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VDL Kroghe jssystemer 
G ennemfør t  k val i tet 

Importør og forhandler af VDL

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

Skelhøje Vognfabrik a/s
En af Danmarks førende vognfabrikker med mange års erfa-
ring inden for opbygninger af lastvogne og påhængskøre-
tøjer 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 stan-
dard. Vi har en fast stab af medarbejdere, der har en 
mangeårig erfaring i reparation og vognopbygning, og 
vi samarbejder med førende producenter af opbygnings-
dele 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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  www.skjern-bremser.dk  

Skelhøje Vognfabrik     
Dollerupvej 15 • Skelhøje 

7470 Karup J
Tlf.  86 66 15 31 
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Industrivej 2 
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Tlf. 97 35 03 44
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 6070 Christiansfeld 
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Kroghejssystemer af høj kvalitet 
Med VDL kan vi garantere et af markedets bedste kroghejs, 
til den rigtige pris, fra en af europas førende krog- og wire-
hejsfabrikanter. 

Vi har i vores valg af leverandør lagt stor vægt på at finde 
den rigtige samarbejdspartner, som kan levere den høje 
kvalitet vi gerne vil være kendt for. 

Hos den hollandske producent VDL har vi fundet en stærk 
samarbejdspartner, der kan levere kvalitetsprodukter og 
som har mulighed for at tilpasse systemet efter kundens 
ønsker samt er modtagelig for nye ideer og ændringer 
til systemet. Herved kan vi i samabejde med VDL tilbyde 
netop det, du som kunde, har brug for. 

Hurtigt og bekvemt optræk, nem aflæsning og afsætning 
af container, høj pålidelighed og effektivitet samt betje-
ningsvenlige systemer - det er nogle af de væsentlige kva-
liteter ved VDL kroghejssystemer.

Forudsætningen for den optimale funktionelle løsning 
er den produktudvikling, der løbende foretages hos VDL. 
Kroghejssystemerne er tillige lande- og kundespecifikke, 
hvilket er med til at sikre, at der hver gang leveres den 
mest optimale løsning.  

Servicevenlige systemer og brugen af de bedste kompo-
nenter, sikrer et særdeles driftsikkert og stærkt kroghejs 
med en lang levetid. 

VDL Kroghejssystemer 

♦   Høj-kvalitetsprodukter = stor pålidelighed.
♦  Kapacitet fra 8 til 40 ton. 
♦  Containerlængde op til 7200 mm. 
♦  Byggehøjde fra 190 mm.
♦  Fremstillet i højstyrkestål.
♦  Betjenings- og vedligeholdelsesvenlige systemer.
♦  Højdejusterbar krog, manuelt eller hydraulisk.
♦    Mulighed for hydraulisk knækkrog. 
♦    Hydrauliske containerlåse, ind- eller udvendig.

♦    Automatisk af- og påsætning af container (option).
♦    Komfort sænkefunktion.
♦    2 kroghastigheder (op/ned) m/tomme containere. 

♦    2 års garanti på hydraulik.
♦    3 års garanti på stålkonstruktioner.

♦    Leveres med joystik-betjening. 

VDL Kroghejs - gennemført kvalitet Driftsikkert og stærkt kroghejs med lang levetid
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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 frem-
stiller udover wire- og kroghejs, en lang række for-
skellige produkter, herunder busser, fjedre, luftbælge, 
akselophæng og aggregater til lastvognsindustrien, 
maskiner til medicinalindustrien, komplette contai-
nerløsninger fra ”havn til kunde” samt en lang række 
andre produkter.
VDL producerer årligt omkring 1.200 kroghejssyste-
mer til lande som Holland, Tyskland, England, Belgien 
og Frankrig, 

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 
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
♦♦

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

Læs om VDL gruppem på 
www.vdlgroep.com
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