JNF MOMENTUM
Hos JNF Momentum lagerfører vi et
meget bredt sortiment af lejer, kæder,
remme, pneumatik, hydraulik, tætninger,
arbejdsbeklædning, personlige værnemidler, forbrugsvarer og værktøj.
Vores kunder spænder bredt - fra store
industrivirksomheder til små produktionsvirksomheder, landbrug, værksteder
og mange forskellige håndværkere.
Alle kunder er lige vigtige for os og personlig service på et højt kvalitetsniveau
er vores varemærke.

EN LANG HISTORIE KORT FORTALT
JNF Momentum A/S
blev startet i 1981 af
James Rasmussen,
Niels Sylvest og Frank
Gerwien, heraf navnet
JNF. Fra starten var
JNF både en smedeog maskinfabrik, samt
grossist af værktøj og
industrikomponenter.

1981

I 2004 valgte
James og Frank
at gå på efterløn,
hvorefter Niels Sylvest drev virksomheden videre.

1999
1999 sælger de tre ejere
40% af virksomheden til Momentum Industrial i Sverige
og i 2003 sælges yderligere
35% af aktierne til
Momentum Industrial.

2004

2008 køber
Momentum de
restende 25% af
aktierne.

2006
I 2006 frasælges
smede- og maskinværkstedet og der
fokuseres fremadrettet på kvalitetsværktøj og industrikomponenter.

2008

2019
Med udgangen af
2019 vælger Niels
Sylvest at gå på
pension efter
sammenlagt 38 år
i virksomheden.

2020
Direktørposten
overtages af Anders Mikkelsen pr.
1. januar 2020 og
JNF Momentum
A/S fortsætter
med den svenske
børsnoterede Momentum Group AB
som ejer.

MOMENTUM GROUP
Sammen med en række succesrige virksomheder i Momentum Group, er JNF Momentum en af Nordens førende leverandører af industrielle komponenter, industrielle
tjenester og andre tjenester til den industrielle sektor.
Med Momentum Group i ryggen, og vores
tekniske viden og specialistkompetence
inden for vores forretningsområde, er vi den
bedste partner for industrikunder i alle sektorer og brancher.
Bæredygtighed er en naturlig del af den
daglige drift, og vores mission og vision
er baseret på, at i et tæt partnerskab med
vores leverandører, vil vi sikre vores kunder
den bedste service, samt driftssikkerhed og
lønsomhed via produkter med lang levetid.

Som Autoriseret SKF-forhandler
- er JNF din adgang til SKF’s globale
produktlagre og viden indenfor bl.a.

PROTECTING
PEOPLE
SKYDDA.COM

- Lejer
- Montering- og vedligeholdsprodukter
- Smøremidler
- Tætninger
- Tilstandskontrol
www.skf.dk

CEJN er en førende global nichevirksomhed
med lokal tilstedeværelse, som leverer
innovative lynkoblings løsninger, vi tilføjer
værdi og produktivitet til kundernes
applikationer og processer.
Gydevang 39-41

·

3450 Allerød

·

Telefon: 45 82 57 30

·

info.denmark@cejn.com

·

www.cejn.dk

SORTIMENT

Vores varesortiment er meget bredt og baseret på et tæt samarbejde
med udvalgte leverandører af kvalitetskomponenter og værktøj.
Her er nogle eksempler på vores sortiment og i tillæg så skaffer vi
desuden specialvarer som dækker dit behov.

KOMPONENTER TIL VEDLIGEHOLD, REPARATIONER OG DRIFT
Varemærker som SKF, Renold, Optibelt, SMC, Dunlop Hiflex, ESSVE og mange flere.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle typer lejer
Lejehuse
Tætninger
Klembøsninger
Monteringsværktøj
Smøreudstyr og fedt
Lineær teknik
Kæder
Kædehjul

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samleled
Kileremme
Ribberemme
Tandremme
Remskiver
Hydraulikslanger
Hydraulikfittings
Cylindre og ventiler
Oliemotorer

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Industrislanger
Elmotorer og gear
Wire, kæder, kroge mv.
Taljer, blokke
Rundsling & stropper
Pneumatikcylindere
Ventiler, gribere mm.
Fittings, slanger
Befæstelse

•
•
•

Bolte, skruer ankre, klæb
osv.
Fremstilling af hydraulikslanger
Eftersyn og reparation af
kæder og løfteudstyr

VÆRKTØJ
Varemærker som ESAB, Air Liquide, TengTools, Bahco, Luna, Cejn, Milwaukee, Metabo, Fein,
HiKoKi, Blika, Gigant og mange flere.
•
•
•
•
•
•

Håndværktøj
El-værktøj
Trykluftværktøj og tilbehør
Svejsemaskiner
Tilsatsmaterialer
Svejsehjelme

•
•
•
•
•
•

Tekniske gasser
Måleudstyr
Værkstedsindretning
Donkrafte
Stiger, bukke, stilladser
Værkstedsmaskiner

ARBEJDSBEKLÆDNING
Varemærker som Mascot, l.Brador, Skydda, Sika, Ejendals m.fl.
•
•
•
•

Arbejdstøj
Reflekstøj
Regntøj
Sikkerhedssko og støvler
Vi arrangerer gerne måltagning og trykker firmalogo på dit firmatøj.

FORBRUGSVARER & TEKNISKE ARTIKLER
Varemærker som Honda, Tente, Kema, Unican, Locticte, 3M, Guide, Zekler, Sundstrøm,
Cresto, Plum, Tork,
•
•
•
•

Pumper
Generatorer
Elektriske artikler
Personlige værnemidler

•
•
•

Handsker
Sikkerhedshjelme
Beskyttelsebriller og
skærme

•

Olie/kemi

// SLANGER
// FITTINGS
// MOTORER
// PUMPER
// FILTRE
// VENTILER
// SPX POWER TOOLS

LEDNINGSKOMPONENTER
HYDRAULIKSLANGER OG
INDUSTRISLANGER

www.dunlophiflex.dk

“Vi bliver altid mødt af

specialister hos JNF
Momentum. Den høje
faglighed, kombineret med
den gode service vi får,
har dannet grundlag for
vores efterhånden 30 årige
samarbejde“.
Jørgen Brade, direktør Brade Group

JNF MOMENTUM KLÆDER
OS PÅ TIL OPGAVEN
Siden 1990‘erne har Jørgen Brade, direktør i Brade Group, været kunde
hos JNF Momentum. Oplevelsen af høj faglighed, solid service og en
gensidig god relation har dannet grundlaget for det årelange
samarbejde.
Brade Group er specialister i
service og vedligehold af produktions- og distributionsudstyr. I kombination med overvågning og monitorering sikrer
virksomheden, at kunderne
opretholder en fejlfri produktion, ved at udføre vedligeholdelses- og serviceopgaver
optimalt.
”Vores kunder er afhængige af
en stabil drift, og driftssikkerhed er derfor vores vigtigste
mål. Vi arbejder konstant på
forbedringer af de tekniske
anlæg, og med jævnlige modificeringer sikrer vi at komme
problemer i forkøbet, hvilket
øger driftssikkerheden.” udtaler
Jørgen Brade, direktør i Brade
Group.
En stabil og sikker drift, kræver
gode samarbejder på leverandørfronten, og Jørgen Brade
har været loyal kunde hos JNF
Momentum siden 1990’erne.
”Grunden til at vi primært

samarbejder med JNF er, at vi
bliver mødt af specialister, som
har en helt specifik know-how,
inden for vores branche. Den
høje faglighed, kombineret
med den gode service vi får,
har dannet grundlag for vores
efterhånden 30 årige samarbejde” siger Jørgen.
For Jørgen er relationen til sine
leverandører vigtig! I en branche hvor nedetid i produktion
og distribution er en kostbar
affære, er det vigtigt hurtigt at
kunne skaffe de fornødne dele,
til at sikre en optimal drift. ”Jeg
oplever at JNF ikke er bange
for at investere i deres kunder.
Somme tider kan der være 6-8
ugers leveringstid på reservedele, og i de tilfælde, har JNF
været villige til at lagerføre en
række produkter for os, og det
giver os en sikkerhed, i forhold
til at kunne levere en bedre
service over for vores kunder.”
udtaler Jørgen.

En anden væsentlig pointe for
Jørgen er, at det ikke kun er
prisen der er afgørende i det
gode samarbejde. ”Jeg mener
man skal investere sin tid, der
hvor den giver mest værdi.
Og uanset hvad man står og
mangler kan man næsten altid
finde billigere alternativer, hvis
blot man bruger tiden på at
søge dem frem. Dog foretrækker jeg, at overlade det til de
kompetente folk hos JNF, og
samle mine indkøb der – og
hvis prisen er skæv i forhold
til resten af markedet, kan
vi næsten altid tage en god
dialog, og få prisen matchet,
så det giver god mening for
alle parter” siger Jørgen Brade
afsluttende.

Kvalitetsbefæstelse til
de professionelle!

Tlf: 51 81 06 83 · infodk@essve.com · www.essve.dk

ALTID VARER PÅ HYLDERNE
Vi ved, hvor vigtigt det er for vores kunder at kunne få
de rette varer leveret til tiden. Derfor har vi en omfattende lagerbeholdning på mere end 25.000 varenumre og
et velsmurt logistikapparat, som sørger for, at vores kunder får leveret den ønskede vare – hver gang.
Vi tilbyder vores kunder at have et fremskudt lager, som
løbende fyldes op af vores udekørende sælgere.
Vores store lagerbeholdning sikrer den høje leveringssikkerhed, samtidig med at det giver vores kunder den
fleksibilitet, som er nødvendig, når akutte behov opstår i
dagligdagen.

SALG
Vi har udekørende sælgere som besøger dig som kunde efter dit ønske og
de skal fremfor alt rådgive og hælpe
med tekniske løsninger.
Internt sidder vores salgsteam parat
til at hjælpe dig, enten på telefon, via
email eller hvis du bestiller gennem
vores omfattende webshop.
Vi bestræber os på hele tiden at være
på forkant med den tekniske udvikling, så vi kan rådgive dig på bedst
mulige måde. Har du behov for at
finde en speciel vare som ikke indgår
i vores normale sortiment, så sætter
vi en ære i, at prøve at hjælpe med en
løsning.

BEKLÆDNING/PPE
Vi har lang erfaring med beklædningsløsninger til både store og små
virksomheder. Vi kan hjælpe dig enten
via sortimentet i vores butik eller gennem en Mascot SmartStore løsning
så du selv kan bestille dit tøj løbende.
Ønsker du hjælp til måltagning og tryk
af firmalogo på tøjet, så klarer vi også
det.
Personligt beskyttelsesudstyr er et
andet meget vigtigt område, hvor vi
markedsfører et stort sortiment. Så
skal du bruge hjælp til sikkerhedsfodtøj, handsker, svejsehjelme, øre- øjeneller åndedrætsværn så kan vi hjælpe
med et stort sortiment og viden på
området.

INDKØB
For at sikre dig de bedst mulige priser
har vi en dedikeret indkøbsafdeling der
hele tiden er fokuseret på indkøbspris,
samt tilgængelighed og leveringstid på
vores varesortiment.
Indkøbsafdelingen sørger også for, at vi
har den optimale varemængde på lager.
Det kan være afgørende hvis du står
med et havari og skal bruge varen akut.
Skal du bruge specialvarer så er vores
erfaring på indkøb og kendskab til mulige leverandører en afgørende faktor
for at kunne hjælpe dig med lige præcis den vare du har behov for – næsten
uanset hvor specielt det måtte være.

VÆRKSTED
Vores værkstedsafdeling er især dedikeret til fremstilling af tryk- og hydraulikslanger, samt eftersyn og reparation af
løftegrej, stiger og klatreudstyr.
Vi har et meget stort sortiment af hydraulikfittings og slangetyper og kan
tilbyde det meste inden for presning af
slanger. Vi presser nye slanger til dig,
hvis du besøger os i butikken med din
defekte slange og vi udfører større opgaver løbende.
Skal du have udført eftersyn på dit løfteudstyr, som taljer, kæder, kroge og garniture så gennemgår vi det og reparerer
eller udskifter hele eller dele af udstyret
efter behov.

LAGER
Vi lagerfører mere end 25.000 varenumre og
et dedikeret og effektivt team på vores lager,
sikrer korrekt og hurtigt pluk af din ordre,
hvad enten du er i butikken, har ringet ordren ind, sendt os en mail, eller har bestilt via
webshoppen.
Vi sender varerne med den transportør du
ønsker og i lokalområdet i Køge kører vi vareture, så du hurtigt og effektivt kan få varer
leveret.
Uden for vores åbningstid, så er det muligt at
afhente varer i vores vareboks, som du åbner
med en kode du får når du lægger ordren.
Har du et havari og dermed behov for ekspreslevering uden for vores åbningstid, så
kan du ringe til vores nødtelefon på
2043 4770 (obs. mod gebyr ved udkald), så
hjælper vi dig på vej enten hvis du vil afhente
eller have leveret med f.eks. taxa.

BUTIK
I vores 520 m2 store butik finder du altid
masser af varer på hylderne og en gulvudstilling der skifter løbende og hvor der er
gode tilbud at finde.
Her finder du alt det du har brug for inden
for håndværktøj, værktøjsvogne, el-værktøj,
forbrugsvarer, svejseudstyr, skære- og slibeværktøj og meget mere. Desuden finder du
vores beklædningsafdeling med arbejdstøj,
reflekstøj og fodtøj.
Vi har kun professionelt kvalitetsgrej på hylderne. Vi interesserer os for din virksomhed
og hvad det er du skal bruge varen til, så vi
kan give dig den bedst mulige vejledning
og rådgivning om produkterne. Og har du
tid til det, så byder vi altid på en kop kaffe.
Vi kalder det personlig service på et højt
kvalitetsniveau.
Velkommen – vi glæder os til at se dig.

VORES WEBSHOP
HAR ALTID ÅBEN
Vi giver alle vores kunder mulighed for at
springe køen over og købe varerne direkte
i vores webshop. Vi vil gøre det så enkelt,
hurtigt og effektivt at handle hos JNF
Momentum, og vores kunder kan spare tid
i en travl hverdag, ved at handle via internettet.
Ønsker du at handle digitalt med JNF
Momentum A/S, men mangler login til
webshoppen? Ring til os på 5664 0770 så
hjælper vi vi dig.
Hold dig fagligt opdateret og få gode
tilbud direkte i din indbakke. Uanset om
du har interesse i industrien eller teknisk
installation, sikkerhedssko eller serviceaftaler, så har vi et e-nyhedsbrev, der er
relevant for dig.

KONTAKT
Åbningstider
Mandag-torsdag: 7-16
Fredag: 7-14
JNF Momentum
Falkevej 14
4600 Køge
Telefon: 5664 0770
E-mail: jnf@jnf.dk
webside: www.jnf.dk

• 16003 • www.jsdanmark.dk

VI TILBYDER DØGNSERVICE UDEN FOR
SÆDVANLIG ÅBNINGSTID MOD GEBYR
RING PÅ +45 2043 4770

