
VOKA-bilindretning satser på helhedsløsningen 
- en løsning SOS Dansk Autohjælp har benyttet sig af! 
Én leverandør, specialløsninger og tid at spare, er, hvad kunderne kan glæde sig over, når de vælger at få bilen indrettet hos 
VOKA-bilindretning. Det er helhedsløsningen, der satses på i den lille Hammel virksomhed, fordi det skal være nemt at være 
kunde her. SOS Dansk Autohjælp valgte netop denne løsning, da de i 2016 kørte seks nye biler ind på værkstedet hos VOKA-
bilindretning.

”Jeg er rigtig glad for resultatet,” lyder det fra Jesper Rebsdorf, der er direktør hos SOS  Autohjælp i Esbjerg og en af ejerne af 
de seks nyindrettede biler fra VOKA-bilindretning. Bilen er endnu så ny, at den kun har været ganske få gange på landevejen, 
men nok til at overbevise om at den kan, hvad den skal. At hjælpe folk, som er strandet i vejkanten. 
På den korte tid bilen har været ude at køre, har den været brugt efter hensigten til opgaver som starthjælp, hjulskift, lapning 
af dæk, skift af kilerem, påfyldning af motorolie og diverse væsker og tømning af tank. 

De seks biler, som SOS Autohjælp har bestilt, skal køre i hele landet. Bilerne er indrettet, så de kan klare de fleste opgaver på 
stedet. ”Det er virkeligt smart, at vi nu har et tanktømningsanlæg installeret i bilerne, som kan suge brændstof op, hvis folk har 
tanket forkert. Tidligere skulle bilen fragtes på værksted for at få tømt tanken. Nu kan det lade sig gøre på stedet,” fortæller 
Jesper Rebsdorf om den øgede vejhjælpsservice, SOS Autohjælp nu kan levere på stedet.

VOKA-easy gør det nemt at være kunde
VOKA-bilindretning satser med VOKA-easykonceptet på helhedsløsningen, når de indretter biler. ”Det skal være nemt at 
være kunde hos os, og med easykonceptet behøver kunden alene at forholde sig til én leverandør, i stedet for at skulle køre 
bilen frem og tilbage mellem forskellige leverandører. Det koster ofte mere og tager længere tid. Vi laver det hele hos os, og 
det sparer kunden for tid,” siger Dan Graugaard-Jensen, som med sin bror Alf Graugaard-Jensen er indehaver af  VOKA-
bilindretning. Easykonceptet er udviklet på baggrund af stor efterspørgsel af de ’rullende arbejdspladser’, der baserer sig på, 
at kunne hjælpe folk på stedet.

”Det kræver specialløsninger,” siger Dan Graugaard-Jensen om at indrette biler, præcist som kunderne ønsker det. Og special-
løsninger er man eksperter i hos VOKA-bilindretning, med efterhånden tyve års erfaring på området. Fagpersoner tager sig af 
specialopgaverne - med alt fra at tegne tekniske indretningsløsninger til at installere strøm og fremstille inventar i specialmål i 
bilen. 

SOS har fået hele pakken
”Den måde bilen er samlet på, er professionelt arbejde, og så er finishen i orden,” siger Jesper Rebsdorf om sin bil, der fortæller 
at flere af hans samarbejdspartnere ligeledes er kommet med bemærkninger om et flot udført og professionelt stykke arbejde, 
der ligger til grund for indretningen af bilen, som nu kører rundt på i Esbjerg og omegn.

SOS Dansk Autohjælp fik i 2013 lavet en prototype på en bil hos VOKA-bilindretning. Efterfølgende er den blevet udviklet og 
justeret endnu mere ud fra relevante behov. I 2016 vender SOS Dansk Autohjælp tilbage for at få lavet inventar i seks spritnye 
biler, som er monteret fra inderst til yderst med specialløsninger. ”Da bilerne ankom, var de hvide, og da de kørte herfra, var de 
gule med stafferinger og reflekser på, sirene til udrykning, kabelrulle, tanktømningsanlæg, redskaber, blitz, arbejdslys og meget 
andet. Bilerne er sådan set meget komplekse. SOS har fået hele pakken,” siger Dan Graugaard-Jensen om det arbejde, der 
blev lagt for dagen, for at kunne leve op til de ønsker, SOS Dansk Autohjælp havde til bilerne, og som i sidste ende skal komme 
folk i nødstedte situationer på de danske veje til gode. 

VOKA Industri A/S  |  Englandsvej 3, 8450 Hammel  |  Telefonnummer: 86 96 96 44
CVR: 20985771  |  post@voka.dk  |  www.voka.dk


