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WIJ LATEN TRANSPORTEURS  
EN VAKMANNEN BOLLEN

Deze uitgesproken ambitie leverde al heel wat mooie resultaten op. Je kan onze oplossingen regelmatig in het verkeer en op 

de Europese wegen zien. Wij zijn dan ook best trots op onze realisaties! 

Uitdagende mobiele projecten die actie en aanpak vragen, het is een karwei naar onze hand.  Of het nu over verbouwen, 

aanpassen, inrichten of uitrusten van bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens, aanhangers, opleggers of diepladers gaat,  onze 

ervaring is groot. We hebben een grondige kennis van de mobiele sector en hebben alle expertises in huis. LMJ Construct gaat 

verder waar een traditionele mecanicien of constructeur stopt en realiseert de meest geschikte vervolmaking.

Inrichting vlg  
transportbehoeften

easyloader opbergbaar  
onder het dak 

Halve opbergruimte  
achter zijschuifdeur 

Halve laadklep 

Inrichting eigen makelij, bekleding 
van bodem en zijwanden

Oprijramp licht bedrijfsvoertuig 

Inbouwen van  
prefab inrichtingen 

Inbouwen van  
prefab inrichtingen 

Opbergruimte over volledige breed-
te zijschuifdeur 

Laadklep over breedte dicht- 
klappend tegen achterdeuren

Inrichting volgens  
transportbehoeften klant

Oprijrampen gemonteerd op besta-
ande trailer

Vervolledigen standaard  
inrichtingen met ramenrek 

Aluminium klassieke  laadklep 

Bekleden en inrichting  
eigen makelij 

Onderschuif laadklep

Inrichtingen op maat Personenlaadklep

L A A DK L EPPEN EN OPR IJR A MPENI N R IC H T I NGEN

xxx
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Oplegger extra uitgerust met  
klassieke laadklep dichtklappend 

tegen achterdeuren



DI V ER SE I N R IC H T I NGEN & U I T RUST I NGENDI V ER SE I N R IC H T I NGEN EN U I T RUST I NGEN
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Lading zekeren ramen glas drager 
inwendig in bestaande laadbak

Dakventilator

Ramen en dak drager  
en opstaplader

Opbergkist in pvc onder laadbak,  
metalen opbergkist in laadbak

Huifopbouw op bestaande  
laadbak met markeringen

Aluminium rolluik in wand   
+ extra opbergkoffersHuif opbouwen op oplegger 

Inox gereedschapskoffers

Uitschuifbare bumper  
uitgeschoven

Lading zekeren ramendragers

Palettenkoffer

Pvc koffers onder laadbak, metalen gereedschapskoffer  
in laadbak en inrichting dubbele cabine

Glasdragers en uitrustingen

Ladingzekering

Achteruitrijcamera

Opbergkoffer in  
aluminium tranenplaat 



R ENOVAT IE EN T R A NSFOR M AT IE R ENOVAT IE EN T R A NSFOR M AT IE 

Een nieuw leven geven aan bestaande voertuigen: het is één van onze passies. In alles wat wij doen willen wij de transporteur 

en de vakman laten bollen.  

Dat doen we met inzet van al onze vakkennis. In onze werkplaats gebruiken we zowel beproefde als nieuwe technieken. Onze 

medewerkers zijn gespecialiseerde voertuigkundigen en  mecaniciens. Zij zetten hun talent in om uw voertuig te verfraaien, 

of te verbouwen en te verbeteren zodat uw voertuig inzetbaar is voor nieuwe transportdoeleinden.

> Verbouwingen en verbeteringen  opdat voertuigen inzetbaar zijn voor  
 nieuwe  transportdoeleinden en gebruiksbehoeften

> Renovaties en vernieuwingen: vb. verfraaien en herstellen van defecten,  
 veroudering of gebruikschade

> Schade-, ongeval- en expertisediensten

> Homologatie en keuren van aangepaste voertuigen.

Koetswerk opbouw wijzigen

Dubbele zijdeur monteren in bestaande laadbak

Valklep construeren in koetswerkwand

Plaatsen zijdeur (voor en na)

Schade-, ongeval- en expertisediensten (voor en na) Schade-, ongeval- en expertisediensten (voor en na)Overbouwen laadbak
Renoveren van gebruikschade  

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

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

• Alles onder één dak

“Wij laten u bollen” betekent voor LMJ: uw bedrijfvoertuig inrichten en uitrusten of renoveren en  
transformeren opdat u kan  kan rijden met efficiënt snel inzetbare,  functionele en betrouwbare voertuigen

NIEUWBOUW  EN  
CONSTRUCTIE

SERVICE INRICHTING EN  
UITRUSTINGEN

RENOVATIE EN 
TRANSFORMATIE 


