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KUNDESPECIFIKKE LØSNINGER !

SKELHØJE VOGNFABRIK

Individuelle opbygninger

Individuelle ladopbygninger • stor fleksibilitet • kunden i centrum

Skelhøje Vognfabrik
Individuelle løsninger • Kunden i centrum • Fleksibilitet
Fastlad • Tiplad • Wirehejs • 3-vejstip • Kroghejs • Kornlad • Renovering • Reparation

Bygger på erfaring ...

Skelhøje Vognfabrik, som er et datterselskab af Skjern Bremser, er en af Danmarks førende vognfabrikker med mange års
erfaring inden for opbygninger af lastvogne og påhængskøretøjer samt renovering og reparation.
Vores størrelse gør, at vi er en af markedets mest fleksible
opbyggere. Kundespecifikke løsninger er vores speciale,
og enhver opgave baseres derfor på et tæt samarbejde
mellem vore medarbejdere og den enkelte kunde, hvilket
giver garanti for et godt kvalitetsprodukt.
Byggemøder - proces:
Løsning/opstart

Midtvejs

Inden maler

Aflevering

Som kunde får du en samlet løsning, hvor du vil opleve en
daglig tilfredshed med funktionsdygtige og praktiske ladopbygninger i en håndværksmæssig høj kvalitet.
Netop den høje kvalitet vil samtidig være vor garanti for
et produkt, der holder til maksimal belastning - år efter år.

Forvognsopbygning
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Som du ønsker, skal du få ...

Vi kan opfylde stort set alle ønsker om specielle opbygninger samt detaljer, som kan være en lettelse i hverdagen eller give en øget værdi omkring driften.
Produkterne, der indgår i opbygningen, vælges altid med
stor omhu og blandt de nyeste på markedet. Materialevalget er af højeste kvalitet samt med fokus på optimal drift
og vedligeholdelse.

♦ O
 pbygninger med markedets laveste egenvægt større lasteevne, lavere brændstofforbrug.
♦ E l-polerede hængsler - høj finish og lettere rengøring.
♦ Eloxeret aluminiumssider - rengøringsvenlige.
♦ Suge-/blæseanlæg til forvogn, anhænger og trailerløsninger.
♦ Konstruktion og forarbejdning foregår på egen fabrik.

Udtrækspåhængsvogn • Special opbygning

Tømmeropbygning

Individuelle opbygninger

SKELHØJE VOGNFABRIK

Opbygning af påhængsvogne, kærrer samt motorvogne

3-akslet påhængsvogn

4-akslet påhængsvogn

Forvogn og kærre

SVF påhængsvogne er kendt for høj stabilitet og høj kvalitet med et flot finish

Vores velkendte 3-akslede tip-anhænger er udviklet og tilpasset over en lang årrække i samarbejde med en lang række vognmænd med mange års erfaring inden for transport
med korn og foderstof. Vi foretager løbende udvikling og
forbedringer i takt med, at der kommer nye komponenter
på markedet.
Med indførslen af nye vægtregler pr. 01.07.2011 er der opstået et nyt behov til påhængsvognsmarkedet i Danmark.
Den 4-akslede 30 ton påhængsvogn fra SVF, er en videreudvikling af den 3-akslede udgave.

De bedste egenskaber fra mange års erfaring, er blevet optimeret og sammenføjet med de krav, der er til chassis og
tipramme, når totalvægten øges med 6 ton.
Hos SVF satser vi på kvalitet, stabilitet og driftsikre produkter med lang levetid, fremstillet ud fra kørselsbehov samt
specielle ønsker og behov.
Den 4-akslede 30 ton påhængsvogn er ingen undtagelse.
Opbygget i højstyrkestål og udvalgte kvalitetsopbygningskomponenter har Skelhøje Vognfabrik udviklet fremtidens
3-vejs tip påhængsvogn.

SVF Påhængsvogne og Kærrer

SVF Motorvogne

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦ Fremstillet af udvalgte kvalitetsprodukter.
♦ Vedligeholdelsesvenlige produkter.
♦ Stor fleksibilitet ved valg af opbygning.
♦ Ladlængde og sidehøjde efter ønske.
♦ Lav egenvægt. Højere nyttelast.
♦ Tip-stabil opbygning med flot finish.

Høj-kvalitetsprodukter = stor pålidelighed.
Vedligeholdelsesvenlige produkter.
BPW aksler som standard.
Ladlængde, sidehøjde og sideinddeling efter ønske.
Stor fleksibilitet ved valg af opbygning.
Lav egenvægt. Højere nyttelast.
Fremstillet i højstyrke stål.
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Kontakt eller besøg os
Du er altid velkommen til at kontakte os eller lægge vejen forbi en af vores afdelinger.
Skelhøje Vognfabrik
Dollerupvej 15 • Skelhøje • 7470 Karup J
Tlf. 86 66 15 31

♦

Skjern Bremser
Industrivej 2 • 6900 Skjern
Tlf. 97 35 03 44

♦

SPECIALISTER

Skjern Bremser
Industrivej 10 • 6070 Christiansfeld
Tlf. 74 56 23 83

www.skjern-bremser.dk

Skelhøje Vognfabrik • Marts 2011
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Skelhøje Vognfabrik er et datterselskab af Skjern
Bremser. Sammen er vi 2 specialister, som gennem
mere end 35 år har været en kompetent og særdeles
kundeorienteret samarbejdspartner for branchen.
Hos Skelhøje Vognfabrik klarer vore medarbejdere
alle typer af opbygning, renovering og reparation
af påhængsvogne og tiplade til forvogne.
Alle opgaver løses med en håndværksmæssig høj
standard. Vi har en fast stab af medarbejdere, der
har en mangeårig erfaring i reparation og vognopbygning, og vi samarbejder med førende producenter af opbygningsdele inden for området.
Derfor er vi specialister i hurtig fejlfinding og løsninger, der holder som vi har lovet, og til priser som
absolut er konkurrencedygtige.
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Skelhøje Vognfabrik a/s

SPECIALISTER

Dollerupvej 15 • Skelhøje • 7470 Karup J
Tlf. 86 66 15 31 • Fax: 86 66 25 11
www.skjern-bremser.dk • svf@skjern-bremser.dk

