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WIJ LATEN TRANSPORTEURS EN VAKMANNEN BOLLEN WIJ LATEN TRANSPORTEURS EN VAKMANNEN BOLLEN

Diverse werkzaamheden  
onder één dak

Lassen van bodem in kipbak,  
staal, aluminium

Transformatie: verbouwing &  
verbeteringswerkzaamheden

Remmenservice: testen, revisies,  
in- & uitlezen, herprogrammering

Renovatie en transformatie  
(Voor / Na)

Laadkleppenservice

Service en onderhoud aan  
opleggers en diepladers

Periodiek onderhoud &  
herstelling van gebruikschade

Remtestbank
Ophaal-, wegbreng-  

en keuringservice

Herstellen en preventief  
onderhoud vuilniswagens

Vernieuwen van zijwanden/ 
voorbord na ongevalschade

Keuring

Depannage en pechverhelping  
voor klanten
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Alle expertise  
onder 1 dak
 Herstelling en onderhoud: 

opleggers, aanhangwagens & 
diepladers

 Laadkleppen: service en 
montage van nieuwe

 Keuring en remmenservice: 
nazicht, testen op onze 
remtestbank, uitlezen, 
programmeren en herstellen

 Ophaalservice en terugbrengen: 
24 uren depannage & 
pechverhelping voor klanten

 Schade, ongeval- & 
expertisediensten

 Renovatie & transformatie: 
defekte, geaccidenteerde of 
bestaande voertuigen worden 
aangepast zodat ze opnieuw 
inzetbaar zijn



Wij laten transporteurs en vakmannen bollen
Het LMJ Construct team biedt een gespecialiseerd  

totaalconcept op het vlak van trucks, trailers en bedrijfsvoertuigen  

voor vrachtvervoerder en vakman.
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Onze troeven:
• Interessante prijs-kwaliteitsverhouding

• Jaren ervaring in het vak

• Gespecialiseerd team

• Betrouwbaar advies

• Keuringsklare oplevering

• Alle dienstverlening onder één dak

‘Wij laten u bollen’ betekent voor LMJ: een snelle en correcte service bieden  
opdat u kan rijden met efficiënt inzetbare, functionele en betrouwbare voertuigen.

NIEUWBOUW  EN  
CONSTRUCTIE

SERVICE INRICHTING EN  
UITRUSTINGEN

RENOVATIE EN 
TRANSFORMATIE 


