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SKJERN BREMSER

Dit specialværksted

Dit specialværksted for lastvogne, påhængsvogne m.m.

Ekstra værkstedsdage er lig med ekstra
omkostninger og dermed tabt indtjening.
Derfor vælger mange specialværkstedet
til service og reparation af bremser og
undervogn.

Bremsespecialist og meget andet

Skjern Bremser, med hovedafdelingen i Skjern og afdelingen i Christiansfeld, har gennem mere end 30 år været en
kompetent samarbejdspartner for vognmænd. Skjern
Bremser er Danmarks største specialværksted for lastvognsbremser.
Skjern Bremser har kapacitet til såvel de største kunder
som vognmanden med et enkelt eller få køretøjer, hvorfor
virksomheder med store som små vognparker ofte benytter vor ekspertise til problemfrie bilsyn, service og løbende
vedligeholdelse af vognparken. Vi foretager stort set alle
typer reparationer på alle lastvognsmærker, påhængsvogne, sættevogne m.m.
Gennem egen import af reservedele og et godt udbygget
netværk af samarbejdspartnere, er vore kunder sikret adgang til et stort reservedelslager.
Det garanterer hurtige raparationer og et konkurrencedygtigt prisniveau.
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Vi er ”skrappe” til reparationer og service

Du ringer ikke forgæves til Skjern Bremser, hvis du har brug
for hurtig service eller reparation af høj kvalitet.
Medarbejdere med høj faglig viden er garanti for hurtig og
sikker reparation, der giver kunden tryghed og besparelser på driften. Skjern Bremser er på forkant af udviklingen,
med hensyn til testudstyr og uddannelse af personale, således at vore kunder hurtigt er kørende igen, uden unødigt lange stilstands-tider.
Vi udfører alt inden for service og olieskift.
Alle typer af reparationer på alle lastvognsfabrikater.
Vi er autoriserede inden for al service samt
montering af analog og digital fartskriver og
timeguide.
Vi råder over det nyeste inden for elektronisk
fejlsøgning på styresystemer.

Dit specialværksted

SKJERN BREMSER

Når sikkerhed og få værktøjstimer har høj prioritet

Hurtige reparationer - høj kvalitet

Medarbejdere med høj faglig viden

Problemfri bilsyn

Tid er penge, og derfor skal syn af lastvognstog helst klares
ved første besøg hos bilinspektionen. Vores nøje kendskab til
centrale synsdele har givet Skjern Bremser et ry som specialister i problemfrie bilsyn.
I Christiansfeld-afdelingen udføres der to dage om ugen
bilsyn på egen vognbane. Uvildige synsmedarbejdere fra
Applus Bilsyn foretager synet. Dette sikrer hurtig ekspedition, idet køretid og af-/pålæsning af køretøjet spares,
da vi råder over den nyeste teknologi inden for bremsetestudstyr.

Bilsyn på egen vognbane
- hurtig ekspedition.

Opbygninger klarer vi også ...

Står du og har brug for en nyopbygning
klarer vi også dette hos Skelhøje Vognfabrik
- individuelle opbygninger lige efter ønske.
Skelhøje vognfabrik er en af Danmarks førende vognfabrikker, med mange års erfaring inden for opbygninger af
lastvogne og påhængskøretøjer.
Vores speciale er forvognsopbygninger med tippelad og
påhængsvogne med 3-vejstip.
Vi tilbyder skræddersyede løsninger i tæt samarbejde mellem dygtige medarbejdere, med stor fælles erfaring inden
for faget, og den enkelte kunde, hvilket giver garanti for et
godt produkt.

Kontakt eller besøg os
Du er altid velkommen til at kontakte os eller lægge vejen
forbi en af vores afdelinger.
Skjern Bremser • Industrivej 2 • 6900 Skjern
Tlf. 97 35 03 44
Skjern Bremser er serviceværksted for:
BPW
SAF
Wabco
Knorr
VBG

JOST
Rockinger
Z-Lift
Krone
Dhollandia

Stenstrup suge/blæs
Sachs Koblingsservice
VDL Kroghejs
VDL Wirehejs

Skjern Bremser • Industrivej 10 • 6070 Christiansfeld
Tlf. 74 56 23 83
Skelhøje Vognfabrik • Dollerupvej 15 • Skelhøje • 7470 Karup J
Tlf. 86 66 15 31
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Medarbejdere med høj faglig viden er garanti for hurtig og
sikker reparation, der giver kunderne tryghed og besparelser.
Skjern Bremser har kapacitet til de største kunder, hvorfor
virksomheder med større vognparker ofte benytter vor
ekspertise i problemfrie bilsyn.
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Danmarks største specialværksted for lastvognsbremser
samt reparationer og service. Gennem mere end 30 år har
virksomheden været en kompetent samarbejdspartner for
vognmænd fra store dele af Jylland og Fyn.
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Skjern Bremser A/S

Industrivej 2 • 6900 Skjern
Industrivej 10 • 6070 Christiansfeld
Tlf. 97 35 03 44 • Fax: 97 35 13 44
Tlf. 74 56 23 83 • Fax: 74 56 12 21
www.skjern-bremser.dk

