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Da SKJ Maskinudlejning i 2019 skulle udskifte deres tidligere servicebil, var de på udkig efter en komplet løsning, så 

de kunne lave service og reparationer af entreprenørmaskiner ude på pladserne. På den måde ville de og kunderne 

slippe for besværlig transport og pladskrævende opbevaring af de store maskiner.

Professionelt bygget efter kundens behov

SKJ Maskinudlejning gik i gang med at undersøge mulighederne og fandt frem til os: ”Efter en del research af andre 

servicebiler som VOKA og Farre havde opbygget, kunne vi se, at VOKA og Farre i samarbejde ville kunne løse vores 

behov,” siger Henrik Rahbek Hansen fra SKJ Maskinudlejning. Derfor kontaktede de os, og vi startede ud med et 

byggemøde, hvor vi i grove træk fastlagde, hvilken form servicevognen skulle have. Farre Karosseri ApS har stået for 

opbygning af glasfiberkassen samt det udvendige udstyr, mens vi hos Voka Bilindretning A/S har haft ansvar for den 

indvendige opbygning. Det samarbejde har vi succesfuldt lavet mange gange, hvor kunder har fået en professionel 

helhedsløsning uden selv at stå med koordinering mellem forskellige parter. Med Farre og os får de alt, hvad de har 

brug for ét sted, så bilen bliver udnyttet bedst muligt og lever op til deres ønsker og behov.

Henrik Rahbek Hansen fortæller videre: ”Undervejs i forløbet har vi været i løbende dialog og har mødtes nogle gange, 

så vi hele tiden fik finjusteret og tilpasset detaljerne præcis til vores ønsker. Vi har gennem hele forløbet været i 

kontakt med nogle dygtige, engagerede og professionelle medarbejdere i VOKA og Farre. De har til hver en tid kunne 

komme med brugbare løsninger og ideer til at gøre vores bil så effektiv og funktionsdygtig som mulig.”

Fuld tilfredshed hos SKJ Maskinudlejning

Da bilen stod klar, blev den vist frem i vores lokaler og skudt på video, inden SKJ maskinudlejning kunne afhente deres 

færdige køretøj. Du kan derfor se en præsentation af bilen i videoen her.

I dag kører Henrik Rahbek m.fl. rundt i den rullende arbejdsplads: ”Vi er fuldt ud tilfredse med servicebilen og dens 

opbygning og funktioner, samt samarbejdet med VOKA og Farre. Det er værd at nævne, at tidsplanen blev overholdt. 

Vi kan klart anbefale andre at benytte VOKA og Farre.”

Se videopræsentation her

https://www.youtube.com/watch?v=tttjKIvrEEs&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=tttjKIvrEEs&t=2s

