
kerhed. Mest kendt er de lysegrønne 
traktorer, men Deutz-Fahr leverer 
også supermoderne mejetærskere 
og teleskoplæssere, som netop er 
blevet introducerede i Danmark. 
Traktorprogrammet kan leveres med 
trinløs transmission fra 99 til 263 hk, 
og alle større modeller fås med iMo-
nitor og ISOBUS. På Agritechnica i 
november sidste år viste Deutz-Fahr 
flere spændende nyheder, som fin-
der vej til Danmark i 2012 og kunne 
ydermere løfte sløret for en spæn-
dende 440 hk traktor, der dog først 
er salgsklar i 2013.
”Vi er ved at få uddannet vores folk 
i Krogager, så vi kan servicere kun-
derne fra dag et”, fortæller Jørgen 
Andersen. Selv er han også i fuld 
gang med at sætte sig ind i de nye 
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Midtfjord Agro ApS tror på 
en lysegrøn fremtid

Fra 1.3.2012 rykker lysegrønne 
Deutz-Fahr traktorer ind hos Midt-
fjord Agro ApS i stedet for de mør-
kegrønne John Deere. Både HCP 
Danmark A/S og Midtfjord Agro 
ApS forventer sig meget af det nye 
samarbejde.

”Vi har været glade for at sælge 
John Deere traktorer og vil da også 
fortsat gøre alt for at servicere vores 
eksisterende kunder. Men der var 
ikke plads til os i den store forhand-
lerrokade, så vi besluttede os for at 
gå helt nye veje”, fortæller Jørgen 
Andersen fra Midtfjord Agro.

Med Deutz-Fahr får Midtfjord Agro 
et anerkendt mærke kendt for en 
uovertruffen og helt suveræn driftsik-

traktormodeller. ”Der er mange mo-
deller og udstyrsmuligheder at sætte 
sig ind i og vores kunder skal have 
den bedst mulige rådgivning.” 

Den mindste af de store
Det er på mange måder ”noget nyt” 
Midtfjord Agro kaster sig ud i, og 
det glæder firmaets indehaver Jør-
gen Andersen sig til. ”Vi har været 
underforhandler for et af de største 
mærker. Nu bliver vi forhandler for 
den mindste af de store mærker 
med direkte kontakt til importøren, 
som vi hurtigt kan køre ned til, hvis 
der er noget vi skal have afklaret. 
Nærheden giver også helt nye mu-
ligheder,  hvis der er kunder som vil 
se og prøve en traktor, vi ikke har 
på lager selv”. Midtfjord Agro bliver 



den eneste autoriserede Deutz-Fahr 
forhandler og -servicecenter i Vest-
himmerland. Det er både et større 
salgs- og serviceområde end hidtil, 
hvorfor der allerede er ansat en eks-
tra servicemand til de nye opgaver.
 
HCP Danmark A/S indgår i HCP 
Nordic, der har hovedkvarter i Kro-
gager ved Grindsted. Her findes et 
topmoderne logistikcenter med såvel 
klargøring som kvalitetskontrol af 
traktorer. Der er også et kæmpestort 
reservedelslager, der sevicerer for-
handlere i hele Norden med dag-til-
dag leverancer af reservedele. Tho-
mas Birkballe, salgschef for Deutz-
Fahr og Same-produktprogrammet 
i Danmark, er overbevist om at det 
nye samarbejde vil blive godt for 
begge parter. ”Vi er ikke markedets 
største leverandør. Faktisk siger vi 
selv, at vi er den mindste af de store, 

og den største af de små. Det er ikke 
nogen dårlig niche, for vi er små 
nok til at kende vores kunder og 
store nok til at servicere dem”.  

En alsidig butik – med fokus 
på service
Midtfjord Agro har et ualmindelig 
bredt produktprogram at tilbyde 
deres kunder: Udover de nye ma-
skiner fra Deutz-Fahr kan kunderne 
også købe maskiner fra MI’s store 
landbrugs- og have/parksortiment. 
Butikken har et bredt udvalg af be-
klædning, håndredskaber, værktøj 
og andre produkter. Her sælges og 
serviceres også Suzuki-ATV’ere, cyk-
ler fra Kildemoes og PGO-knallerter.

En anden specialitet hos Midtfjord 
Agro er et tæt samarbejde med 
maskinimportøren Buchtrup Agro. 
Her modtager Midtfjord Agro blandt 

andet de store skårlæggere og sejl-
skærborde fra MacDon i Canada, 
samler og klargør maskinerne og lø-
ser efterfølgende serviceopgaverne.
 
De mange aktiviteter varetages af 
Jørgen Andersen og 12 medarbej-
dere, hvoraf 3 arbejder i butik og 
på kontoret, 1 arbejder med salg, 1 
i cykelafdelingen og 7 på værkste-
det. Midtfjord Agro yder i princippet 
døgnservice året rundt med 3 vel-
udrustede servicebiler, der kommer 
ud til kunderne, når der er brug for 
hurtig indsats.
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