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Så er ParkerStore i Aalborg officielt åbnet 

AVN Hydropower i Aalborg har nu slået dørene op til deres ParkerStore-butik med en beliggenhed 
centralt placeret i Aalborg.  

 

  

 

  
 

På Tarmvej 3 i Aalborg, har kunder fra Aalborg og omegn nu adgang til en lokal ParkerStore-
hydraulikbutik, som de kan benytte sig af, når de mangler hydraulikkomponenter og skal have lavet 
hydraulikslanger i en fart, fremhæver AVN Hydropower, der har opført en ParkerStore på over 800 
kvadratmeter fordelt på butik, kontor, værksted, slangeværksted og lager. 

 

 

Den røde snor til ParkerStore-butikken i Aalborg klippes her over af direktør Michael 

Lindberg, AVN Hydraulik, som fik assistance af Account Manager Stefan Petersen, Parker 

Hannifin Danmark. 
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Værkstedet er samtidig blevet udvidet betydeligt, og der er installeret en traverskran, så værkstedet nu 
kan servicere og reparere hydraulikpumper og -cylindre samt større hydraulikopgaver end tidligere. 

Festlighederne blev skudt i gang allerede fra morgenstunden tirsdag, hvor der blev budt på morgenbrød 
og kaffe. Senere, blev grillen tændt op og den røde snor til ParkerStore-butikken blev klippet over af 
direktør Michael Lindberg, AVN Hydraulik, der blev assisteret af Account Manager Stefan Petersen, 
Parker Hannifin Danmark. 

Koncerndirektør for AVN Gruppen Ole Krabbe var imponeret over arrangementet, og han takkede alle 
medarbejdere for deres indsats med at få butikken klar til åbningen. 

Dagen igennem var der en lind strøm af kunder, som gerne ville se nærmere på ParkerStore-butikken.  
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