Industriedijk 8
2300 Turnhout

TRUCKS & TRAILERS
• Service, onderhoud & herstellingen, keuringen
• Transformatie & renovatie

Tel: 014/400.180
info@lmjconstruct.be

Herstellingen & onderhoud
Door regelmatige controle en onderhoud van uw trailer

LMJ Construct heeft meer dan

wordt stilstand tot een minimum beperkt. Met onze afhaal- en

25 jaar ervaring als carrosserie-

wegbrengservice wordt uw trailer afgehaald en teruggebracht.

& trailerbouwer. Daarnaast
staan we in voor de technische

Laadkleppen
Wij monteren nieuwe laadkleppen en onderhouden, herstellen
en reviseren bestaande laadkleppen.

24/7 Depannage-service
LMJ Construct biedt aan bestaande klanten een
depannagedienst.

Renovaties & transformaties
U beschikt over een bestaand voertuig dat omgebouwd,
uitgebreid, gerenoveerd of deels/volledig getransformeerd
dient te worden. Zijn de inrichting, de uitvoering of de
technieken niet hedendaags meer of wilt u bijvoorbeeld
zijdeuren in uw bestaande laadbak? LMJ Construct kan uw
voertuig verbeteren, renoveren of transformeren.

Alle expertise onder één dak
• Opmaak en herstelling van carrosserie en chassis
• Remmen (nazicht, onderhoud, testen, programmeren, diagnose, rapporten…)
• Mechaniek, elektrotechniek, pneumatiek & hydrauliek
• Ophaaldienst trailers en aanhangwagens
• Keuring, homologatie en preventief onderhoud
• Aan- en verkoop tweedehandsvoertuigen
• Herspuiten
• Laadkleppen (onderhoud & herstellingen, montage nieuwe)
• pechverhelping en depannage
• verbeterings- en verfraaiingswerken aan bestaande voertuigen

ZONDER TRANSPORT STAAT ALLES STIL
TRUCKS & TRAILERS

vlootopvolging van het
wagenpark van onze klanten.

Remtesten & keuringservice
We voeren ook remtesten en remrevisies uit, stellen remmen af
en testen het remvermogen van uw voertuig op onze moderne
remtestbank. We kunnen ABS, EBS, ECAS en ODR opsporen,
uitlezen, inlezen, programmeren, deleten en herprogrammeren.

Service Center
LMJ Construct is service center voor
merken (Schmitz, Gheysen Verpoort, e.a.)
en voor onderdelen (DHollandia, Haldex,
Wabco, SAF, BPW, e.a.). Dankzij een
permanente bijscholing en ondersteuning
kunnen wij defecten aan en/of problemen
met onderdelen van deze merken snel
traceren en oplossen.

ZONDER TRANSPORT STAAT ALLES STIL
TRUCKS & TRAILERS

Zonder transport staat alles stil
Doe beroep op LMJ Construct service en bespaar tijd- en kopzorgen.
Contacteer ons voor een kennismakingsgesprek.

VOOR

NA

Onze troeven:
• Interessante prijs-kwaliteitverhouding
• Jaren ervaring in het vak
• Gespecialiseerd serviceteam
• Betrouwbaar advies
• Keuringsklare oplevering
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