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Jens S. Transmissioner styrker sin position i Danmark med opkøb af 

KALTECH Gearservice. 
 
Jens S. Group som indgår i Axel Johnson International, har gennem sit datterselskab Jens S. 

Transmissioner A/S opkøbt KALTECH Gearservice ApS med virkning fra 1. oktober 2019. Med 

denne overtagelse af KALTECH styrker Jens S. Gruppen sin position på det danske marked 

ved at tilføre komplementerende tekniske løsninger, inklusive reparations- og 

vedligeholdelsesydelser med høj værdiskabelse samt teknisk ekspertise til det nuværende 

marked.  

KALTECH Gearservice ApS, grundlagt i 1998, er en dansk udbyder af høj-værdi reparationer og 

vedligeholdelsesservice af gearkasser, koblinger, bremser, pumper og kardanaksler der bruges i 

mange forskellige industriapplikationer. KALTECH’s ydelser inkluderer både on-site systematisk 

vedligehold og reparationstjenester samt maskinbearbejdning, både fræsning, drejning og anden 

bearbejdning af tunge emner fra deres lokation i Hvidovre uden for København. KALTECH vil på 

fornem vis komplementere Jens S.’s i forvejen omfattende produktprogram af transmissions- og 

transportbåndsløsninger.   

KALTECH Gearservice vil fortsætte under sit nuværende brand og som en separat afdeling under 

Jens S. Transmissioner A/S og vil blive en del af Jens S. Gruppen. KALTECH’s nuværende ejer og 

direktør Knud Lund bliver i firmaet og vil forsætte med at udvikle firmaet og ydelserne sammen med 

Jens S. Gruppen. 

“Tilføjelsen af KALTECH med deres uddannede og erfarne medarbejdere og omfattende 

reparations- og vedligeholdelsesydelser til Jens S. Transmissioner i Danmark er et strategisk meget 

fint komplement til hele Jens S. Gruppen. Det passer godt ind i vores strategi om at blive en mere 

holistisk udbyder af tekniske løsninger”, siger Johan Benzler, Managing Director, Jens S. Gruppen.  

Overtagelsen styrker Jens S. Gruppen, som når en omsætning på 0,5 milliarder SEK, og udvider 

gruppen til 7 selskaber med 145 medarbejdere.   

 

For yderligere information, kontakt: 

 

Ola Sjölin, Managing Director Power Transmissions Solutions 

+46 706 67 24 68 | ola.sjolin@axinter.com 

Johan Benzler, Managing Director Jens S. Gruppen 

+46 11 19 80 79 | johan.benzler@axinter.com 

 

 
Jens S. Gruppen er del af Axel Johnson International, en privatejet svensk industrigruppe med mere end 110 

firmaer i 27 lande, med en samlet årlig omsætning på 960 millioner EUR. Axel Johnson International arbejder 

med forretningsudvikling og vækst med en langsigtet tilgang til ejerskab i strategisk udvalgte nichemarkeder, 

primært salg af tekniske komponenter og løsninger indenfor industrielle processer. Axel Johnson International 

er organiseret i fem forretningsgrupper: Fluid Handling Solutions, Industrial Solutions, Lifting Solutions, Power 

Transmission Solutions og Transport Solutions. www.axinter.com 
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