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NOR-PRO® er genstartet - LECU OIL har fået ny ejer !
Efter at have startet flere DK firmaer og opbygget Termografisk kamera divisioner for andre i 2005 til 2009, sprang
Jannick Halben ud i et job som IR-Europa Chef i Belgien, men ude er godt, hjemme bedst, så efter utallige kunde
opfordringer er NOR-PRO AB (1994) genstartet i Øresundsregionen.
Det betyder at Du/I som gamle kunder endelig igen kan få personlig top klasse service både på Blowerdoors og på
Laser Opretnings & 3D Tracker Opmålings systemer, samt hele Termografi Spektret. Udvalget er stort prisen lavest og i
foråret kommer der yderligere små Lasere & IR-cams samt store IR-High-Definition nyheder til yderst rimelige priser.
NOR-PRO AB er genstartet i Øresundsregionen medio 2011 som et aktieselskab med fokus på at servicere det ”gamle”
danske marked. Sverige er valgt pga. de laverer omkostninger samt muligheden for at kunne fakturer danske kunder
uden moms. Men Sverige er også udvalgt som base, på grund af Naturen og det faktum at vi siden 1986 har rejst
Norden tyndt og solgt til mange store Svenske kunder. Firmaet ligger midt i et stort skov- & natur-reservat.
Stedet egner sig godt til vores kursus virksomhed og netop i 2012 udbydes igen de aktive termografiske level-kurser,
som i øvrigt vil blive løbende godkendt af de instanser/organisationer som krævet i 2012.
2012 Nyhed er vor CCTV IP-cam’s fra SONY og med DVR’s kan de nye Online IP-adresse Termografiske kameraer, med
unik Temperatur Niveau Alarm streames direkte ind på din iPhone/Android til helt uhørt lave priser. Ingen Security
firmaer tilbyder pt. dette og selv med 110.000 IR pixels i 25 Hz. er IR startprisen godt under de 50.000,- kr.
NOR-PRO AB har i November 2011 overtaget det danske firma LECU OIL (1974), som også er kendt som
LE-Smøremidler (1974). Vi tilbyder alle typer af høj kvalitets Fedter & Speciel Motor og Gear Olier for ekstreme
belastninger. Vi har med Cougar i England udviklet Vindmøllegear olier, som nu har vist sin ekstra ydelse perfekt
gennem nogle test år, derfor slår de nu kraftig igennem på markedet. Glemte vi at nævne Fødevare & Automobil
producenternes godkendelser på vore Lube’s og Long Life LL samt Long Drain LD Heavy Dyty Syntetiske Olier, samt vor
populære specielle Diesel Additiv? Kan fedt brænde uden at smelte/dryppe? Ja en af vores kan!
LECU OIL har siden 1974 været general agent i DK for Cougar Lubricants Ltd. (UK.) og i 2005 kom den Danske
forhandling af Lube-Tools AB unikke patenteret smøreværktøjer; bl.a. ombygges i Sverige under patent & samarbejde
med Lincoln’s deres kendte Smøresprøjter og Centralanlæg for bedre performance og anti-spild-fri anvendelse.
LECU OIL har siden 1974 solgt ”LE” produkterne fra Lubrication Engineers Inc. (TX. USA) og mange trofaste kunder ses
bl.a. fra: Politiet, Falck, G4s, Rederier, Landbrug, Transport- og Industri-sektoren. LECU OIL betjener også Skåne,
Halland og Blekinge fra det svenske lager i samarbejde med Lube-Tools Sweden AB.
Jannick Halben ved mange kunder & gl. venner, igen vil finde vejen forbi, for at genetablere den unikke & tætte
support baseret på NORdisk PROfessionalisme og Know-How - nu siden 1974! – Kontakt & Opdater os dine ny data!
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