
En lift - mange typer opgaver!
Lars er glad for alsidigheden i liftene. Han bruger dem til 
udendørskirkekalkning fra marts til oktober og indendørs 
kirkekalkning gennem vinteren. I efterårsmånederne 
bliver liftene anvendt til kogleplukning. 

Omme Serviceaftale

√ Kvalificeret OMME servicemontører

√ Årlig serviceeftersyn

√ Teknisk support over telefon

√ Service i felten

√ Reservedele i bilen

√ Egen produktion af dele og komponenter

“Jeg har en 2350 fra 2013, en Mini 10.5 fra 2016 og en ny 2350 fra 2022 . Vores Mini 10.5  fra 2016 
og den første 2350 fra 2013 er ikke gået i stykker endnu, hvis jeg oplever driftstop, så ringer 
jeg bare til OMMELIFT og 2 minutter senere er vi kørende igen” 

Lars har netop købt sin tredje Ommelift, en OMME 2350 
RBDJ bæltelift. Før han begyndte at købe Ommelifte, 
oplevede han ofte problemer med hans daværende lift. 
Ved et nedbrud på en sensor, kunne han ikke få hjælp hos 
liftproducenten, da de havde ferielukket i 3 uger. 

Lars Nikolajsen,  Jysk Liftservice 

”Service var altafgørende, da jeg skulle købe en ny lift”

Lars var derfor ikke i tvivl om hvilke lifte han fremover ville 
investere i, nemlig Ommelifte. Den dag i dag, har han to  
2350 RBDJ bæltelifte og en mini 10.5 E trailerlift.

Lars får lavet service 1 gang årligt på liftene. Derudover 
har han kun haft brug for småhjælp, som er klaret over 
telefonen. For Lars er det en tryghed, at han ved at hvis 
han får nedbrud, så kommer der en OMME servicemontør. 
Han ser det som en kæmpe fordel at Omme’s service 
montører kender liftene ud til fingerspidserne. Hvis der 
skal en reparation til, så har de reservedele med i bilen

”Ingen af vores Ommelifte er gået i stykker endnu, 
hvis vi oplever driftproblemer med liftene, så ved 
vi næsten hvor problemerne 
er opstået inden vi ringer til 
montøren”

Lars spurgte Ommelift om hjælp. Selvom Ommelift ikke 
havde nogen erfaring med lifttypen, så hjalp OMME 
servicemontøren, med at få liften kørende igen. 

I Juni 2022, besøgte OMMELIFT kalkmaler Lars Nikolajsen, 
Jysk Liftservice ved Engelsholm Slot, Bredsten. 

Hurtig support

Husk Service!

http://www.jmtrykluft.dk
https://www.ommelift.com/power-packs/true-hybrid
https://www.ommelift.com/lifts/crawler-lifts/articulated-crawler-lifts/2750-rxj

