Når ting skal
løftes, ﬂyttes, vendes og drejes . . .

Et sundt ﬁrma med god udvikling
til glæde for kunder og medarbejdere
Christian Jensen ﬁk sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker
i 1993 og ﬁk i 1995 sin første berøring med en gaffeltruck.
Siden da, har han opbygget stor erfaring med og viden om
mange forskellige truckmærker og de udfordringer disse kan gi’.
Disse erfaringer gav ham mod på at erobre verden – eller bare
lidt af den, som selvstændig. I 2005 grundlagde han derfor
CJ-Truckservice ApS og siden er det stille og roligt gået
fremad til glæde og gavn for ﬁrmaets store trofaste
kundeskare, der fortsat vokser stødt.

www.CJ-Truckservice.dk

. . . siden 2005

Det svære valg blev let!
Da vognmand K.V. Markussen skulle
supplere sine palleløftere på sine biler,
der kører i hele Danmark og i udlandet,
blev de præsenteret for LOC El-hundene,
fordi CJ Truckservice vidste, at de var
stærke og stabile.
Evner som K.V. Markussen sætter stor pris
på. Peter Markussen valgte at lytte til os.
De testede og valgte LOC El-hunde - et
valg de har været meget glade for, da det
har vist sig, at El-hundende fra LOC løser
alle de mangeartede opgaver til fuld
tilfredshed.

”Kunderne siger at vore
medarbejdere er vore
bedste ambassadører”

”Vore ambassadører”
Vi er meget bevidste om, at vore mekanikere er veluddannede og løbende kommer på de nyeste kurser, så
de er bekendt med den seneste udvikling indenfor både
elektronik og mekanik. Vore teknikere er vores facade udadtil og er de bedste ambassadører overfor vore kunder.

En troværdig partner . . . TEST OS

Den daglige partner
LOC er Warehousemaskiner til dagligt hårdt arbejde. Vi har blandt vore kunder ﬂere vognmænd, der bruger og er meget
tilfredse med de stabile LOC El-hunde på deres vogne. El-hunde, der med deres 170 Amp. store batteri, har rigelig strøm
til en hel dags hårdt arbejde.
LOC leverer nogen af verdens bedste, mest stabile , mest smidige og slidstærke el-hunde til mange vognmænd, som er
rigtig glade for dem.
Vi behøver bare at gå få hundrede
meter ned af vejen til den første
tilfredse køber, K.V. Markussen, der
har ﬂere af de smidige LOC el-hunde i deres biler. En vognmand, vi
gennem ﬂere år har opbygget et
godt samarbejde med.
LOC leverer vore maskiner præcist,
smidigt og pålideligt. Et ﬁrma som
vi er glade for, at arbejde sammen
med, udtaler Christian Jensen.
LOC er en del af Manitou-koncernen, som også leverer terrængående gaffeltrucks.

P. Fournaise A/S oplyser, at
de fremover vil investere i ﬂere
LOC-maskiner i deres El-hunde
park.

Dueholm Vognmandsforretning ApS. udtaler, vi tøvede noget med at udskifte til LOC, en for os ukendt mærke –
Vi er jo hårde ved vore El-hunde og de skal køre hver dag – hele dagen. Vi prøvede en LOC og blev positiv overrasket, så
vi har nu ﬂere LOC-maskiner, som alle fungerer til vores fulde tilfredshed.

CJ Truckservice ApS
er et ﬁrma med stor
erfaring siden 1995 i
gaffeltruckbranchen

Vi har hovedsæde i Middelfart,
og vi servicere og reparerer
alle former for, EL-, Gas- og
Dieseltrucks samt salg og
udlejning af trucks og et stort
program af warehousemaskiner
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Er du på spanden?
Middelfart Kommunes Renovation var kede af deres manglende løsning, til at tømme spande med.
Teamleder Erik Steen Hansen søgte og prøvede
forskellige løsninger, men fandt ikke den rigtige.
Han satte CJ Truckservice på sagen, som
specialudviklede en løsning, der ikke klemmer
spandene i stykker - Spandene falder ikke af
under tømning, da de er låst fast. Systemet er
herefter udviklet så det kan tilpasses mange
forskellige spande. Den viste løsning dækker
op til 1000 liter. Kontakt os for den rigtige
løsning til din spandestørrelse og -udformning.
Systemet er selvfølgelig certiﬁceret, patenteret
og CE-mærket.

Favner bredt . . . klarer det umulige
CJ-Truckservice har gennem årene lavet mange forskellige specialløsninger. Vi har taget talrige umulige udfordringer op og skræddersyet løsninger til vore mange kunders speciﬁkke behov og krav.
Det behøver ofte ikke at koste en bondegård. Faktisk har det vist sig, at det ofte er billigere, at lave specialløsninger
end folk tror, så tag en uforpligtende fortrolig snak med os om dine behov og ønsker. Når det er nødvendig, tager
vi gerne Arbejdstilsynet med på råd, for at opnå den sikreste løsning. Vi certiﬁcerer og CE-mærker naturligvis også
løsningerne.
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Reservedele
For at yde optimal service overfor vore kunder er det meget vigtigt, at kunne få ikke egne lagerførte reservedele leveret
lynhurtigt og det kan vi i vort samarbjde med belgiske TVH, som leverer reservedele til alt indenfor truckverdenen.
TVH er verdensdækkende med samhandel i over 170 lande og har mere end 21.000.000 forskellige reservedelsnumre,
hvoraf 600.000 numre er på lager til omgående levering.
De reservedele vi bestiller i dag inden kl. 14.00, har vi i morgen før kl. 07.00. Vi kan bestille helt frem til kl 17.30 og
stadigvæk få leveret varen den efterfølgende formiddag.
Udover reservedele tilbyder TVH også efteruddannelseskurser for teknikere, hvilket vi også benytter os af.
TVH har endvidere også Europas største reparationsafdeling for elektronik.

Da vort primære mål er, at yde den bedste service til vore kunder, har vi behov for gode leverandører. Jydsk Auto-Dele A/S
har igennem en lang årrække opbygget en stor viden til branchens krav og det har vi stor glæde af.
Jydsk Auto-Dele er kvalitetsstemplet fra bl.a. HELLA A/S, Triscan A/S samt NK/SBS som alle understreger
Jydsk Auto-Deles målsætninger.
De bestræber sig hele tiden på at opdatere deres sortiment, og holder et vågent øje med branchens udvikling.
Vi samarbejder med Jydsk Auto-Dele, de er altid behjælpelige og skaffer tit varer, der normalt ikke er i sortimentet.

Vi oplever BDO som et fagligt dygtigt og proaktivt revisions- og
rådgivningshus med klare mål. Deres strategi kan udtrykkes i
en sætning, som fortæller både, hvad de sigter efter og måden,
de gør det på, nemlig: Indlevelse skaber udvikling.

INDLEVELSE
Indlevelse er det, vi oplever, som et BDO kendetegn. De sætter en ære i indsigt, og viser stort engagement i samarbejder
med os. BDO forstår vores udfordringer og yder indsigtsfuld rådgivning. Fagligheden er altid fundamentet, og den
anvendte faglighed gavner os. Vi ser ikke det personlige og det professionelle som modsætninger, men hinandens
forudsætninger.
Derfor valgte CJ Truckservice BDO som leverandør af revision og rådgivning.
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Vi følger med udviklingen
når der skal løftes, ﬂyttes,
vendes og drejes . . .

. . . siden 2005

Nye Kunder . . . Prøv os - Test os !
Vi gør vort yderste for, at vore kunder får mest ud af at
være kunde hos os, og i de investerede kroner - Derfor
siger vi: ”Prøv os” og lad os bevise, at vi er en værdig
samarbejdspartner. Vi holder hvad vi lover.

Nuværende kunder . . .
I ved hvad vi står for, men vi bestræber os hele tiden på,
at blive bedre og holdes oppe på mærkerne - så derfor
modtager vi gerne kritik og forslag til forbedringer
- så vi kan yde en endnu bedre service.

Succes
For at få succes med sin virksomhed kræver det gode
medarbejdere, kvalitetsbevidste leverandører og ikke
mindst trofaste kunder. Kunder bli’r trofaste når medarbejderne kan deres kram, i en kombination af leverandører,
der leverer kvalitetsprodukter til tiden.
Vi har opbygget et stabilt leverandørkorps af de produkter
og materialer vi skal bruge når vi sælger nyt, servicerer og
reparerer for vore kunder.
Uden disse leverandører var vores succes ikke som den er
idag - og vi ved at vore kunder værdsætter dette.

Vore kompetencer

www.CJ-Trucksercice.dk
Telefon 2446 3045 eller 2851 0490
Korsholm Allé 12 B • 5500 Middelfart

En troværdig partner . . . TEST OS

ReklameBureauet - 7620 1212 / AUG-15

Vi er ikke bange
for udfordringer
- så spørg os,
hvis du har et problem
eller en opgave,
så ﬁnder vi sammen
en løsning . . .

Salg af nye og brugte Trucks og Warehouse maskiner,
pallereoler og tilbehør.
Udlejning af maskiner - også med ”All Inn” service,
så lejer på forhånd kender sine udgifter.
Reparation af alle Trucks og Warehouse maskiner,
herunder løbende service og alle lovpligtige eftersyn.
Reparation og fremstilling af speciel- og standardhjælpemidler, med CE godkendelse.
Hydraulikservice og -reparationer.

