitet 

til udførelse af krævende opgaver 

uanset om det er rengøring eller 

snebekæmpelse.

De kompakte og driftssikre 

maskiner leveres i talrige kom-

binationer med forskellige typer 

børster og til mange forskellige 

traktorer, redskabsbærere og 

læssemaskiner.
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Specialløsninger med fejemaskiner
GMR fremstiller en række specialløsninger til renhold af udendørsarealer, samt til specialopgaver i 

bl.a. asfaltindustrien.

Produkterne tæller bl.a. feje-sugeanlæg, fejemaskiner med opsamler samt emulsionsanlæg.
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Sneskrabere
GMR producerer et bredt udvalg af sneskrabere til både kompakt- og landbrugstraktorer, samt til 

redskabsbærere. Sneskraberne markedsføres under navnene STENSBALLE og NESBO og fås 

både som diagonalblad og justerbar V-plov med og uden klapskær, kraftig svingcylinder og i bredder 

fra 1300 mm til 3000 mm.
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Traktortilbehør
GMR tilbyder et bredt program indenfor frontmonteringsudstyr og hydraulikanlæg med individuelt 

tilpassede løsninger til stort set alle traktormærker. Kompakte mekaniske og hydrauliske løsninger 

med fokus på holdbarhed og driftsikkerhed. Med mange års erfaring med tilpasning af redskaber og 

traktorer er GMR og NESBO det sikre valg, når det gælder tilbehør.
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Ukrudtsbekæmpelse
NESBO tilbyder et bredt program af miljørigtigt udstyr til mekanisk og termisk ukrudtsbekæmpelse. 

Produktprogrammet omfatter bl.a. miljøriver, ukrudtsbørster og gasbrændere.

Maskinerne er solidt konstrueret og egnet til intensiv anvendelse.
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GMR maskiner a/s er også...
STAMA produktlinjen er en moderne serie af multianvendelige el-køretøjer, der er bygget til drift hos 

professionelle brugere, der stiller store krav til køreegenskaber, robusthed og driftsikkerhed.

Maskinerne findes i flere forskellige størrelser og batterityper.
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ELKÆR udvikler og producerer et bredt udvalg af maskiner til landbruget, skovbrug, maskinstationer, 

frugtavlere, anlægsgartnere og 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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