Importør og forhandler af VDL

VDL W irehejssystemer
G e n n emfør t k valitet

SKELHØJE VOGNFABRIK

Individuelle opbygninger

VDL Wirehejs - gennemført kvalitet

VDL

gruppen blev grundlagt i 1953 og har i dag ca.
7.500 medarbejdere samt afdelinger i 14 lande.
Hovedsædet ligger i Eindhoven, Holland, og VDL fremstiller udover wire- og kroghejs, en lang række forskellige produkter, herunder busser, fjedre, luftbælge,
akselophæng og aggregater til lastvognsindustrien,
maskiner til medicinalindustrien, komplette containerløsninger fra ”havn til kunde” samt en lang række
andre produkter.
VDL producerer årligt omkring 1.000 kroghejssystemer
til lande som Holland, Tyskland, England, Belgien og
Frankrig, og forventer at producere ca. 150 wirehejssystemer det første produktionsår.

Wirehejssystemer fra VDL

VDL Wirehejssystemer

VDL’s nye wirehejs som bag- eller 3-vejs sidetipper, er blevet udviklet til at betjene kunder i hele containerhåndteringsmarkedet. VDL wirehejs er et stærkt, holdbart og
praktisk system, og den differentierede gearkasse er blevet helt nyudviklet. Med en integreret friløbsmulighed
samt 2 speed hastighed på wire tilbyder vi med VDL det
optimale wirehejs til alle formål.

♦ Leveres som bagtip eller 3-vejstip.
♦ Kapacitet fra 15 til 30 ton.
♦ Lav egenvægt. Højere nyttelast.
♦ Lastafhængig wirehastighed samt friløb.
♦ 2 sænkehastigheder.
♦ Lav byggehøjde.
♦ Vedligeholdelsesvenlige systemer.
♦ Høj kvalitet - høj stabilitet - lang levetid.
♦ Fremstilles efter kundeønske mht. låsesystemer,
placering af stop m.m.

Med VDL kan vi garantere et af markedets stærkeste hejs
fra en af europas førende krog- og wirehejs fabrikanter.

Servicevenlige hydrauliksystemer og brugen af de bedste
hydrauliske komponenter, sikrer et særdeles driftsikkert
og stærkt wirehejs med en lang levetid.

Høj kvalitet tipcylinder.
Foldesaks for ekstra stabilitet
Robust låse-konstruktion
Bagerste side-rulle med flange
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♦ CE godkendte systemer
♦ 2 års garanti på el og hydraulik
♦ 3 års garanti på stål konsruktioner

Kompakt installation • Kraftig kapacitet
Sikker integreret lås

Individuelle opbygninger
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Driftsikkert og stærkt wirehejs med lang levetid

Komponenter af høj kvalitet
Variable funktioner
Flere sikkerheds beskyttelser

Kraftig radial
Integral frihjul-blok
Stærke drev
Optimal kraftoverførsel

Praktisk betjening
Placeret tæt ved førersæde
CE selector / bag for optioner
Fjernbetjening som ekstraudstyr

Optimalt pneumatisk låsesystem

Dobbelt kuglelejer i hærdet stål
Brede rullebaner som standard

Stabil konstruktion
Høj VDL finish
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SPECIALISTER

Læs mere om vore hejsesystemer på
www.skjern-bremser.dk

Læs om VDL gruppem på
www.vdlgroep.com

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

♦

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

www.skjern-bremser.dk
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Skjern Bremser A/S
Et af Danmarks største specialværksteder for lastvognsbremser samt reparationer og service. Gennem mere end
40 år har virksomheden været en kompetent samarbejdspartner for vognmænd fra store dele af Jylland og Fyn.

Skelhøje Vognfabrik a/s

En af Danmarks førende vognfabrikker med mange års erfaring inden for opbygninger af lastvogne og påhængskøretøjer samt renovering og reparation.
Skelhøje Vognfabrik er et datterselskab af Skjern Bremser.
Sammen er vi 2 specialister, som gennem mere end 40
år har været en kompetent og særdeles kundeorienteret
samarbejdspartner for branchen.
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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SPECIALISTER

Skelhøje Vognfabrik
Dollerupvej 15 • Skelhøje
7470 Karup J
Tlf. 86 66 15 31

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

www.skjern-bremser.dk

Opbygning
Renovering
Reparation
Service

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

