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Ny Nilfisk-Egholm
forhandler
i Århus Vemas har overtaget service og salg af 

Nilfisk-Egholm i dit område. Med Vemas Service-
vogne glæder vi os til at servicere og reparere 
dine maskiner hurtigt og effektivt på stedet.



Vemas har siden starten i 1957 solgt og 
serviceret maskiner inden for have, park og 
vej. Indsigtsfuld rådgivning, et højt service
niveau, dygtige, veluddannede montører og 
egne servicevogne er fundamentet for gode 
kunde relationer. I Trekantområdet er vi den 

førende forhandler af have/park maskiner. 
Vores kunder er især kommuner, boligsel
skaber, anlægsgartnere, kirker og institu
tioner. Vi er et ungt team bestående af 21 
medarbejdere, heraf 11 mand på værkstedet. 
Vores produktsortiment er bredt, og vi for

handler kun de bedste mærker og maskiner. 
I Vemas har vi forhandlet NilfiskEgholm 
maskinerne siden Kaj Egholm startede 
produktionen i 1996. Med mere end 
200 solgte maskiner er vores viden om 
maskinerne stor.

Solid erfaring giver 
glade kunder

Kontakt

David Jepsen
Tlf. 20 25 77 82
dj@vemas.dk

Kasper Elvekjær
Tlf. 21 77 82 88
ke@vemas.dk

Book en gratis
og helt uforpligtende

demonstration



Service og reparationer 
udføres på stedet
Alle maskiner, der bruges professionelt, bliver 
slidte. Når en maskine skal have udskiftet 
sliddele eller går i stykker, rykker vores mon
tører hurtigt ud til dig i vores servicevogne. 
Vi løser 70  80 % af alle reparationer og 
serviceopgaver på stedet, så du får minimal 
spildtid og hurtigt kan fortsætte arbejdet.
Når opgaven kræver lift, kører vi maskinen til 
vores eget serviceværksted i Aarhus. Vi kan 
både hente og levere dine maskiner. I nød
situationer har vi låne og lejemaskiner.

Vælg en autoriseret 
forhandler
Når du vælger Vemas, vælger du en autorise
ret NilfiskEgholm forhandler. Det betyder, at 
du bevarer garantien og får udskiftet sliddele 
med originale reservedele. Som autoriseret 
forhandler kan vi som de eneste tilbyde 
produkt, program og motoropdateringer, 
der optimerer maskinen og giver større køre
glæde.

Din garanti for 
driftsikre maskiner
Vores medarbejdere er løbende på tekniske 
kurser, så de er helt opdaterede på den 
nyeste viden. De har naturligvis det rigtige 
værktøj og sørger for at dokumentationen 
ved udført service og reparation er i orden. 
Vi gennemfører alle lovpligtige eftersyn og 
hovedeftersyn og tilbyder brugerkurser, så 
dine medarbejdere kan udnytte maskinerne 
optimalt.

Vemas giver unikke fordele 
og ekstraordinær god service
•	Egne servicevogne med dygtige montører
•	Vedligehold og reparationer på stedet
•	Låne- og lejemaskine når det brænder på
•	Vagtordning og udvidet vagtordning i vintermånederne
•	Dag til dag levering fra eget stort reservedelslager
•	Efteruddannelse af dit personale
•	Vi gennemfører alle lovpligtige eftersyn
•	Produkt-, program- og motoropdateringer

Servicetelefon
76 40 55 40



Salgschef
David Jepsen
Tlf. 20 25 77 82
dj@vemas.dk

Sælger
Kasper Elvekjær
Tlf. 21 77 82 88
ke@vemas.dk

Værkfører
Hans Hansen
Tlf. 76 40 14 38
hh@vemas.dk

Lagerchef
Jørgen Nielsen
Tlf. 76 40 14 36
jn@vemas.dk

”Vemas er dygtige, hurtige og effektive, når vi har en 
maskine, der skal serviceres eller repareres. Det be
tyder alverden for os, at de oftest kan løse opgaven 
på stedet, så vores ejendomsfunktionærer hurtigst 
muligt kan komme tilbage til deres arbejdsopgaver.”

Michael Vibe, Inspektør i AAB Vejle
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ÅBNINGSTIDER

  Lager / Salg Værkstedet
Mandag - Torsdag 7.30 - 16.00 7.30 - 15.45
Fredag 7.30 - 16.00 7.30 - 15.15
Lørdag  9.00 - 12.00 Lukket
Lukket lørdage i juli måned

Kontakt
Har du spørgsmål om vores service, brugerkurser eller om Nilfisk-Egholm?


