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Kloak- og industriservice i verdensklasse

Professionelle løsninger i hele landet
I mere end 80 år har det velrenommerede kloak- og
industriservicefirma Leif M. Jensen leveret en uovertruffen servicering af den danske infrastruktur – og
er i dag blandt landets største virksomheder inden
for sit felt.
Vi er landsdækkende med afdelinger placeret strategisk rundt i hele landet, så vi hurtigt kan rykke ud til
samtlige landsdele. Vi mønstrer en erfaren, pålidelig,
rutineret og engageret medarbejderstab med høj
anciennitet samt en moderne vognpark, der blandt
andet omfatter kombinerede suge-/spulevogne, spulevogne med vandgenbrug, vejbrøndvogne, tørstofsugere, industrispulere og TV-vogne.

Vi leverer professionelle løsninger til både erhverv og
private og har et tæt samarbejde med landets kommuner og forsyninger. Ingen opgave er for stor eller
for lille – vi går professionelt til dem alle.
Med ISO-certificeringer i kvalitet, miljø og arbejdsmiljø er vi forpligtet til at implementere og vedligeholde
vores kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøvision, -mission
og -politik. Vores vision er at være kundernes naturlige førstevalg, når der ønskes en seriøs og kvalificeret
virksomhed indenfor kloak- og industriservice. Det er
derfor vores mission, at levere kloak- og industriservice af højeste kvalitet.

Læs mere om vores CSR-politik
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Slamsugning og spuling

Vi kan løse enhver form for
kloak- og slamsugningsopgave
Vi har udstyret og ekspertisen til at løse enhver
form for kloak- og slamsugningsopgave for både
industri, private og offentlige myndigheder – og
står til rådighed hele døgnet ved akutte behov.
Vi tilbyder skræddersyede abonnementsordninger
på tømning af køkkenbrønde, vejbrønde, fedt-,

olie- og benzinudskillere samt sandfang mv.
Vi holder et vågent øje med miljøet og deponerer
altid på mest miljørigtig vis. Samtidig arbejder vi
under sikre forhold og følger den lovgivning, som
er aktuel for vores arbejdsområde.
Læs mere om slamsugning og spuling

Vi tilbyder:
Rensning af diverse brønde
Rensning af fedt- og olieudskillere m.m.
Rensning af sandfang
Rensning af faldstammer
Spuling af kloakledninger

Flux Water er den miljørigtige og omkostningseffektive
løsning på alle udfordringer i forbindelse med miljørigtig
bortskaffelse af industrielt spildevand og flydende affald.
Vi kan afhente, modtage og behandle en lang række typer
industrielt spildevand på vores moderne og state-of-the-art
behandlingsanlæg i København. Flux Water har indført cirkulær økonomi som et centralt element i vores virke, hvor vores
ISO 14001-certifikation står som et centralt element.

www.flux-water.dk
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SCANKEMI DANMARK
Alt i industrielle rensemidler
Vestervej 26 A · 9240 Nibe
Tlf.: 98 34 22 22 · info@scankemi.dk

www.scankemi.dk

www.henrya.dk
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TV-inspektion

Opdag skaden i tide
Det kan være svært at se og finde mindre brud på for eksempel et
kloaksystem. Og opdager man ikke skaden i tide, kan det have alvorlige konsekvenser. I nogle tilfælde skal hele kloaksystemet graves op,
og det er en omkostningstung affære.
Med TV-inspektion kan vi undersøge brønde og ledningsnettet uden
at skulle grave. På den måde kan vi effektivt og uden større omkostninger lokalisere eventuelt stoppede rør, rotteangreb eller fugtproblemer. Dertil kan vi dække ethvert behov for dokumentation til forsikrings- og boligselskaber, forsyninger, kommuner og private boligejere.
Vi sørger for en fuldendt tilstandsrapport over kloaknettet. Vores
undersøgelser dokumenteres efter DTVK’s regler (Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning).

Læs mere om tv-inspektion
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Følgende opgaver kan
identificeres og løses med
en TV-inspektion:

•

TV-inspektion af alle rørtyper

•

GPS-opmåling

•

Rotter og rotteskader

•

8 specialvogne i hele landet

•

•

6 afdelinger i Danmark

Identificering af brud på kloaknetværk og
tilstopning

•

Kvalitetssikring

•

Rensning af ledninger med genbrugsvand

•

Eksperter i faldmåling samt deformationsmåling og diverse brøndrapporter

•

Rodskæring og fræsning af ledninger i
alle størrelser

•

Medlem af DTVK (Danske
TV-inspektionsfirmaers
Kontrolordning) som sikrer
høj kvalitet hos operatører
og i udstyret.

•

Undersøgelse af vandboringer, skakter
og procesrør

•

Fyldestgørende tilstandsrapport over
kloaknetværk

Din sikkerhed for en optimal løsning med fokus på effektivitet,
kvalitet og fleksibilitet

Kontaktpersoner
i salgsafdelingen

OMØ rådgiver til mest effektiv revisionsplanlægning,
som hjælper til kortere drifts- og revisionsstop og
dermed giver store drift og økonomiske fordele.

OMØ udfører blandt
andet disse ydelser:

Finn Krogh
Salgschef
4032 9011
Finn.krogh@ragnsells.com

OMØ er markedsledende og leverer overalt i
Danmark, Sverige og Norge.

• Sprængningsrensning og klatring

OMØ har et meget fleksibelt og effektivt logistiksystem samt dygtige medarbejdere med mange års
erfaring. Det gør, at vi altid kan stille op med kort
varsel, inden for 8 timer overalt i Danmark.
OMØ sender altid folk, som kender opgaven fra
tidligere, og vi udvikler konstant vores arbejdsmetoder og maskinløsninger.
OMØ´s processer er ISO-certificeret med ISO
9001, ISO 14001 samt ISO 450001:2018.
Ragnsells som ejer gør, at vi også kan tilbyde de
mest effektive deponiløsninger på markedet.

• Kedelrens
• Mobilventilering af kedel under rensning
• Sandblæsning til Inconell
• Turbineblæsning med specielle blæsemidler
• Flakelining af posefilter og røggaskanaler
• Sandblæsning af glasfibertanke
• Epoxylining af tanke og stål
OMØ er en del af:

INDUSTRISERVICE

Finn Dalsgaard
Salg/Service
4032 9009
Finn.dalsgaard@ragnsells.com
Søren Sværke
Salg/Service
4032 9004
Soren.svarke@ragnsells.com
Kjell Hellgren
Salg/Service
+46 727 332 750
Kjell.hellgren@ragnsells.com
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Spuling med vandgenbrug

Den miljørigtige løsning
Den mest økonomiske og miljørigtige løsning til
spuling af større opgaver er genbrugsspuling. Med
genbrugsspul reducerer vi vandforbruget med op
til 80 % pr. dag.

ler med en 1-tomme spuleslange forlænger vores
rækkevidde med yderligere 200 meter i svært
fremkommelige områder, så vi kan løse selv de
mest udfordrende opgaver.

Genbrugsspuleren genbruger spulevandet og skal
derfor kun fyldes op én gang om dagen, hvilket
betyder større effektivitet på mest miljørigtige vis.
Med spuleslanger på op til 500 meter og tryk på
0-200 bar samt vandmængde på 500 l/min. kan vi
håndtere alle typer af opgaver. Vores satellitspu-

Vi udfører genbrugsspuling for både erhverv, private boligejere og offentlige instanser. Som kunde
er du garanteret professionelt kvalitetsarbejde udført af erfarne og veluddannede fagfolk, som altid
løser opgaven til tiden og efter gældende regler.
Læs mere om spuling med vandgenbrug

HIGH PRESSURE WATER-JETTING MACHINES
ACCCESSORIES FOR SURFACE PREPARATION
NOZZLES, HIGH PRESSURE FITTINGS AND SPAREPARTS
DECKCLEANERS
FOOT VALVES
ROTATING NOZZLES
FOR PIPE AND DRAIN
ROTATING
NOZZLES FOR
SURFACE CLEANING

MAGNETIC CRAWLERS FOR
SURFACE PREPARATION

DIESEL POWERED
WATER JETTING MACHINES

DEN- JET Nordic A/S - Terndrupvej 7 - DK-9510 Arden - Tel: +45 9855 8868
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OP TIL
REDUCERING AF
VANDFORBRUG
PR. DAG

MOBIL ORDRESTYRING
- Fakturerbar timeregistrering
- Dokumentation af ordren direkte fra mobil eller tablet
- Kvik registrering af materialet
- Google Maps-navigation direkte fra app

Besøg os på www.kyborg.dk
IT-leverandør til Leif M. Jensen A/S i 35 år

R
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Mammutsugning

Markedets absolut kraftigste materiel
Mammutsugeren anvendes til at fjerne våde eller
tørre materialer fra svært tilgængelige steder
som lofter, siloer og kældre. Mammutsugeren
anvendes også til blæsning, hvis det opsamlede
produkt skal retur og sendes til godkendt deponi.
Hos LMJ har vi markedets absolut kraftigste
materiel til rådighed og kan suge tunge materialer som sten, brokker, skærver og grus. Vi kan
suge isolering i sugekasser op til 100 m3 per læs
og kan endda suge ned til 60 meters dybde på en
afstand af op til 200 meter.
Opsugning af asbest og PCB
Vi er specialiseret i opsugning af asbest og
PCB-holdige materialer og har tætte samarbejder
med nedrivningsselskaber og entreprenører på
nedrivnings- og renoveringsopgaver. Vi anvender
HEPA-filter ved opsugning af asbestholdigt affald
og godkendte specialfiltre til PCB, der sikrer en
sikker og effektiv fjernelse af asbest og PCB uden
risiko for spredning af sundhedsfarlige partikler.

Salg • Værksted • Reservedele
Centervej 4 · 4600 Køge · Tlf.: 5667 1901
info@nyscantrucks.dk · www.nyscantrucks.dk

Kombineret grave- og mammutsuger
To af vores biler er bygget op som kombineret
grave- og mammutsuger, og vi kan med næsten
kirurgisk præcision grave i følsomme og vanskeligt tilgængelige områder. Vi bruger blandt andet
gravesuger ved jernbaner, områder med mange
rør og kabler i jorden og raffinaderier. Gravesugeren kan opsuge stort set alt materiel – tørt,
flydende, fast, løst, leret eller glødende – i mange
forskellige miljøer. Gravesugeren kan desuden
anvendes på dybder ned til 30 meter og med en
horisontal afstand på op til 200 meter. Med dette
avancerede specialkøretøj undgår vi langsommeligt, manuelt gravearbejde, samtidig med at vi eliminerer efterfølgende reparationsomkostninger.
Anvendelsesområder med kombineret
mammut- og gravesuger:
•
•
•
•
•

Hvor eksempelvis vand-, afløbs-, gas- og
fjernvarmerør udgør en forhindring
Trafikerede områder med begrænset plads
Vedligeholdelse af sporanlæg
Oprensning af grøfter og damme
Opsugning af materiel på større dybder
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Læs mere om mammutsugning

Vand som værktøj,
for et renere miljø
• Leverandør af
højtryksudstyr
op til 3000 bar

+45 40549548

paa@aagaard-hojtryk.dk

www.henrya.dk
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Industrispuling

Læs mere om industrispuling
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Professionel behandling med det rette udstyr
Hos LMJ er vi eksperter i industrispuling og råder
over både den tekniske knowhow samt det rette
materiel, der kan løse selv den mest udfordrende
spuleopgave.
Med vores topprofessionelle udstyr renser vi alt
fra varmevekslere, el-filtre, kedler og skibssider til
støbeskel m.v. Til de helt store facader og beton i
stort omfang bruger vi en hydrocrawler og aqua
cutter-robot. Til spuling af benzin- og olietank
eller en rådnetank bruger vi en bullworker, så vi
kan øge effektiviteten, samtidig med at det er
en sikker måde at udføre arbejdet på. Vi udfører
desuden No Man Entry-spuling med automatisk
spulerobot og -bom op til 3.200 bar.

Vi stiller store krav til sikkerheden og sørger for,
at vores dygtige medarbejdere er klædt godt og
sikkert på til opgaven. Det gælder naturligvis i
henhold til udstyr og til eventuelle kurser, der påkræves for at kunne løse en given opgaven.
Vi fjerner:
•
•
•
•
•

rust
maling
beton
slagger
epoxy

... og meget mere!
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Kloak- og industriservice i verdensklasse

Kvalificeret arbejdskraft
Veluddannede medarbejdere med stort branchekendskab og knowhow er kimen til vores succes. Alle vores medarbejdere gennemgår løbende
uddannelse og holdes opdateret på nye tiltag i
branchen, så de kan give vores kunder den bedste
service og mest professionelle oplevelse. Vi har
en af landets mindste fejlprocenter takket være

dygtige medarbejdere med et ekstraordinært højt
fagligt niveau.
Vores vision er at være kundernes naturlige førstevalg, når der ønskes kloak- og industriservice i
verdensklasse.
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Verdensmål for
bæredygtig udvikling
Hos LMJ tager vi den bæredygtige udvikling
alvorligt og arbejder målrettet for og med FN’s
verdensmål i vores CSR-politik.
Læs mere om FN’s 17 verdensmål

Certificeringer
Vi er seriøse omkring vores
miljø og arbejdsmiljø og er
stolte indehavere af tre ISOcertificeringer.

Hovedkontor øst
for Storebælt

Lundeborgvej 12
9220 Aalborg Øst

Sydvestvej 70
2600 Glostrup

70 10 80 00
post@lmj.dk

Læs mere på www.lmj.dk

43 96 15 66
post@lmj.dk

• 16266 • www.jsdanmark.dk

Hovedkontor vest
for Storebælt

