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INRICHTINGEN,
UITRUSTINGEN & TECHNIEKEN
TRANSFORMATIES & RENOVATIES
AAN UW BEDRIJFSVOERTUIG
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OPTIMAAL BENUTTEN
VAN DE RUIMTE IN EN ROND
UW VOERTUIG

Wat u ook vervoert, bij LMJ Construct bieden we de juiste en best bij u
passende transportoplossing. Uw bedrijfsvoertuig realiseren we helemaal op
uw maat. We staan in voor allerhande inrichtingen en uitrustingen, bouwen
technieken in, installeren laadkleppen of doen gedeeltelijke of volledige
renovaties of transformaties aan uw bestaand voertuig.

1. Huifopbouw en gereedschapskoffer
2. Huifopbouw en bagagedrager

Inrichting
Maak van uw bedrijfsvoertuig een mobiele werkplaats. LMJ Construct zorgt voor de
nodige inrichting, helemaal volgens uw wensen. We bekleden zijwanden, knippen &
plooien schabben, leg- en opbergbakken in divers plaatmateriaal, installeren allerlei
opbergrekken, kasten of schuiven, bouwen ladingszekeringen in zoals bindringen,
vloerhaken of rails of monteren een watertank.
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Bekleden zijwanden
en ladingszekering in de vloer

Afsluitbare opbergruimte
& schabben
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1. Ladder
2. Opstaptrede
3. Opstaptrede

Opbergruimtes, plooien in divers
plaat materiaal volledig op maat

1. Koffer achter cabine
2. Koffer onder laadbak
3. Pallettenkoffer onder trailer

Uitrustingen
Wij rusten uw
bedrijfsvoertuig uit zodat
u al wat u in en rond uw
voertuig nodig heeft,
niet alleen makkelijk
kan vervoeren, maar ook
binnen handbereik heeft.
Zo bouwt LMJ Construct
huiven, koffers en
compartimenten, bagage-,
ladder- of ramendragers.
We installeren sidebars of
trekhaken.
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1. Ramendrager in laadruimte
2. Ramendrager langs bestelwagen
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Universele inrichtingen & lading
vergrendel systemen

1. Sidebar
2. Spoiler met zijfenders
3. Spoiler

Modulaire bedrijfswagen inrichtingen
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1. Trekhaak - bolkoppeling
2. Trekhaak - kogelkoppeling
3. Trekhaak - koppelschotel

Bindlatten/
bindrails,
landingstangen,
spanriemen

1. Verluchter
2. Ventilator
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UW BEDRIJFSVOERTUIG
VEILIG EN COMFORTABEL

Flitslampen

Technieken

Kraanheftoestel + markeringen
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Uw bedrijfsvoertuig moet niet alleen praktisch zijn, maar ook veilig en
comfortabel. LMJ Construct levert en monteert allerlei hydraulische,
pneumatische of elektrische toepassingen.

Laadklep die niet in de weg zit maar
opgeborgen onder het dak

We leveren en monteren
een kraantje of heftoestel,
lier of winch. We installeren
achteruitrijcamera’s,
batterijladers, verlichting,
werkschijnwerpers,
flitslampen of verwarming
en koeling.
Huifopbouw uitgerust
met markeringen en verlichting

Laadkleppen
Laadkleppen voor bestelwagens,
vrachtwagens of trailers of een
laadklep voor personenvervoer
in bussen. LMJ Construct is
dealer en inbouwpartner
van verschillende merken
laadkleppen, waaronder
D’Hollandia en EasyLoader.

Achteruitrijcamera

Laadklep personenvervoer
of mindervalide laadklep

Uw bedrijfsvoertuig moet
niet alleen praktisch zijn,
maar ook veilig en comfortabel.

Werkschijnwerper

Markeringen

Winch - treklier

Dubbel opklapbare oprijramp

Passagierslift

Halve laadklep
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EEN BESTAAND BEDRIJFSVOERTUIG
RENOVEREN OF TRANSFORMEREN

Soms verandert een bedrijfsvoertuig van eigenaar. Wij verbouwen vrachtwagens, opleggers
en zelfs caravans. Zo kunnen we in een bestaande laadbak op uw vrachtwagen een zijdeur
inbouwen, of een aangepast voertuig in de nieuwe firmakleuren uitvoeren. LMJ Construct
renoveert, herstelt en verbouwt bedrijfsvoertuigen volgens de transportwensen van de al dan
niet nieuwe eigenaar en transformeert het voertuig in een zo-goed-als-nieuwe.

Transformatie naar paardenwagen

Transformatie naar ramendrager

Valklep in camper inbouwen, transformatie naar food truck

Inbouwen zijdeur
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HOMOLOGATIE &
KEURINGEN

Een ombouw lichte vracht, categoriewijzigingen,
transformaties of renovaties: elke
nieuwbouwcreatie en elke wijziging aan een
bestaand voertuig moeten voldoen aan de
geldende Belgische en Europese regelgevingen,
de wegcode en de technische reglementen. LMJ
Construct zorgt voor de homologatie van elke
nieuw ontwikkelde en gerealiseerde constructie,
en levert de nodige attesten op, zoals een
Europese typegoedkeuring of een Europees
gelijkvormigheidsattest (COC-certificaten).

Keuring diagnose

Een uit het buitenland ingevoerde trailer
bijvoorbeeld dient in ons land opnieuw gekeurd
te worden. LMJ Construct maakt opleggers en
aanhangwagens klaar voor keuring en levert ook
voor de vervoerder de nodige documenten op,
zoals een XML-attest, een DEKRA-certificaat of
andere specifieke attesten.

Keuring inschrijving ingevoerde oplegger

Homologatie

LMJ Construct biedt oplossingen
voor uw bedrijfsvoertuig op maat

CONSTRUCTIE &
NIEUWBOUW

SERVICE &
PERIODIEKE KEURINGEN

INRICHTING, UITRUSTING
EN TECHNIEKEN

ONTWERP, ENGINEERING,
COÖRDINATIE EN
HOMOLOGATIE

TRANSFORMATIE &
RENOVATIE

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