Se Sonic sortimentet live med Unoson Environment AB, Giesbeek Holland 5 juni 2020 mellan 9.30 och 17.00. Välkomna!

Inbjudan

Nytt! Unoson
representerar
Eijkelkamp
SonicSampDrill!

Anmälan:
Namn:
.....................
.....................
Företag:
.....................
.....................
Telefon:
.....................
E-mail:
.....................
Önskar hjälp med
rumsbokning: . . . . . . . . .

Samarbetet mellan
Unoson Environment AB och
det holländska företaget
Eijkelkamp fördjupas då vi
härmed utökar vårt sortiment
med Sonic maskiner.
Lanseringen sker i samband
med Grundläggningsdagen
2020. Samtidigt har vi

Många olika Sonic maskiner
men även ett stort utbud av
CPT utrustning presenteras.

Unoson Environment AB

möjligheten att bjuda in till en
mycket sevärd
demonstrationsdag i Holland.
Där kan man studera och
diskutera med expertis inom
området samt träffa
internationella kollegor.

Ankomst/Avresa:
.....................
Övrigt: . . . . . . . . . . . . . . .

demodag med
Sonic & CPT!
Välkommen att besöka Eijkelkamp
SonicSampDrill den 5 juni för en
show med Sonic och CPT maskiner
samt utrustning från Eijkelkamp Soil
and Water.
Förevisningen är i Giesbeek 5 juni (utanför
Arnhem) Holland mellan kl 9.30 och 17.00.
Intresserad? Vänligen anmäl dig till,
Unoson Environment, info@unoson.se.

Unoson Environment AB!
Med 25 års erfarenhet vill vi fortsätta
leverera utbildning och utrustning på dina
villkor. Nytt och fräscht men ändå
beprövat – med Mark & Vatten i fokus!

Kundrelationer.

NGI har köpt en ny Sonic!
NGI har jobbat med Sonicborrning på den
norska marknaden i ca 3 år, med en
matare anpassad för traktormontage.
Under senare delen av 2019 gjorde NGI en
nyinvestering i en ny CRS XL140 DUO
anpassad för nordiska förhållanden (se
foto ovan). Normalt borrdjup till ca 70
meter. Borrmaskinen är även utrustad med
separat kärnborrhuvud för
kärnprovtagning i jord och berg.

www.unosonsampdrill.se
Vi har valt att lägga maskiner och tillbehör
tillhörande Sonic maskinerna på en egen
hemsida. Detta för att du enkelt skall hitta
bland sortimentet hos oss. Sidan
uppgraderas kontinuerligt med teknisk
information och produktinformation.
Dessutom finns ett antal filmer som visar
maskinerna i drift men även principerna för
provtagningen. Exempelvis den unika
provtagningsmetodiken Aqualock men
även provtagning med Core Sampler.

Vi har en lång relation med våra kunder
och är efter satsningen med Unoson
Environment AB än mer kundrelaterade
genom att vi har fokuserat på utrustning
för ”provtagning i mark & vatten”. Vi har
stora lager av utrustning och upparbetat
en logistik som gör att vi kan nå
marknaden snabbt och effektivt.

”Ni hjälper till att hitta
lösningar på mina frågor.
Jag tackar för god support
och snabb leverans ” – Nöjd
kund

Maskiner & provtagningsdjup.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SRS PL 70 Hp, ca 20 m
SRS ML 120 Hp, ca 40-60 m
SRS T, traktormast, ca 30-50 m
CRS XL140, 140 Hp, ca 50-70 m
CRS MITO8, 148 Hp, 40-60 m
CRS XL170, 173 Hp, 60-100 m
CRS-V, 173 Hp, 60-100 m
MRS XL275, 275 Hp, 130-220 m
LRS FS250, 355 Hp, 150-280 m

Provtagningskurs.

Hur och Varför skall provtagning i fält
utföras på ett visst sätt?
23 & 24 september 2020!

Vi fortsätter att expandera och utökar vårt
sortiment mer och mer, är du intresserad
av vårt sortiment, utforska då vår hemsida!
www.unoson.se

Kontakta oss
Unoson Environment AB
Processvägen 2D
435 33 Mölnlycke
info@unoson.se
Besök oss på webben:
www.unosonsampdrill.se

