
JØRN GLAD – DIN PARTNER I DANMARK, NORGE OG SVERIGE

WWW.GLADAS.COM

BETONMIKSERE / BETONKANONER

MOBILE BETONPUMPER

STATIONÆRE BETONPUMPER

BLANDEANLÆG

BETONAFLÆSNINGSBÅND

TELESKOPRENDER



GLAD – GARANTI FOR DEN 
BEDSTE SERVICE OG KVALITET   
Jørn Glad har mere end 30 års erfaring inden for branchen og 
tilbyder salg, service og reservedele inden for hele Liebherr 
Concrete Technologys produktprogram. Vores team af erfarne 
medarbejdere står klar til at yde vores kunder den bedste ser-
vice og support. Og vi løser gerne specielle ønsker.

Vi har alle faciliteter in-house, inklusive certificeret personale 
(Boom-inspectors) til at udføre reparationer, eftersyn, vedlige-
holdelse samt specifikke opbygninger mv. på alle maskintyper 
og fabrikater inden for betonteknik. Vi har også montører, som 
er klar til at servicere kunderne ”i marken” og lokalt i Danmark, 
Norge og Sverige.

Her finder du os:

Jørn Glad A/S
Høgemosevænget 13
8380 Trige  
Tel: +45 8623 0466
E-mail: glad@gladas.dk

Jørn Glad A/S
Avedøreholmen 86
2650 Hvidovre
Tel: +45 3678 0466
E-mail: glad@gladas.dk

Jørn Glad Norge AS
Møllebakken 6
Postboks 3007
N-1538 Moss
Tel: +47 6927 5090
E-mail: glad@gladas.no

Jörn Glad Sverige AB
C/O Laxo Mekan AB  
Box 22092
SE-70203 Örebro
Tel: +46 7077 90365
E-mail: glad@gladas.com

WWW.GLADAS.COM



LIEBHERR 
BETONPUMPER 

LAGER TELESKOPRENDER

Liebherr satser nu hårdt på at opnå en stor del af markedet in-
den for betonpumper. Med udgangspunkt i opkøbet af Waitzinger  
betonpumpefabrik i Neu-Ulm er Liebherr i gang med at udvikle  
betonpumper, og målet er klart: De skal, ligesom de andre  
Liebherr-produkter, være førende i kvalitet og driftssikkerhed. 

Jørn Glad er stolte af at præsentere Liebherrs betonpumper for 
vores nuværende og kommende kunder.

Vi har et stort lager af originale sliddele og tilbehør. 
Vi garanterer hurtig responstid og levering.

Vi forhandler også KART-teleskoprender.
Renderne monteres på Liebherrs mikserbiler. 
Montagen udføres på vores værksted.

WWW.GLADAS.COM
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Kvalitetsleverandør af alle former for 
CNC spåntagning og pladebearbejdning

www.angelmaskinfabrik.dk
post@angelmaskinfabrik.dk

Over Hadstenvej 23 • DK-8370 Hadsten
Tlf.: +45 86 98 11 88

ANGEL MASKINFABRIK

• Transportbånd
• Transportruller
• Båndafskrabere
• Båndvægte
• Tromlemotorer
• Transmissionsremme
• Tandremme

Vi råder over smede-, sort-
bånds- og kunststofafdeling, 
tromlemotorværksted samt 
lager. Vi har døgnservice og 
altid en montør klar til hånd-
tering af akutte opgaver.

Vi beskæftiger os med:

• Teknisk gummi
• Teknisk plast
• Konstruktion og design 
 af transportører og 
 rullebaner mv.
• Ombygning af 
 eksisterende anlæg

Kragelundsvej 8
4180 Sorø
Tlf.: 57 67 00 19

info@boegeris.dk 
www.boegeris.dk

Kontakt os og hør, hvad vi 
kan gøre for dig.

Vi leverer slanger og fittings  

til Jørn Glad A/SFå de rigtige slanger og den rette rådgivning hos os
ProflexSlanger sælger og monterer primært hydraulikslanger, industrislanger, fittings, 
lynkoblinger og olie m.m. til alle - fra den lille entreprenør til den store, multinationale 
virksomhed. Selvom ProflexSlanger kun har eksisteret i to år, har vi over 25 års erfaring 
i branchen inden for hydraulikslanger og industrislanger, som vores kunder kan træk-
ke på. Det er vores mål at være det foretrukne valg for kunderne, når det kommer til 
salg og rådgivning inden for slanger af en næsten enhver art.

Ellekær 3
2730 Herlev
Tlf.: 20 78 38 58

info@proflexslanger.dk
www.proflexslanger.dk

SE MERE PÅ VORES WEBSITE: WWW.GLADAS.COM

WWW.GLADAS.COM


