
Vi holder dig 

kørende



Fredericia Tankvognsudstyr er startet som dattersel-
skab af den tyske koncern Alfons Haar i Hamborg og 
har siden 1971 solgt udstyr til tankvognsopbyggere i 
både ind- og udland. Vi leverer løsninger tilpasset den 
enkelte kundes behov og krav. Vi fokuserer på den 
enkelte kunde – og der er ikke dét, vi ikke servicerer. I 
2021 kunne vi fejre 50-års jubilæum, og vi er stolte af 
at kunne levere skræddersyede løsninger til så mange 
forskellige industrier gennem alle disse år. 

Vores jubilæum markerer også en ny tid for virksom-
heden. Den 1. marts tiltrådte Stefan Vig som direktør, 
og vi ser frem til mange nye tiltag og endnu bedre 
samarbejder med ham bag roret. 

Gode relationer i øjenhøjde
Vores kunder er ikke blot kunder. Vi samarbejder, og 
vi er stolte af at kalde vores kunder for vores samar-
bejdspartnere. Den tilgang gennemsyrer hele vores 
forretning og den måde, vi kommunikerer på. Vi foku-
serer på de gode relationer og møder vores samar-
bejdspartnere i øjenhøjde.
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Vi leverer til:
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LANDSDÆKKENDE 
RENGØRINGSSELSKAB

Tlf.: +45 71 99 07 24 | op@opal-service.dk  | www.opal-service.dk

Rengøring siden 

2003

Vi kan tilbyde jer den service, som I og jeres virksomhed 
har behov for. Gennem en professionel dialog med jer 
sammensætter vi en samlet løsning, som passer til jeres 
virksomheds behov.

50 år med service og salg 

i verdensklasse
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Som stolt leverandør og installatør af FAUDI-filtre holder vi Dan-
mark flyvende. Vi servicerer lufthavne i hele Skandinavien og 
Rigsfællesskabet, og langt de fleste optankninger af brændstof til 
fly går gennem et FAUDI-filter. 

I samarbejde med Alfons Haar Hamborg leverer FTU også 
PreciFUEL løsninger til helikopter- og luftfartsindustrien. 

Hos Fredericia Tankvognsudstyr har vi stort fokus på luftfartsindu-
strien og de stærke samarbejder, vi har inden for industrien. 

Vi holder 
Danmark 
flyvende
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Read more at: www.gutteling.com

MINIMIZE YOUR 
TRANSFER RISK

OLAV RASMUSSEN 
MASKINFABRIK A/S

U N D E R L E V E R A N D Ø R  S I D E N  1 9 4 6

Tlf.: 65 35 12 37 · info@olav-rasmussen.dk
5540 Ullerslev · www.olav-rasmussen.dk

• Automatdrejning
• CNC - Drejning
• CNC - Langdrejning

• CNC - Fræsning
• Gevindrulning
• Totalløsninger

Benzinbiler

Hos Fredericia Tankvognsudstyr har vi et stort udvalg 
af reservedele. På vores lager i Fredericia er vi lager-
førende på mange dele, så der er ikke langt fra tanke 
til handling. Vi kan hurtigt servicere din bil, så du kan 
komme på landevejen igen.

Gasbiler

Vores nyetablerede gashal sikrer kvalitet og sikkerhed i 
topklasse. Hallen er gnistfri, eksplosionssikker og med 
sniffesensor, som kan åbne portene og skabe luftgen-
nemstrømning. Det betyder meget for os, at kunne 
danne rammerne om et sikkert arbejdsmiljø, som også 
tillader beskyttelse fra vind og vejr. Vores specialise-
rede medarbejdere kan varetager alle serviceopgaver 
på gasbiler – enten i sikkerhed i hallen eller udendørs.

Salg & Service
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Mange års erfaring

Hos Fredericia Tankvognsudstyr har vi mange års erfa-
ring med salg og service af både benzin- og gasbiler. 
Vi er ikke bange for medarbejdere med mange års 
erfaring – faktisk er vi stolte af den specialistviden og 
de mange års kendskab til både branchen og bilerne. 

Vi har et stort fokus på vidensdeling internt. Det har 
både stor betydning for, at vi kan yde den bedst 
mulige service – men også for at vi kan udvikle og 
motivere vores dygtige medarbejdere. Hos os er der 
ikke langt fra gulv til ledelse. Vi lytter til vores medar-
bejdere, fordi vi ved, at deres gode idéer bringer vores 
service til nye højder.
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Denne brochure er trykt på 100 % genbrugspapir

Salg og service af 
generatorer
Hos Fredericia Tankvognsudstyr servicerer og 
sælger vi også hydraulisk dreven generatorer, som 
bruges til generering af februgsstrøm for aflæs-
ning af gas eller kontrol af vand og ventilation for 
dyretransport. Vores generator monteres oftest 
på forvognen, så den er tæt på kraftudtaget, men 
kan også monteres på trailer, hvilket kræver ekstra 
rørføring for hydraulik.

Gennem Tzacho køber vi Dynaset generatorer fra 
Finland, som vi bygger op. Det gør vi for at sikre 
ensartet kvalitet – hver gang. 

Har du husket 
service?
Vi indkalder automatisk, når det er tid til service. Vi 
ved, hvor vigtigt det er, at udstyret bare fungerer, 
som det skal – og derfor hjælper vi også med at 
huske servicen. Vi laver service i Fredericia, men 
kan også tilbyde det i Støvring. Vi har også servi-
cebiler, som gerne kører ud og laver service, hvor 
det er nødvendigt. 

Sådan holder vi dig kørende.

Følg os gerne på Facebook og LinkedIn.

Faurskovvej 1 · 8370 Hadsten · Telefon: 87 61 00 12
info@tzacho.dk · www.tzacho.dk

SPECIALIST INDEN FOR PUMPER, 
GRAVEKASSER, FUNDERING OG 

HYDRAULISK UDSTYR


