
HAR DU SPÆNDENDE  
PLANER FOR DIT VÆRKSTED?

 UGGERHØJ A/S

”  Renovering  
kan betale sig!”

 Henning Lutzke, Indkøbs- & reservedelschef

 KOED AARHUS NORD A/S

”  Vi viser vores værksted 
frem så snart kunder 
søger på os online”

 Johnny Vinther, Adm. Direktør 

 BOJSEN BILER A/S

”  Vi har bygget et bilhus 
med fokus på logistik og 
funktionalitet”

 Poul Bojsen, Indehaver

 EJNER HESSEL A/S

”  Vores nye pladeværksted 
er super effektivt og med 
stort fokus på et godt 
arbejdsmiljø”

 Christian Jensen, Eftermarkedschef

HENT  
INSPIRATION  

LIGE HER!



ET STÆRKT PARTNERSKAB

Vi er den mest komplette og innovative 
udbyder af løsninger til fremtidens 
værksteder på det danske automotive 
marked. 

Vi tilbyder dokumenteret værdi i form af 
unikke løsninger - baseret på knowhow, 
sikkerhed og support. Dette gør vi igennem 
et kompetent og tillidsfuldt partnerskab med 
vores kunder.

FRA DRØM TIL VIRKELIGHED

NYBYG – TILBYG – RENOVERING

WORKFLOW
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Totalt overblik hele vejen!
•  Vi tegner dit værksted og giver dig et visuelt overblik 

over projektet

•  Vi tilbyder at deltage i bygge- og projektmøder og tager 
dialogen med dine øvrige leverandører

•  Vi har et erfarent montage-team, der er dedikeret  
til projektopgaver

•  Vi har Danmarks største service-organisation der sørger 
for, at dit værkstedsudstyr altid fungerer optimalt

Hvordan omsættes drømmen til virkelighed?
Vi hjælper dig videre!

Når vi hjælper dig med et projekt, arbejder vi ud fra en model 
der er din sikkerhed for, at du får den bedste rådgivning.

Ved hjælp af vores erfaring og fokus på blandt andet 
nedenstående punkter, kommer vi sammen med dig 
hele vejen rundt omkring din forretning og hjælper dig 
i beslutningsprocessen – så du kan træffe dine valg på 
et nuanceret og velinformeret grundlag



EJNER HESSEL

Fremtidens bilhus
Med etableringen af et moderne bilhus, har Ejner Hessel 
markeret sig med landets største Mercedes-Benz bilhus. 
STENHØJ DK har været leverandør af løftere til hele 
værkstedet, og lavet totalløsning på pladeværkstedet.

Pladeværksted med pladsmangel
Pladeværkstedet er vokset betydeligt fra 450 kvm. 
til 1.220 kvm. værksted samt 250 kvm. kælder til 
afmonteringsdele. Værkstedet er indrettet med en 
variation af løftere, der giver mulighed for at udføre 
alle forskellige typer karosseriteknik. 

Optimale arbejdsforhold og et effektivt workflow
Der har i indretningen været stor fokus på at optimere 
processerne og skabe et godt arbejdsmiljø for alle 
arbejdsstationer. 

På alle pladser er der etableret multipaneler udstyret med
højvakuum, trykluft, centralstøvsuger samt udsugning 
af slibestøv. 

2 stationer er dedikeret til arbejde med aluminiumsskader 
med specialstøvsuger til håndtering af slibestøv. 

Der er etableret to arbejdsstationer for rudeudskiftning 
med dedikeret udsugning af limdampe.

Alle arbejdsstationer er udstyret med værkstedsborde fra 
DEA, indrettet med skabe, skuffer og affaldshåndtering. 

Ejner Hessel A/S
Agerøvej 49
8381 Tilst

PLADEVÆRKSTEDET INDEHOLDER  
FØLGENDE UDSTYR

2 stk. AUTOPSTENHOJ Major 5230-55S  
4-søjlet løftere med 5,2 tons kapacitet 

1 stk. AUTOPSTENHOJ Maestro 2.50 FL  
2-søjlet løfter med 5 tons kapacitet

2 stk. AUTOPSTENHOJ Maestro 2.35 
2-søjlet løftere med 3,5 tons kapacitet 

2 stk. AUTOPSTENHOJ MagiX 30S 
sakseløftere med 3 tons kapacitet 

Worky touchless rail til udsugning af røggas

Worky slangeruller til trykluft

Worky slangeruller til centralstøvsuger 

Worky fleksible arme til udsugning af  
limdampe og svejserøg

Worky multipaneler

DEA værkstedsmøbler ved alle stationer

Ejner Hessel blev grundlagt af Ejner Hessel selv i 1968 
i Herning. I dag har Ejner Hessel 23 afdelinger spredt 
over det meste af Danmark, heriblandt hovedsædet 
i Brande.

Virksomheden drives af de fire Hessel brødre; Bjarne, 
Steen, Bent og Peder. 

AARHUS
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Fleksibel udsugning
I afsnittet for store bænkskader er der 
installeret fleksible arme der håndterer 

svejserøgs-udsugning. EJNER HESSEL

AARHUS

Multipanel
230V, trykluft og udtag til højvakuum-

anlæg med automatisk start/stop funktion. 
Panelet findes ved de fleste 

arbejdsstationer.

4-søjlet løfter
4-søjlet løfter med 5,2 tons løftekapacitet. 

Er velegnet til både person- og varebiler. 
Her er der nem og hurtig opkørsel samt 

god adgang til bilen. 

2-søjlet løfter
2-søjlet løfter velegnet til både 

person- og varebiler, med hhv. 3,5 og 
5 tons løftekapacitet. Speciel velegnet til 

for-, bag- og undervognsskader.
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Arbejdsstation for aluminiumsskader  
Afdelingen er afskærmet fra resten af 
pladeværkstedet og er udstyret med 
specialudsugning for slibestøv. 
Alle arbejdsstationer er udstyret med 
DEA møbler med bl.a. integreret 
affaldssortering og rustfri stålbordplade.

Arbejdsstationer for rudeudskiftning
Her er etableret dedikeret udsugning 
af limdampe. Øverst i billedet ses  
slangerullen til centralstøvsuger, som  
findes på alle arbejdsstationer på 
pladeværkstedet.

Arbejdsstationer for montage 
og mindre skader
Udstyret med sakseløftere med 3 tons 
kapacitet, der giver god adgang hele vejen 
rundt om bilen.
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Worky Touchless Rail udsugning
Et fleksibelt system med en letløbende 
slædekanal i loftet. Systemet er 
berøringsfrit så mundstykket ikke har 
kontakt med bilen og er særdeles velegnet 
til biler med integreret udstødning. 
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EUROLUBE 
Eurolube er et svensk 
brand tilhørende Alentec, 
som leverer højkvalitets 
produkter og skræddersyede 
helhedsløsninger indenfor 
a l le  former for  o l ie- 
og  væskehånd te r i n g . 
Herunder bl.a. alle former 
for olie- og væskepumper, 
slangeruller, pumpepistoler, 
spildoliehåndtering og ikke 
mindst  o i lmanagement 
systemet LUBE-Master.

www.eurolube.com

BEISSBARTH
Med deres mangeårige 
erfaring og viden om de 
nyeste teknologier, leverer 
Beissbarth nogle af de 
bedste og mest pålidelige 
løsninger i udstyr som eks. 
4-hjulsudmålere, bremsetestere 
og lygteindstillingsapparater.

beissbarth-online.com

WORKY
Process ventilation fra Worky 
er kendt for smarte løsninger, 
der er designet til optimalt 
brug, og samtidig bygget på 
løsninger der tager hensyn 
til den samlede indretning af 
værkstedet.

www.worky-italy.com

DEA
DEA er blandt de førende 
producenter af Premium 
værkstedsindretning i verden, 
og er kendetegnet ved deres 
flotte design, høje kvalitet, 
og gennemtænkte løsninger. 
DEA kan præsentere en lang 
række projekter for bl.a. VAG, 
Mercedes, BMW, Volvo, JLR, 
Ferrari og Maserati.

www.deaworklab.it

AUTOPSTENHOJ
Med sit sortiment af over- 
og undergulvsløftere har 
AUTOPSTENHOJ det bredeste 
produktprogram af topmoderne 
løftere på markedet.
Løfterne er produceret på 
STENHØJ GRUPPENs egne 
fabrikker i Danmark og 
Tyskland. Vi har naturligvis 
et komplet reservedels– og 
tilbehørsprogram til disse 
produkter på vores lager.

www.autopstenhoj.com

STENHØJ KOMPRESSOR
STENHØJ har igennem årtier 
leveret trykluft i hele verden. 
Vi tilbyder i dag en række 
produkter der alle er tilpasset 
de behov der måtte være 
på ethvert værksted. Vores 
blå serie er af den velkendte 
kvalitet, som har en holdbarhed 
der rækker ud over alt andet 
på markedet.

www.stenhojdk.dk

CORGHI
Corghi er pioneren indenfor 
dækudstyr. De opfandt 
dækskifteren og har altid gået 
forrest med nye innovative 
produkter og løsninger.
Produkterne er af højeste 
kvalitet og designet til at hjælpe 
værksteder over hele verden 
med at blive mere effektive, og 
opnå en højere indtjening på 
værkstedet.

www.corghi.com

ROBINAIR:
Med mere end 60 års erfaring 
i A/C og HVAC klimapåfyldere, 
er Robinair blandt de mest 
anerkendte og kendte brands 
indenfor udstyr til håndtering 
af A/C anlæg. 
Nye funktioner som eks. APP 
styring, giver brugeren en 
stor fleksibilitet og frihed til at 
foretage andre funktioner på 
værkstedet, mens operationen 
med A/C udstyret foregår.

www.robinair.com

Vi er stolte af vores store program af kvalitets-
løftere. Men vidste du, at vi kommer hele vejen rundt 
om dit værksted og sørger for, at du får de bedste 
produkter på markedet - uanset om det er løftere 
eller andet værkstedsudstyr? Med i købet får du 
kompetent rådgivning og et stærkt serviceprogram.

VI HAR MARKEDETS 
BEDSTE PRODUKTER!



Fra tom industribygning til 7.500 kvm. bilhus
Bojsen Biler er gået fra at have et bilhus på 1.200 kvm. til 
et topmoderne bilhus på 7.500 kvm. i hjertet af Holstebro.  
”Da vi begyndte at have biler både på og under liften, 
var det på tide at se efter noget større – og så kan man 
jo ligeså godt gøre det ordentlig”, fortæller Poul Bojsen 
der selv har være primus motor i indretningen af det 
nye bilhus. Indretningen af det store bilhus har været 
fokuseret på effektivitet gennem logistik og funktionalitet. 
Det skal ikke bare være smart – det skal også fungere i 
hverdagen og mange år frem.

Komplet workflow under ét tag
Der er skabt plads til en ankomsthal, hvor kunderne kører 
ind i tørvejr og afleverer bilen. Herfra fortsætter bilens rejse 
under tag resten af vejen, da logistikken på værkstedet 
er gennemtænkt ned til mindste detalje. 

Dialogmodtagelse
Med direkte indkørsel fra ankomsthal er der afsat et 
område til at møde kunden i øjenhøjde og gennemgå 
bilen inden service og reparation. For at optimere brugen 
af denne arbejdsstation er pladsen også indrettet til 
4-hjulsudmåling. 

Mekanisk værksted
For at give så effektiv en logistik og workflow som muligt, 
ligger det mekaniske værksted i hjertet af huset. Herfra 
er der direkte adgang til ankomsthal, indskrivning og 
dialogmodtagelse. 

Varevognsværksted
Her er der etableret 3 arbejdsstationer – hver med direkte 
indkørsel udefra. Ved én af arbejdsstationerne er der 
gjort klart til at imødekomme fremtidige krav til plads til 
sporing og kalibrering.

Pladeværksted
Pladeværkstedet har 3 arbejdsstationer med direkte 
udgang.

Klargøring
Klargøringen har direkte adgang til nyvogns-udstillingen 
og multihallen, hvor biler der er færdiggjort kan stå klar 
og dermed skabe plads til andre i klargøringen.

Multihal
Der er også blevet plads til en multihal med adgang til 
det mekaniske værksted, klargøring og pladeværksted. 
Det er f.eks. også her man finder bremseprøvestanden.

VÆRKSTEDET INDEHOLDER 
FØLGENDE UDSTYR:

Dialogmodtagelse
Beissbarth ML 35 3D 4-hjulsudmåler
1 stk. AUTOPSTENHOJ MagiX 50 WLI Combi,  
kørebane sakseløfter 5 tons kapacitet

Mekanisk værksted
11 stk. AUTOPSTENHOJ Master Quick 2.35 
2-stemplet løftere, 3,5 tons kapacitet
1 stk. AUTOPSTENHOJ Masterlift 2.35 Saa 
2-stemplet løfter, 3,5 tons kapacitet

Dæklinje
DQN rullebord
Corghi Artiglio 500 dækskifter
Corghi A224 dækskifter
Corghi hjulvasker WED 850T

Varevognsværksted
1 stk. AUTOPSTENHOJ Maestro 2.50 FL  
2-søjlet løfter med 5 tons kapacitet
1 stk. AUTOPSTENHOJ Major 5230-51S  
4-søjlet løfter med 5,2 tons kapacitet
1 stk. AUTOPSTENHOJ Major 4030-51 WL  
4-søjlet løfter med 4 tons kapacitet

Pladeværksted
2 stk. AUTOPSTENHOJ Sololift 1.35  
1-stemplet løftere, 3,5 tons kapacitet
1 stk. AUTOPSTENHOJ Major 5230-55S  
4-søjlet løfter med 5,2 tons kapacitet

Klargøring
3 stk. AUTOPSTENHOJ Master Quick 2.35
2-stemplet løftere, 3,5 tons kapacitet

Procesudsugning, olieanlæg og trykluft
Worky touchless rail til udsugning af røggas
Worky slangeruller til trykluft
Worky fleksible arme til udsugning af limdampe og 
svejserøg
Worky olie- og sprinklervæske distributionscenter

Trykluft
STENHØJ skruekompressor AP15A komplet 
trykluftinstallation med forsyning til alle 
arbejdsstationer.

Værkstedsmøbler
DEA individuelt tilpassede arbejdsstationer med 
integreret olie og sprinklervæske fra centralt 
distributionscenter, trykluft, el-forsyning samt 
hygiejnestation.

Bremseprøvestand
Sherpa bremseprøvestand 

Bojsen Biler
Hjaltesvej 4
7500 Holstebro

Det hele startede i 1968 hvor Finn Bojsen 
forpagtede en Gulf Station i Holstebro. I dag har 
virksomheden afdelinger i Holstebro, Viborg, Skive, 
Lemvig og Hobro, hvor der forhandles Peugeot, 
Citroën og DS Automobiles og drives i dag af Poul 
Bojsen.

BOJSEN BILER

HOLSTEBRO



Multihal

Dialogmodtagelse og 4-hjulsudmåling
Pladsen udnyttes til fulde i kombinationen 
dialogmodtagelse og 3D 4-hjulsudmåling. 

Sakseløfteren er nedsænket i gulvet 
for nem adgang. Fra dette område er 
der direkte adgang til ankomsthal og 

indskrivning, hvorfra man kan se ind på 
hele værkstedet. 
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Varevognsværksted
Indrettet med en kombination af 
2- og 4-søjlet løftere. Ved en af 
arbejdsstationerne er der gjort klar til 
at imødekomme fremtidige pladskrav 
til 4-hjulsudmåling samt kalibrering af 
komfort- og sikkerhedsudstyr.

Worky Touchless Rail udsugning
Et fleksibelt system med en letløbende 

slædekanal i loftet. Systemet er 
berøringsfrit så mundstykket ikke har 

kontakt med bilen og er særdeles velegnet 
til biler med integreret udstødning. 
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Mekanisk værksted
Udstyret med 2-stemplet løftere der  
giver optimal adgang til kabine, undervogn 
og servicepunkter. Den 2-stemplede 
undergulvsløfter med fleksible arme, 
giver mulighed for arbejde med el- og 
hybridbiler.

Dæklinje
Dæklinje udstyret med 2 dækskiftere til 
alle typer dæk-opgaver. Pumpe-computer 
monteret på ergonomisk rullebord.  
Dæklinjen har direkte adgang til multihal 
med dækhotel mm.



Ankomsthal

Særlig krav til udsugning
Der er fokus på et godt indeklima i form 
af 2 separate udsugningsanlæg til svejse- 
og røggas samt limdampe. Herunder også 
udsugning af udstødningsgasser. 

Olierum
Alt frisk olie og sprinklervæske distribueres 
fra olierummet til 5 tappestationer på 
værkstedet. Med integration til registrering 
af forbrug direkte på arbejdskortet.   

Multihal
Multihal med mange muligheder. Her er 
dækhotel, hjulvasker, bremseprøvestand, 
kompressor-rum, spildoliehåndtering, 
mellemstation for biler i proces og plads 
til, at sæsonbetonet arbejde kan få ekstra 
plads i en periode.
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Pladeværksted
Indrettet med en kombination af 
1-stemplet og 4-søjlet løftere for at opnå 
stor fleksibilitet ifht. løftepunkter egnet til 
forskellige typer pladearbejde. 

Klargøring
Fra klargøringen er der direkte adgang 
fra multihal, nyvognsudstilling og 
afleveringshal. Klargøringen er udstyret 
med 2-stemplet undergulvsløftere 
der giver nem adgang til kabinen og 
montagepunkter, således at arbejdet kan 
foregå i en god ergonomisk arbejdsstilling.
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BOJSEN BILER

HOLSTEBRO



Online synlighed er et af de vigtigste elementer 
i nutidens markedsføring. Og vi mener de fleste 
kunder også gerne vil se, hvor deres BMW skal 
serviceres og repareres. 

Det har Koed Aarhus Nord med Johnny Vinther ved 
roret taget til sig – og valgt at bruge det aktivt som 
en måde at møde sine kunder på. I samarbejde 
med STENHØJ DK fik Koed lavet en Virtual Reality 
version af det nye BMW-værksted.

“Jeg synes, vi har et fedt værksted, og det vil vi 
gerne vise frem. Nu kan vi vise både nuværende 
og nye kunder præcis det hjem, som deres BMW 
får hos os”, fortæller Johnny Vinther.

13.500 visninger på 100 dage!
Idéen har givet pote for Koed Aarhus Nord, der har 
fået langt flere visninger end forventet på deres 
hjemmeside og især via Google Maps.

KVALITET DER  
BETALER SIG!

VIRTUAL REALITY

LANG LEVETID OG LAVE 
DRIFTSOMKOSTNINGER

BYD KUNDERNE 
INDENFOR ONLINE

Hvad er dine forventninger til levetiden  
på dit værkstedsdstyr? 

Vores løftere fra AUTOPSTENHOJ er kendetegnet ved at 
have en lang levetid, lave vedligeholdelsesomkostninger, 
og derudover lover vi 15 års reservedelsgaranti fra den 
dag produktet er taget ud af produktion. 

Et af beviserne på at kvalitet og økonomi går hånd i hånd, 
ses tydeligt når kunderne vælger at renovere vores løftere 
fremfor at udskifte dem. Den samlede levetid forlænges 
betydeligt og kvalitet og effektiviteten på løfteren er den 
samme. 

Renovering kan betale sig
Et eksempel på dette, er renoveringen af flere afdelinger 
hos Uggerhøj A/S der valgte at renovere en lang række 
af deres eksisterende 1-stemplede undergulvsløftere.

Renoveringen kan foregå samtidig med værkstedets 
daglige drift, så det griber mindst muligt ind i hverdagens 
opgaver.  Vi sikrer derfor, også på dette område, at du får 
den løsning der passer dig bedst – og har en dokumenteret 
lav totalomkostning på dit værkstedsudstyr. 

Det gamle stempel løftes op



SERVICE OG VEDLIGEHOLD 
SKAL VÆRE LET

DANMARKS STØRSTE SERVICEKORPS

Din sikkerhed!
Når du køber værkstedsudstyr af STENHØJ DK, holder 
vi kontakten i mange år fremover. Vi sørger nemlig for at 
dit udstyr bliver ved med at fungere upåklageligt, så du 
undgår nedbrud og utilsigtet stilstand på dit værksted.

Danmarks største servicekorps
Vi har det største korps af serviceteknikere i Danmark! 
Mere end 40 teknikere og specialister kører hver dag på 
de danske veje. Dette gør at vi altid har en servicetekniker 
i nærheden af dit værksted, der hurtigt kan afhjælpe 
eventuelle problemer.

Fagfolk skal der til!
Service og vedligehold udført af fagfolk betyder både 
sikkerhed på værkstedet og god økonomi.
Vores montører har med stor erfaring og indgående 
produktkendskab de allerbedste forudsætninger for at 
kunne udføre service og reparationer.

Vi holder styr på alle dine service-behov
Vi udfører service på ALLE typer værkstedsudstyr 
- ikke kun på dine løftere. Med vores online serviceportal 
er du altid sikret et godt overblik over dine aftaler og aktuel 
status på dit værkstedsudstyr – og du slipper for at holde 
styr på papirarbejdet. Er du ansvarlig for flere lokationer, 
kan du med fordel styre disse via serviceportalen og derved 
have et samlet overblik over hele firmaet.

GØR DET DU ER GOD TIL  
– DET GØR VI!

Vil du hellere bruge tiden på at drive dit 
værksted i stedet for at tænke på service?
Så få et ”full-service” koncept, hvor vi både 
foretager lovpligtige eftersyn, egenkontrol 
samt almindelige vedligeholdelsesopgaver 
på ALLE typer værkstedsudstyr. Så kan du 
læne dig tilbage og gøre det DU er god til.

BYD KUNDERNE 
INDENFOR ONLINE



Lars Hillker Madsen
Projekt- og koncernsalg
Mobil: +45 40 49 06 18
E-mail: lhm@stenhoj.dk

Allan Phil Olsen
Key account Sjælland/Fyn
Mobil: +45 26 34 14 41
E-mail: apo@stenhoj.dk

Kim Hansen
Key account Jylland
Tlf. +45 26 34 12 74
E-mail: kih@stenhoj.dk

KONTAKT

DRØMME 
KAN BLIVE TIL 
VIRKELIGHED!
Er drømmen et helt nyt værksted? Har du brug for mere 
plads? Trænger dit værksted til at blive up-to-date?
Så står vi klar med markedets stærkeste team af 
projektrådgivere og specialister til at realisere dine ønsker 
og drømme. Vi hjælper dig med at holde overblikket 
hele vejen – fra visualisering af de første idéer til 
det færdige projekt og den efterfølgende service og 
vedligeholdelsesopgave. 

Tag os med på råd
Tag os med på råd fra dag 1 – så kan du trække på vores 
viden, erfaring og ekspertise og komme godt i gang med 
dit projekt. Vi ved hvad vi taler om!

Hvornår er din investering tjent ind?
Det kræver en investering i fremtiden at realisere sit 
drømmeprojekt. Men det behøver ikke slå bunden ud af 

din økonomi. Vi tilbyder en yderst attraktiv leasingaftale 
af dit drømmeprojekt, så du undgår at binde for meget 
kapital i dit værksted, og kan bruge din likviditet til at 
drive forretning.

Udgift eller investering? 
Betragter du køb af udstyr som en udgift eller en 
investering? Vores påstand er, at valg af det rigtige udstyr 
som oftest er en investering i merindtjening. 

Med den korrekte rådgivning og de rigtige valg opnår 
du en øget effektivitet, færre kundeklager og færre 
reklamationer – alt sammen noget der er med til, at øge 
din indtjening på værkstedet. 
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