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TOTALLØSNINGER



Alt fra konstruktionsarbejde, fremstilling af prototyper, maskin-
komponenter, maskiner samt transportanlæg er berøringsflader i 
den daglige forretning hos JVJ. 

I dag består JVJ af et bredt mandskab af ingeniører, konstruktører, 
servicemedarbejdere i fuld udstyrede servicebiler, svejsere, smede 
og mange flere kompetencer. Tilsammen udgør det mandskab den 
perfekte blanding af medarbejdere til at varetage vores kundernes 
ønsker. 

Vi råder over flere tusind kvadratmeter produktionslokaler, hvilket 
gør at der ikke er langt fra tanke til handling. Med flere af marke-
dets største spillere i industrisektoren som kunder har vi opbygget 
en knowhow, der altid leverer det perfekte slutprodukt. Suppleret 
med en maskinpark, der altid er på den nyeste teknologiske stand, 
leverer JVJ til enhver tid innovative totalløsninger.

JVJ Maskinteknik blev 

grundlagt i 2009, med 

den filosofi om at skulle 

servicere markedet med 

de bedste totalløsninger 

indenfor maskinteknik. 

Vi elsker udfordringer og anser det som brændstof til hjernen. 
Har du udfordringerne, så har vi den rette knowhow til præcist 
den løsning til efterspørger. 

• Din totalleverandør når det kommer maskinopbygning og transportudstyr

• In-house kompetencer. Vi har et stort team af ingeniører og konstruktører.

• Langvarig erfaring og deraf opbygget stort knowhow

• De rette forbindelser. Mangler der noget til din løsning skaffer vi det, uden besvær for dig. 

• Innovativ – vi følger med tiden og sørger for at vores maskinpark er up to date,  
 det samme gælder vores medarbejdere

Vores 
kompetencer 

Igennem en lang årerække har vi opbygget kompetencer 
indenfor maskinanlæg, palletransport og kassetransport.
Ud over det tilbyder skræddersyede løsninger, der passer 
præcist til kundens behov og ønsker – vi opererer sort set 
indenfor alt hvad der har med transportløsninger at gøre.

Vi medbringer en stor knowhow til maskiner der er egnet 
til indpakning, folievikling, strapning og palletering.

Vi tænker ikke kun på et enkelt produkt men i 
totalløsninger. Turnkey løsninger med øje for 
udvikling konstruktion, fremstilling samt 
montage. Vi har den samlede pakke og 
mere til. Er der behov for servicering af 
dine anlæg eller tid til det lovpligtige 
eftersyn klarer vi også det.

Vi brænder for 
maskinopbygning

jvj-maskinteknik.dk


