
Kvalitetslifte 
som holder år efter år
Ingen BØVL med OMMELIFTE Built to last – ask our users!

Stor efterspørgsel efter OMME 
trailerlifte

”Jeg ved, at når jeg køber Ommelifte får jeg kvalitet der holder.”
Kristian Rasmussen, KR-Udlejning

”De får alle en instruktion i brug af liftene inden de kører. 
Jeg vælger lifte fra Omme, da jeg ved at de ikke giver mig 
bøvl senere.”
Når Kristian kigger på materiel til hans 
udlejningsvirksomhed, er det vigtigt at betjeningen er 
nem og intuitiv, da han har mange privatkunder. Hvis 
maskinerne er svære at anvende, så ved han, at han 
hurtigt kan komme til at bruge meget tid på at skulle 
instruere kunderne over telefon.

Kristian udlejer både til private brugere, men også til 
virksomheder. For ham er det vigtigt at hans lifte virk-
er, og at kunderne ikke oplever driftproblemer. Han 
lever af at have et godt ry, som er forbundet med den 
gode personlig service Kristian giver.  

Kristian uddyber, at hvis hans materiel er af dårlig 
kvalitet, vil kunderne hurtigt skifte over til de store 
udlejningsfirmaer.

Så selv om liftene har nogle år på bagen, så oplever 
Kristian ikke nedbrud. Han får lavet årseftersyn 1 
gang om året, samt planlagt vedligeholdelse.

Som ses på billedet er der sjældent mange lifte 
hjemme på pladsen. Der er nemlig stor efterspørgsel 
på Kristians OMME lifte. 

Kristian har ofte udlejet de fleste lifte og han 
planlægger snarligt at udvide maskinkapaciteten. 
Han vil gerne have en ny 1830 EX trailerlift, som er 
en af de mest efterspurgte lifte han har.

På Falster mødte OMMELIFT Kristian Rasmussen 
fra KR-Udlejning. Kristian har i mange år været 
glad for hans trailerlifte fra OMME. KR-Udlejning er 
en mindre virksomhed som vægter lang levetid og 
brugervenlighed højt i maskinparken. For Kristian er 
det vigtigt at brugeren nemt kan anvende maskinen.

Kristian har 5 trailerlifte fra Omme, den ældste 
Ommelift er fra 2007, og kører stadig upåklageligt.

OMME trailerlifte
√ Kompakte dimensioner

√ Brugervenlig betjening

√ Kvalitet der holder

”En sjælden gang imellem får jeg teknisk support over 
telefonen hvis der er noget der driller. Ellers laver vi ofte 
selv småreparationerne på liften, fordi vi hurtigt kan få 
reservedelene fra OMME”

https://www.ommelift.dk/lifte/larvefodslifte/knaekarm-larvefodslifte/2750-rxj
http://www.jmtrykluft.dk
https://www.ommelift.dk/lifte/larvefodslifte/knaekarm-larvefodslifte/2750-rxj

