
JNF Momentum
produkter for øget 
lønsomhed
Et produktsortiment i lejer, transmissioner, tætninger, 
automation, industrielle smøremidler, vedligeholdelses-
produkter, industri gummi, hydraulik og løftegrej

TIL INDUSTRIEL EFFEKTIVITET



TOOLS er den førende leverandør af industrielle forbrugsvarer og 

industrielle komponenter i norden. 

TOOLS tilbyder en bred vifte af ydelser og produkter der hjælper 

industrien og dens leverandører til at strømline processer inden for 

MRO – ”Maintenance, Repair and Operations” (vedligeholdelse, 

reparation og drift). 

TOOLS er tilgængelig mere end 200 steder i Skandinavien. 

Vores omsætning er mere end 6000 millioner og har omkring 2.000 

medarbejdere. Vores stærke position i markedet har givet os mulighed 

for at arbejde med mange interessante og succesrige virksomheder. 

Vi har de stærkeste brands i industrielle forbrugsvarer og industrielle 

komponenter, såsom: 

Atlas Copco, Bosch, Cresto, Hitachi, ESSVE, 

Gigant, Grunda, Guide, Luna, Metabo, 

Milwaukee, Nilfisk-Alto, Norton, Phantom, 

Ruko, TengTools, og SKF.

TOOLS har kunder i alle industrisegmenter. Brugerdefinerede 

konceptløsninger, stor industri og teknologisk ekspertise og 

kundenærhed giver kunderne mulighed for at strømline deres 

processer og skabe muligheder for øget lønsomhed. 

Vi vil være dit første valg af 
industrielle forsyninger og 
industrikomponenter 
- Vi kan hjælpe dig med at 
spare tid og og samtidig 
sænke omkostningerne. 

”Vi vil ikke beskæftige os med ting, der ikke er 

værdiskabende for os, men investere ressourcer 

i vores kerneforretning. ”  Maria Mellung, 

strategisk indkøb hos ABB Transformers.

www.jnf.dk



Industrielle komponenter 

Industriservice 

Lokal placering 

Hydraulik 

Svejsning, slibning

og skæring

 

 

Arbejdsbeklædning og fodtøj 

Handsker 

Teknisk beskyttelse 

Faldsikring 

 

 

Håndværktøj 

Kemiprodukter

Befæstigelse 

Forbrugsmaterialer 

Rengøringsartikler

Miljø produkter

Befæstigelse 

Arbejdspladsindretning 

TOOLS sortiment er designet til at opfylde 
kundens totale behov for indirekte materialer. 
Sortimentet er opdelt i seks områder: Værktøj 
og maskiner, Personlig værnemidler, Befæsti-
gelse, Arbejdspladsindretning og industrielle 
komponenter. 

Produkt kategorier

Et udpluk af stærke brands 

®

Industrielle Komponenter 

Værktøj & Maskiner

Personlige værnemidler 

Befæstigelse

Befæstigelse, løftegrej & hydraulik

Arbejdspladsindretning
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Ved JNF Momentum har B & B Tools en af Danmarks

førende leverandører af industrielle komponenter.  

Med beliggenhed tæt ved motorvej i Køge, betjener omkring 

15 dedikerede medarbejdere, som sikrer kundernes leverings-

behov ud af kvalitative industrielle komponenter fra verdens 

førende producenter.

Varemærkert:

JNF Momentum skal opretholde et højt serviceniveau og 

med stor omtanke for vore kunder. Tillid og sikkerhed er 

skabt i, at vi lever op til disse krav. 

Vi skal hjælpe vores kunder til at skabe trygge og sikre  

løsninger baseret på:

- Omfattende varesortiment

- Bred og dyb ekspertise

- Evnen til at optimere

- Tilgængelighed: Nærhed til kunderne

JNF Momentum er aktiv i Danmark og er en af DK´s førende 

leverandører af industrielle komponenter og industrielle 

tjenesteydelser (salg af motorer, generatorer, transformere, 

gearkasser, ventilatorer og pumper)

Historie:

JNF blev grundlagt i 1981, og har gennem årene opbygget 

et bredt lager og et stærkt produktprogram fra anerkendte 

leverandører og producenter.

JNF har modtaget ”Køge Erhvervspris” og er udnævnt som 

årets ”SKF Forhandler”, i 1999 sælges 25% aktier til svenske 

TOOLS Momentum, i 2003 sælges yderligere 35%, og i 2008 de 

sidste 25%.

JNF Momentum afholder løbende åbent hus arrangementer, 

og udstiller også på relevante messer og vedligeholdssemina-

rer. 

Fakta om JNF Momentum

 Kataloger opdelt i - Lejer - Transmission - Tætninger - 

Automation og Industrielle smøremidler. 

 Sortiments området dækker omkring 100 000 artikler.  

Indenfor respektivt område, og vi samarbejder med 

verdens ledende producenter som SKF, Renold, Gates, 

Simrit, SMC, ESAB, Hitachi, Tengtools, Trelleborg, Uno-X, 

Klinger, Huhnseal 

 Let tilgængelighed, know-how fra førende producenter, 

skræddersyet produkt træning, logistik og service er et 

par nyttige værktøjer som JNF Momentum tilbyder. 

Tjenester for øget lønsomhed: JNF Momentum tilbyder en 

række tjenester til at give øget lønsomhed:

Sortiment: Sortimentssamordning og standardisering.

Logistik: Optimering af balancen mellem lagerhold og  

leveringsfrekvens.

Anlæg: et mere effektivt udbytte af produktionsapparat 

øger lønsomheden. For at optimere et produktionsanlæg, så 

det producerer lige så meget for lavere omkostninger eller øge 

produktionen til samme pris.

Administration: Optimering af administrative opgaver, såsom 

bestillingsmetoder, bestillingsfrekvens, integrationsniveau, 

fakturaflow, ordrebekræftelser og leveringsoplysninger.

Kompetence: Gennem de færdigheder hos vore kunders ansat-

te stiger industriens produktivitet. Dette ved at rigtigt produkt, 

korrekt montage og vedligehold resulterer i lang levetid og 

dermed en høj maskine produktionstid.

JNF Momentum
- En førende leverandører af industrielle komponenter
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Vores samarbejdspartnere er verdens førende producenter SKF og JNF 

Momentum er en af DK´s største autoriserede SKF forhandlere, hvilket sikrer,  

at vi kan tilbyde dig det bredeste udvalg af produkter fra lager med den  

ekspertise, der kræves.

Serien består af produktlinjer rulningslejer, glidelejer og tilbehør.

Vi tilbyder både standard- og unikke produkter, hvilket sikrer problemfri

drift til lavest samlede omkostninger.

Et eksempel er det rullelejet, CARB ™ der tillader aksial og radial bevægelse 

samtidigt. Ved at anvende dette produkt, forlænges levetid og dermed produk-

tionen.

Vi supplerer vores tilbud med andre producenter såsom Timken og

INA, som betyder, at vi er en Total-leverandør af Lejer.

Varebeholdninger
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Kuglelejer

Ledlejer

Tilbehør (lejehuse, tætninger, osv.)

Glidelejer Nålelejer

Plastik Lejer

Y-Lejer

Rullelejer



JNF Momentum lagerfører en bred vifte af transmissions produkter til

at dække industriens eftermarkeds behov, som vi kalder MRO.

Sortimentet består af produktgrupperne remme, kæder, koblinger, gear og 

motorer. Inden for hver produktgruppe består vores sortiment af såvel nødven-

dige standardprodukter som kritiske specialprodukter, som du og andre kunder 

kan have brug for, til at optimere din produktion.

Et eksempel på et sådant produkt er kileremmen Gates Quad Power, det er unikt 

at man ikke behøver at justere i løbet af sin levetid. I praksis betyder det, at hvis 

du har monteret dette produkt i en applikation der kører i kontinuerlig drift, 

behøver der ikke justering eller udskiftning før efter 3 års drift.

Vores samarbejdspartnere er de førende producenter Gates, Renold, KTR, SKF, 

WEG og FB kæder, hvilket sikrer, at vi kan tilbyde dig markedets bredeste

sortiment af transmissions produkter med de nødvendige kompetencer.

Transmissoner
Kæde transmission



 









 Akselkoblinger

  

   





 Remtransmission









 



Gear









Motorer
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Rullekæder

Løftekæder

Tandremme

Gear Motorer

Kileremme

Akselkoblinger

Transportør Kæder



JNF Momentums tætningsprogram omfatter tætninger til alle mulige 

applikationer i industrien.

Serien består af produktgrupper traditionelle tætninger, flettede pakninger og

pladepakninger og mekaniske tætninger.

JNF Momentum har også egen tætnings produktion, Momseal, her producerer

vi alle tænkelige to-dimensionelle form dele såsom tætninger og pakninger.

Vi udvikler hurtigt prototyper, og kan uden problemer skifte til nye funktioner, 

som gør leveringstider meget korte.

Vi tilbyder både standard-og special tætning for at sikre problemfri drift på de 

laveste samlede omkostninger.

JNF Momentum´s produkter kommer fra førende producenter som Simrit, 

Klinger og Huhnseal, hvilket sikrer, at vi kan tilbyde den kvalitet og kompetence, 

der kræves.

Tætninger
Traditionelle tætninger

    









 

Mekaniske tætninger



  



 

Flange og Spindelpakninger

    

 statiske applikationer

 

  

   

Produktion vandstråleskæring

Egen produktion af to-dimensionelle

formdele og pakninger

Drejning

   

   

   



Hydrauliske og pneumatiske tætninger

Mekaniske tætninger

Spindelpakninger

Vand skårne pakninger Radial tætninger

Flange pakninger

Tætningsbånd

Drejede tætninger



JNF Momentum er en af de største autoriserede SMC forhandlere og tilbyder 

det bredeste udvalg af pneumatik. Sortimetet består blandt andet af cylindre, 

ventiler, regulatorer, koblinger og slange.

Inden for de lineære produkter, repræsenterer vi SKF. Sortimentet består blandt 

andet af lineære aksler og kuglebøsninger, aksler, skinnesystemer, aktuatorer, 

gasfjedre og kugle og rulleskruer.

Vores tilbud fra Rectus består af en bred vifte af lynkoblinger for luft, væske, gas 

og olie og luft pistoler og slangeruller.

Automation




  

  

 



   



 





      







Rørledningsartikler

Skinnesystemer

Aktuatorer

Ventiler Luft Behandling

Cylindre

Kugle og rulleskruer

Lineær teknik



JNF Momentum er en komplet leverandør af industrielle smøremidler og vedlige-

holdelsesprodukter.

Sortimentet består af produktgrupperne smøremidler, smøresystemer, kemipro-

dukter og montage værktøjer og overvågningsværktøjer.

For at sikre vores kunder optimale driftsbetingelser tilbyder JNF Momentum 

produkter fra verdens førende producenter såsom Uno-X, SKF, Kema, Molykote, 

Rocol, Dow Corning, Loctite, osv.

Industrielle smøremidler & 
vedligeholdelse produkter

Industrielle smøremidler







 

Vedligeholdelse Produkter









Kemiprodukter













Fedt

Smøresystemer

Montage Værktøj

Tætning Låsevæske

Demontage værktøj

Måleinstrumenter

Olie



JNF Momentum, har flere leverandører af industrielle gummiemner. Dette i 

overensstemmelse med at JNF Momentum altid bestræber sig på at tilbyde 

produkter af høj kvalitet til vore kunder. Vort brede sortiment dækker de fleste 

behov, som opstår i industrien.

Med egen know-how og adgang til leverandørers ekspertise, er vi overbeviste

om at tilbyde hvad der kræves af både kvalitet og viden.

Industri gummi
Vibrationsdæmpere





Gummimåtter



 

   

Slanger & Fittings









Gummiplader















Kompensatorer:

  



Vibrationsdæmpere

Gummiplade Gummimåtter

Slange & Fittings



Serviceydelser
Vores tilbud omfatter også en bred vifte af ydelser for områ-

derne sortiment, logistik, administration, kompetence og faci-

        

dine specifikke behov. 

Ekspertise inden for bredden og dybden af området betyder, at 

vi kan vælge produkter, der er skræddersyet til dine behov. Her 

er det vigtigt at vi har topkvalitet. TOOLS har teknisk eksper-

tise på områder som ESD, skærende værktøj, svejsning, 

måling, momentværktøj, kompressorer, slibeartikler, el- 

og luftværktøj og hydrauliske systemer. Vi har også lås 

og servicecentre. Indenfor de personlige værnemidler tilbyder 

vi også profilbeklædning af tøj samt fodtøj, en ydelse, der 

sikrer individuelt tilpassede sko og såler. Eksempler på tjene-

ster inden for logistik og genopfyldning af lagre er container 

løsninger. 

Inden for administrationen, er det om at finde effektive 

løsninger, eksempelvis skræddersyet fakturering og EDI-løs-

ninger. Køb alt ét sted betyder, at du kun behøver at håndtere 

fakturaer fra én leverandør. 

Indenfor kompetenceområderne tilbyder vi en række under-

søgelser og uddannelser, herunder faldsikring inspektion, 

løftegrej, belysningsanalyse, og arbejdshygieniske brugs-

anvisninger. 

     -

ten udføres primært af TOOLS Momentum. som eksempel kan 

nævnes optimering af transmission for mere økonomisk 

drift.



Et udvalg af stærke brands: 
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Værktøj 
& Maskiner

VÆRKTØJ, 

MASKINER, HYDRAULIK, 

SVEJSNING, SLIBNING OG 

SKÆRING 

TOOLS leverer høj kvalitet  af værktøj og maskiner til 

professionel brug. Vi har en høj teknisk ekspertise på 

områder som skæring, svejsning, slibning og pneuma-

tiske værktøjer. 

Produkterne er funktionelle, holdbare og brugerven-

lige. 

Sortimentet er bredt og dybt for at kunne tilpasse alles 

behov.

Over 30 000 artikler i gruppen elektrisk håndværktøj, 

måleværktøj, trykluft, skærende værktøjer, stål- og 

træbearbejdningsmaskiner, lodning og svejsning. 

TOOLS markedsfører en række egne brands fra vores 

søsterselskaber Luna, TengTools og Limit samt andre 

kendte mærker fra verdens førende producenter, 

bl.a. Hultafors Gedore og Stanley. 

Når det gælder søsterselskabernes egne mærker, 

er vi selv ansvarlige for processer, kvalitetsstyring, 

udvikling og innovation etc, hvilket giver os bedre 

kontrol over alle dele af værdikæden. 

Vi kan således sikre både funktion og kvalitet. 



®

Et udvalg af stærke brands: 
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Af alle de forbrugsmaterialer, din virksomhed har brug 

for i den løbende drift, er personlige værnemidler ofte 

det område, hvor viden og kompetence er vigtig. 

Du har brug for en samarbejdspartner til at lagre varer 

og kende regler, og som kan hjælpe til at sikre arbejds-

betingelser og effektivitet på din arbejdsplads. 

Sammen med SKYDDA, tilbyder vi et omfattende sorti-

ment af personlige værnemidler. Gennem ekspertise og 

de rigtige produkter, bidrager vi til et sikkert arbejds-

miljø,  høj produktivitet og den bedste totaløkonomi på 

området. 

TOOLS markedsfører kendte produkter fra vores søster-

selskab SKYDDA såsom Cresto, Fristads, L-Brador, Arbe-

sko, Scott, Sundstrøm, Cederroths, Ansell, uvex, 3M, Pel-

tor, Speedglas, Microgard, Guide, Zekler og mange flere. 

På produktområdet Personlige værnemidler, er inkluderet 

ydelser, såsom uddannelse, faldsikring inspektion og 

sikkerhedsmæssig inspektion. 

Personlige 
værnemidler 

22

ARBEJDSTØJ OG FODTØJ 

HANDSKER 

TEKNISKE BESKYTTELSE 

FALDSIKRING 

TOOLS tilbyder personlige værnemidler gennem et 

samarbejde med SKYDDA. 

www.skydda.se 



Et udvalg af stærke brands: 



Tools er totalleverandør af befæstigelse. Vi har alt hvad du behøver, 

uanset om du vil fastgøre noget i træ, beton eller stål. Fra små skruer til 

store ankre. 

Du kan også være sikker på at vi tilbyder markedets bedste produkter.

Da  vi er en nordisk virksomhed, er alle vores produkter tilpasset til det 

nordiske klima, både teknologisk og materialevalg. 

Også indenfor byggeteknologi har TOOLS egne brands fra vores søster-

selskaber. For disse produkter kontrollerer vi produktion og udvikling, 

som derfor giver os fuld kontrol over hele fremstillingsprocessen. 

Hele sortimentet under brandet ESSVE sikrer både bredde og dybde i sor-

timentet så du kan være være sikker på, at vi tilbyder det bedste produkt 

til netop din installation. 

Befæstigelse 

Løfteudstyr
Hos JNF Momentum er løftegrej et fokusområde, hvor personalet har 

en meget bred og dyb viden på området, både når vi taler produktvalg, 

lovpligtige sikkerhedstjek og ikke mindst produktion af eks. kædeslyng.

Vores  meget brede og dybe sortiment omfatter blandt andet forskellige 

typer taljer, løftestropper, rundsling, stålwire og tilbehør, løftekæder, 

diverse løftekroge, sjækler og samleled i varianter fra 2 mm wire til 10 

tons kroge og kæder.

Vi står altid klar til at løse netop din opgave, hvor sikkerheden vil være i 

højsæde.



Vi fremstiller hydraulikslanger på egen presse, efter opgave som kunde 

stiller du op med defekt slange, og efter ca. 10 min. er du på landevejen 

igen med en ny slange.

Vi tilbyder kunder at vedligeholde lageret og vi leverer slanger forsy-

net med netop det item nr. som du som kunde ønsker, dette letter også 

arbejdsgangen ved bestilling af nye slanger.

Vort friske personale kommer gerne til dig og gennemgår lageret og 

mærker alle dine reserveslanger op.

I vort sortiment finder du også, hydraulikforskruninger i alle udførelser.

HYDRAULIKSLANGE

FITTINGS

KRAVEFITTINGS

SKÆRERING FITTINGS

HYDRAULIKRØR

RØRBÆRERE

FILTRE

OLIEMOTORER

VENTILER

Hydraulikslanger

25
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TOOLS sortimentet omfatter alle de nødvendige forbrugsmateri-

aler til at dække industriens behov. Det er et stort område med 

mange producenter og tusindvis af forskellige produkter. Vi har 

alt fra håndklædekroge til olieabsorberende produkter. Produk-

terne bruges i den løbende drift, eller vi kan sammen planlægge 

totalløsninger til større projekter. 

Vi har produkter og brands til alle dine behov og opgaver, såvel 

avancerede eller simple løsninger. Indenfor sortimentet har vi 

vores søsterselskab GRUNDA der er vores eget stærke brand.  

Vi har også andre kendte mærker fra førende producenter. 

Et vigtigt område er produkter til miljømæssigt at sikre din 

virksomhed. 

Vi har en bredt sortiment af opsugende produkter samt til fore-

byggelse og nødløsninger ved spild af væsker, 

olier og ved alle former for lækager. 

Et andet område med stor fokus er 

midlertidig el og belysning. 

Alt fra kabeltromler til belysning samt 

vedligeholdelse og reparation. 

 

Bygge 
vedligehold 

HJÆLPEMATERIALER 

RENGØRING 

MILJØ 
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Et udvalg af stærke brands: 
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TOOLS er førende i Sverige med sortimentet indenfor 

arbejdspladsindretning. 

Med et omfattende sortiment af produkter, er vi i stand 

til at designe kundetilpassede løsninger til effektiv og 

ergonomiske industrielle arbejdspladser. 

Sortimentet indeholder mere end 6000 nøje udvalgte kvali-

tetsprodukter indenfor  indretning og opbevaring - Inklusiv 

miljømæssig opbevaring - samt løftegrej og transport.

TOOLS tilbyder arbejdsplads produkter og det omfatter 

GIGANT, et brand fra vores søsterselskab med eget design 

og udvikling af store dele af produktområdet samt andre 

kendte mærker i norden som, Gunnebo Lifting, RH Stolen, 

Schoeller Arca System og Waldmann Lighting. 

Arbejdsplads-
indretning 

ARBEJDSPLADSINDRETNING 

Vores arbejdsplads produkter  til industrien er bygget til 

at kunne modstå hård belastning, år ud og år ind. Stabile 

konstruktioner, fleksible løsninger, og en kraftfuld yde-

evne er et udtryk for materialer af høj kvalitet - det giver 

de laveste omkostninger i det lange løb. Udover et stærkt 

produkt og en salgsstyrke med et godt produktkendskab, 

tilbyder vi servicen Gigant3d, en visuel løsning til at ind-

rette forskellige designs i rummet. 

I fred og ro, kan kunden derefter gennemgå en eller flere 

produktløsninger og tage den rigtige beslutning for at 

opnå højere effektivitet og en mere behagelig arbejds-

plads. 
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Et udvalg af stærke brands: 



Logistik 
Du kan som kunde føle sig tryg ved vores brede tilgængelighed. 

Gennem vores centrallager, har vi omkring 300 000 artikler, som vi leverer til dig efter 

dine behov. På logistikområdet, samarbejder vi med vores partnere, postvæsnet og 

Schenker. Vi har en bredt sortiment tilgængeligt  i vores butikker, som vores sælgere vil 

hjælpe dig med. Skaffevarer er en del af vores hverdag som vi kan hjælpe dig med ud 

fra aftalte leveringsbetingelser.  



Noter
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TOOLS og TOOLS Momentum er til rådighed på mere 

end 100 steder i Sverige. 
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