
NYT BRAND HOS JENS S: SH-KÆDEN 
SKIFTER NAVN TIL PROTORQUE

Hos Jens S. vil vi gerne være i front med vores produkter og services inden for mekanisk transmission. Vi ønsker at 
give vores kunder løsninger, der løser deres største udfordringer i dag og i fremtiden. Samtidig vil gerne bidrage til en 
mere bæredygtig verden, og hermed en bedre fremtid for fremtidige generationer. 

Efter overtagelsen af Høyer Transmissions har vi arbejdet med at integrere den udvidede produktportefølje til vores 
egen. Dette har resulteret i Protorque-kæden. Et nyt skridt for et velkendt produkt med mere fokus på bæredygtighed. 

Protorque: Et fælles brand for flere produkter
Protorque er et samlet varemærke for transmissionsprodukter, udviklet og distribueret gennem Axel Johnson Inter-
national’s europæiske organisation, hvor Jens S. Transmissioner med firmaer i Sverige, Danmark, Norge og Finland 
indgår.  

Alle produkter under brandet Protorque, bygger på fem nøgleprincipper: 

1 Ansvarlighed - gennemsigtighed, integritet og engagement er nøglefaktorer i alle processer. 

2 Samarbejde - vi arbejder tæt sammen med vores partnere for at sikre en konsekvent og pålidelig forsyningskæde. 

3 Viden - Vi har brugt vores store viden fra Power Transmission industrien i hvert trin af kædens rejse. 

4 Innovation - Vi arbejder tæt sammen med vores kunder for at forstå deres største udfordringer, så vi sammen kan 
skabe banebrydende produktløsninger, der gavner deres virksomheder. 

5 Bæredygtighed - Fra vores nøje overvejede forsyningskæde og vores produktionsprocesser til vores logistiknet-
værk og partnere, er vores forretningsmodel baseret på at bidrage til en bæredygtig fremtid for verdenen. 

Hvad betyder denne ændring? 
At vi fortsat tilbyder vores kunder den samme funktionelle kæde, men under et nyt brand og med øget fokus på 
bæredygtighed. De samme mennesker, der tidligere har håndteret med SH-kæden, vil fortsætte med håndteringen af 
Protorque-kæden. Fra samme kontor, lager og værksted i Hadsten.

Nyt brand, ny kasse - samme funktionelle kæde. Protorque erstatter SH-kæden. 

Har du nogle spørgsmål? 
Skriv/ring til Andreas Ahlburg på ada@jens-s.dk eller +45 57 65 15 28 eller skriv/ring til din sædvanlige 
kontaktperson. Find kontaktinfo her.


