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Ommelift foretrækker Iveco Daily 

 

Ommelift har for nylig fået leveret endnu 3 Iveco Ny Daily og firmaet lægger ikke 

skjul på, at de foretrækker Iveco.  Bilerne benyttes både internt, som servicebiler, 

og sælges specialopbygget videre til Ommelifts egne kunder. 

 

”Fra tidligere at have købt et af de store konkurrerende mærker, køber vi nu primært 

Iveco, og det er der flere gode grunde til:” siger Flemming Jakobsen, der er Area Sales 

Manager hos Ommelift, ”Dels er Ivecos priser gode, og dels er det for os vigtigt, at 

driftsikkerheden til enhver tid er i orden. Endelig sælger Ommelift personlifte, som vi 

selv bygger på bilerne til vores kunder, og i denne sammenhæng er Iveco Ny Daily 

det perfekte valg, da den er meget nem at gå til og fleksibiliteten er i top, så både vi 

og vores kunder kan få det præcis, som de vil have det. Vi samarbejder med Iveco i 

Herning og er meget glade for samarbejdet!” fortsætter Flemming Jakobsen. 

 

Ommelift, der ligger i Sdr. Omme, sælger tre typer personlifte, der bygges på hhv. 

3,5 tons biler, larvebånd og trailere. 90% af firmaets lifte eksporteres. Firmaet, med 

100 ansatte, er familiejet og 4. gene-

ration er netop nu på vej ind i firmaet, 

der har eksisteret siden 1906. 

 

Bilerne til Ommelift er leveret af  

Morten Petersen fra Iveco Herning. 

 

 

Iveco 
 
Iveco, et selskab i Fiat Industrial koncernen, udvikler, producerer og markedsfører 
et bredt spekter af lette, mellemtunge og tunge erhvervskøretøjer, entreprenørkø-
retøjer, by- og intercity-busser samt specialkøretøjer til anvendelser inden for 
brandslukning, off-road anvendelser, militæret og civilforsvaret. 
 
Iveco har ca. 25.000 ansatte og producerer i 11 lande over hele verden med brug 
af de nyeste teknologier.  Ud over Europa opererer virksomheden i Kina, Rusland, 
Australien og Latinamerika.  Ca. 5.000 salgs- og servicecentre i over 160 lande ga-
ranterer teknisk support overalt på kloden, hvor der er en Iveco-lastbil i arbejde. 


