
Vi  g iver  d in  v i rksomhed et  dynamisk løf t

Kompetent og ser iøs  rådgivning 



Kva l i tetsbev idst 
v i rksomhed med  
s tor t  udva lg

Team Truck er en virksomhed, som lægger 
stor vægt på kvalitet, og som derfor 
udelukkende forhandler kvalitetsprodukter 
i et stort og bredt udvalg. 

Vores sortiment af nyt og brugt spænder 
bredt med et hav af forskellige typer af 
trucks og løfteudstyr til ethvert behov  
– og til ethvert budget.

Engagement · Know How · Kompetent rådgivning



Hos Team Truck yder vi faglig og kompetent 
rådgivning inden for truckbranchen.

 · Salg af trucks

 · Reservedele

 · Service

 · Leje/Leasing/Rental

plus meget mere ...

Troværdighed i samarbejde skaber den store forskel. 
Derfor er vores løsninger for kunderne transparente, 
så vi kan stå inde for de aftaler, vi indgår med vores 
kunder. 

Vi præsenterer altid alternative muligheder til løs-
ninger. Individuel rådgivning og sparring i relation 
til krav, økonomi og behov. Sammen finder vi den 
rette løsning.

Vi vægter ærlighed, ansvarlighed, engagement og 
handlekraft.

Vi  er  ikke længere 
væk end te lefonen

Karsten Sørensen, CEO
+45 40 16 97 05
ks@teamtruck.dk

Helle Thissenius, Bogholder
+45 22 94 38 51
hit@teamtruck.dk

Ole Ladefoged, Servicechef
+45 40 16 97 12
ol@teamtruck.dk

Dynamisk samarbejde gør en forskel



Hos Kramp Danmark  har  v i 
haf t  fornø je l sen  af  mere  end 
10  års  tæt  samarbe jde  med 
Team Truck, hv i l ket  v i  se r  f rem 
t i l  at  for t sæt te  i  f remt iden. 
V i  e r  yderst  t i l f redse  med 
måden, samarbe jdet  har 
for løbet , hvor  der  a l t id  e r 
b levet  reageret  hur t igt , når 
v i  havde brug for  det , og 
samt id ig  har  Team Truck 
h ju lpet  os  med at  forebygge 
eventue l le  f remt id ige 
nedbrud. 

På  baggrund af  deres  evner 
t i l  at  forstå  kundernes  behov /
ønsker, og  he le  ser v icen 
ef ter  indgået  af ta le , v i l  v i  t i l 
hver  en  t id  anbefa le  et  tæt 
samarbe jde  med Team Truck.

D ennis  Pal lesen, Lagerchef 
ved Kramp D anmark A / S

3timer

Vores dygtige og erfarne teknikere kan reparere 
alle trucks. De er placeret rundt om i landet, så 
de kan servicere jer inden for tre timer.



Vi har attraktive  
aftaler på leje af 
truck og andet  
løfteudstyr.

Team Truck tilbyder leje, leasing og rental 
af trucks og andet løfteudstyr til ethvert 
formål – og til konkurrencedygtige priser. 
Vi er en landsdækkende virksomhed, så 
uanset om du mangler en gaffeltruck til 
opgaven i Nordjylland eller på Sjælland, 
finder vi en løsning. 

Vi hjælper naturligvis gerne med 
at finde den helt rigtige type af 
truck til leje – uanset hvor i lan-
det jeres virksomhed ligger.

Vores sortiment  
af gaffeltrucks til  
udlejning er stort

Team Truck  er  kva l i tet  t i l 
t iden  og ingen ubehage l ige 
over raske l ser. God og sag l ig 
rådg ivn ing  med udgangspunk t 
i  vores  behov.

Jeg  anbefa le r  gerne  Team 
Truck, da  Team Truck  er 
imødekommende, fag l igt 
kompentente  og  ser iøse .

Steffen Ekkenberg Pal lesen, 
Leder  lager, Transpor t  og 
Shipment ved AVK Plast  A / S



Vores  st yrke  er  at  g ive 
d in  v i rksomhed et  løf t

Skabt til virksomheder, 
der aldrig ønsker at  
stå stil le.

Siden grundlæggelsen i 1999, er vores team 
vokset i takt med at vores kunder har udvik-
let deres forretning, og der er kommet flere 
kunder til. 

Vi stil ler med en stærk og målrettet medar-
bejderstab, der er professionel og klar til at 
hjælpe dig og din virksomhed på rette vej.

Dedikerede medarbejdere med 
mere end 30 års erfaring.

Fleksibilitet, kvalitet og service.

Altid 200 nye og brugte trucks på lager.

Bredt reservedelslager på ca. 15.000  
varenumre.



30 års erfaring med nye  
og brugte trucks samt  
andet løfteudstyr.

Vi har et stort udvalg, hvor du blandt andet kan finde
 · Gaffeltrucks – herunder terrængående gaffeltrucks
 · El-stablere
 · El-pallevogne
 · Personlif te / teleskoplæssere / teleskoplif te

Team Truck råder over topmoderne faciliteter på mere end 3.000 m2, inkl. vores store showroom 
og et lager af maskiner, hvor du kan finde et bredt sortiment. 

Vores værkstedsfaciliteter på 600 m2 og et kæmpe reservedelslager, som består af mere end 
15.000 forskellige varenumre, giver os mulighed for at tilbyde reservedele og servicering af alle 
typer af trucks og andet løfteudstyr.

Team Truck er en kvalitetsbevidst, landsdækkende 
virksomhed, som beskæftiger sig med salg og 
servicering af både nye såvel som brugte  
trucks og andet løfteudstyr. 

Vi  e r  g lade  for  samarbe jdet 
med Team Truck, da  de  a l t id 
overho lder, hvad de  lover.

Team Truck  kommer  med 
god og ser iøs  rådg ivn ing  og 
g iver  en  f in  kundeser v ice .

De forstår  at  tage 
vare  på  vores  behov og 
ønsker. Samt id igt  har  de 
en  imødekommende og 
f leks ibe l  t i lgang t i l  vores 
samarbe jde, som gør  at 
v i  a l t id  får  løst  t ingene 
sammen.

Preben Jørgensen
K. Hansen Transpor t  A S

Altid gode kvalitetsløsninger i dialogen eller på lager



Vi rådgiver om løsninger til alle formål

Hos  Team Truck  er  v i  
p rofess ione l le  og  har  
en  k lar  ho ldn ing  t i l  
god kva l i tet

Når vi reparerer og servicerer trucks og 
løfteudstyr, anvender vi kun reservedele 
af høj kvalitet, således du som kunde hos 
os altid er sikret en god og professionel 
reparation og servicering.



Team Truck  ApS ·  Jeppe Skovgaards  Ve j  4  ·  DK-6800 Varde
T l f. +45  75  16  97  98  ·  w w w.teamtruck.dk  ·  t tv@teamtruck.dk


