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SKELHØJE VOGNFABRIK        Individuella påbyggnader

Bygger med erfarenhet ... 
Skelhöje Vognfabrik, som är ett dotterbolag till Skjern 
Bremser A/S, en av Danmarks ledande vagnfabriker med 
många års erfarenhet inom påbyggnader av lastbilar och 
släpvagnar samt renovering och reparation.

Vår storlek gör, att vi är en av marknadens mest flexibla 
påbyggare.  Kundspecifika lösningar är vår specialitet och 
varje uppdrag baseras därför på ett tätt samarbete mellan 
våra medarbetare och kunden, detta ger garanti för en bra 
kvalitetsprodukt.

Som kund får du en samlad lösning, där du dagligen up-
plever en belåtenhet med funktionsdugliga och praktiska 
flakpåbyggnader i en hantverksmässigt hög kvalité.

Dessutom är den höga kvalitén samtidigt vår garanti för 
en produkt, som håller för maximal belastning år efter år.

Som du önskar, ska du få ... 
Vi kan uppfylla i stort sätt alla önskningar om speciella på-
byggnader samt detaljer, som kan underlätta i vardagen 
eller ge driften ett ökat värde.  

Produkterna, som ingår i byggnationen, väljs alltid med 
stor omsorg och bland det senaste på marknaden. Materi-
alvalet är av högsta kvalité och med fokus på optimal drift 
och underhåll.  

♦   Påbyggnader med marknadens lägsta egenvikt - 
lastförmåga och lägre bränsleförbrukning. 

♦   Elbehandlade gångjärn - hög finish och lättare att 
hålla rent.

♦  Eloxeret aluminiumssider - rengøringsvenlige. 
♦   Suge-/blæseanlæg til forvogn, anhænger og trailer-

løsninger. 
♦  Konstruktion og forarbejdning foregår på egen fabrik. 

Individuella flakpåbygnader • Stor flexibilitet • Kunden i centrum

Skelhøje Vognfabrik 

Fastlad • Tiplad • Wirehejs • 3-vejstip • Kroghejs • Kornlad • Renovering • Reparation

Byggmöte - process: 

HalvvägsLösning/uppstart Innan målning Leverans 

Framvagnsbyggnationer Utskjutbar släpvagn • Specialbyggationer Timmerbyggnationer
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Individuella påbyggnader        SKELHØJE VOGNFABRIK

      

Våra välkända 3-axlade tipp-släp är utvecklade och anpas-
sade genom ett långvarigt samarbete med en lång rad 
åkare med många års erfarenhet inom transport av korn 
och foder. Vi genomför löpande utveckling och förbätt-
ringar i takt med, att det kommer ut nya komponenter på 
marknaden.
Genom införandet av nya viktregler har det uppstått ett 
nytt behov för släpvagnsmarknaden i Danmark.
Den 4-axlade 30 tons släpvagnen från SVF, är en vidareut-
veckling av den 3-axlade utgåvan.

De bästa egenskaperna från många års erfarenhet, har bli-
vit optimerat och sammanfört med de krav som finns för 
chassi- och tippramar, när totalvikten ökar med 6 ton.
Hos SVF satsar vi på kvalité, stabilitet och driftsäkra pro-
dukter med lång livstid, framställt utifrån körbehov samt 
speciella önskningar och behov.
Den 4-axlade 30 tons släpvagnen är inget undantag. 
Byggd i höghållfast stål och med utvalda kvalitetspå-
byggnadskomponenter har Skelhöje Vognfabrik utvecklat 
framtidens 3-vägs tippsläp

♦  Högkvalitéts produkter = stor pålitlighet.  
♦  Underhållsvänliga produkter. 
♦  BPW axlar som standard.
♦  Flaklängd, sidohöjd och sidoindelning efter önskemål. 
♦  Stor flexibilitet vid val av påbyggnad. 
♦  Låg egenvikt, Högre nyttolast.
♦  Tillverkad av höghållfast stål. 

  ♦   Framställt av utvalda kvalitétsprodukter. 
  ♦  Underhållsvänliga produkter. 
  ♦  Stor flexibilitet vid val av påbyggnad.
  ♦  Flaklängd, sidohöjd efter önskemål. 
  ♦    Låg egenvikt, Högre nyttolast.
 ♦    Tip-stabil påbyggnader med flot finish.

Individuella flakpåbygnader • Stor flexibilitet • Kunden i centrum Påbyggnationer av kärror, släpvagnar och motorvagnar

SVF MotorvagnarSVF släpvagnar och kärror

2
SPECIALISTER

3-axligt 4-axligt Framvagn

Kontakta eller besök oss 
Du är alltid välkommen att kontakta oss eller köra förbi en av våra avdelningar. 

Skjern Bremser 
Industrivej 2 • 6900 Skjern 

Tlf. 97 35 03 44

Skjern Bremser 
Industrivej 10 • 6070 Christiansfeld 

Tlf. 74 56 23 83

www.skjern-bremser.dk

Skelhøje Vognfabrik 
Dollerupvej 15 • Skelhøje • 7470 Karup J

Tlf. 86 66 15 31
♦♦

SVF släpvagn är känd för hög stabilitet och hög kvalité
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Skelhöje Vognfabrik är ett dotterbolag till Skjern 
Bremser. Tillsammans är vi 2 specialister som i mer 
än 35 år har varit en kompetent och väldigt kundo-

rienterad samarbetspartner i branschen.

Hos Skelhöje Vognfabrik klarar våra medarbetare 
alla typer av påbyggnader, renovering och repara-

tion av släpvagnar och tippflak till framvagnar.

Alla uppdrag löses med en hantverksmässigt hög 
standard. Vi har en fast stab av medarbetare, som 

har en mångårig erfarenhet av reparation och 
vagnspåbyggnad och vi samarbetar med ledande 
producenter av påbyggnadsdelar inom området.

Därför är vi specialister på att snabbt finna fel och 
lösningar, som håller det vi har lovat och till priser 

som är konkurrenskraftiga. 
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