
 

Bladfjedre  
og dragebånd
Lastvogne

Dansk Vognfjeder Fabrik A/S
Tåstrup Møllevej 21
4300 Holbæk

Telefon:   +45 36 78 84 00  
Fax:        +45 36 77 03 22 
E-mail:     info@dvf.dk
Web: www.dvf.dk



Med de stadig større krav om hurtig levering og rationel produktion er vi blevet den førende 
leverandør på det danske marked. Vi har fulgt med det voksende behov og den stigende ud-
vikling indenfor fjedre til vare- og lastvogne, busser, påhængs- og sættevogne samt med deraf 
følgende reparationsarbejder.

Dansk Vognfjeder Fabrik har siden opstarten i 1922 opbygget en solid baggrund, der kommer 
til udtryk i en høj håndværksmæssig standard på de opgaver, som vi udfører for vores kunder. 
Vi har et tæt samarbejde med de førende fjederfabrikker i Europa, og er altid til tjeneste med 
råd og vejledning i alle tekniske spørgsmål.

Vi forhandler fjedre og reservedele til:
•	 Vare- og lastvogne
•	 4 WD
•	 Anhængere og sættevogne 
•	 Busser 
•	 Personvogne

Eksperter i bladfjedre og dragebånd til lastvogne
Vi er lagerførende i fjedre til DAF, MAN, Mercedes, Renault, Scania og Volvo – både 
parabel- og tandemfjedre samt diverse anhængerfjedre med. BPW – DAPA – York – ROR

Besøg vores værksted på Tåstrup Møllevej 21 i Holbæk.



Bredt udvalg
Vores produktprogram omfatter et stort  
udvalg af:

•	 Bladfjedre 

•	 Parabelfjedre 

•	 Spiralfjedre 

•	 Industrifjedre 

•	 Støddæmpere 

•	 Fjederbolte 

Specialværksted
Vi udfører mange opgaver på vores eget  
specialværksted for bladfjedre, som man  
kan have svært ved at få udført andre  
steder i Danmark.

•	 Opbankning af fjedre
•	 Fremstilling af dragebånd
•	 Tilpasning af fjedre til specialopgaver

Vi tilbyder også:
•	 Udskiftning af bladfjedre
•	 Chassisarbejde
•	 Bremsereparationer
•	 Opretning (opretterstand)

Udvalg og kvalitet
•	 Vores fjedre er produceret på de  

bedste fabrikker i Europa
•	 Vi har et stort lager af bolte,  

bøsninger og dragebånd.
•	 Vi kan fremstille dragebolte/bladfjedre 

til specialopgaver

Kontakt os på 36788400 eller besøg www.dvf.dk og få mere at vide.
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Oversigt over dragebånd

L: Længde målt mellem benene
D: Diameter på stålet
B: Bredde målt mellem benene
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3Dette er kun et udvalg af vores store sortiment. Ring på 36788400 og hør nærmere.


