
Leder du efter maskinhandlere, der er uafhængige af de store traktorimportører, 
har vi løsningen til dig og dit landbrug.
Vi er en gruppe af maskinhandlere, der leverer dig den service og sikkerhed, som vi i 
forvejen er kendte for efter mange år i branchen. Nu er vi blot ikke låst af importørin-
teresser og arbejder derfor frit i det europæiske marked…
Samtidig samarbejder vi med en række stærke leverandører, som bakker os op om-
kring det nye projekt med både danske og udenlandske produkter. 

Læs mere på de næste sider…

Danmarks Frie Forhandlere

Danmarks Frie Forhandlere
                                                                     

Det bedste alternativ
- for danske landmænd
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Næstved Maskinser-
vice leverer fortsat høj 
kvalitet, men priserne 
kommer fremover til at 
være konkurrencedygtige 
i forhold til priserne i de 
øvrige EU-lande – den 
fordel høster kunderne

Tiden som autoriseret forhandler 
af John Deere er ovre hos Næst-
ved Maskinservice.
- Vores nye uafhængighed har givet 
os en række fordele, som vi kan 
give videre til vores kunder, fast-
slår Hans Erik Karlshøj, indehaver 
af forretningen.
Dermed påpeger han, at forret-
ningen som medlem af Danmarks 
Frie Forhandlere får helt andre 
muligheder for at afsøge markedet 
for netop de maskiner, som den 
enkelte kunde ønsker.

Adgang til alle hylder
- Hidtil har vi været bundet op 
på en bestemt importør, når det 
gælder traktorer og høstmaskiner.
- Men sådan er det ikke længere, 

og vi kan derfor give vores kunder 
en ægte, uvildig rådgivning, forklar-
er han.
Næstved Maskinservice har i 
en årrække haft et meget bredt 
produktprogram til kunder i land-
bruget, kommunerne, større virk-
somheder og ejendomsselskaber.
- Vi er fortsat en professionel 
samarbejdspartner for alle dem, 
vi har haft et godt og tillidsfuldt 
samarbejde med.
- Fordelen er nu, at vi har adgang 
til alle hylder og derfor kan tilpasse 
os kundernes individuelle behov 
fuldstændigt, fortæller han.

Salg og service 
hænger sammen
Når det gælder rådgivning inden et 
køb, har Næstved Maskinservice 
også langt bedre mulighed for 
at afsøge markedet for netop de 
løsninger, som passer bedst til den 
enkelte kunde.
Mens stort set alle og enhver har 
mulighed for at sælge maskiner til 
billige priser, er det de færreste, 
der har knowhow og kapacitet til at 
yde den top-service, som nutidens 
professionelle kunder har brug for.

- Vi ved, at kunderne bruger maski-
nerne meget intenst i sæsonerne.
- De har hverken tid eller råd til 
at holde stille, når arbejdet skal 
udføres, konstaterer Hans Erik 

Karlshøj.
Som professionel forhandler gen-
nem en årrække ved han derfor 
også, at det både kræver dygtige, 
veluddannede medarbejdere og 

et godt lager af dele for at kunne 
håndtere de fl este af de nedbrud, 
der kommer hos kunderne.
-- Vi er klar til at rykke, når det 
gælder, fastslår han.

Professionel service til skarpe priser

Mange kunder har spurgt 
til, om John Deere fortsat 
sælges hos Holbæk Agro 
Center – og det klare svar 
er ja

Efter Holbæk Agro Center og 
kollegaerne i Næstved, Karise og 
Felsted er blevet opsagt som auto-
riserede forhandlere af John Deere 
har det ikke manglet på spørgsmål 
fra kunderne.
- De har mange gange spurgt, om vi 
holder op med John Deere.
- Heldigvis har vi kunnet svare dem, 
at det gør vi bestemt ikke.
- Vi har blot fundet en anden le-
verandør lige som vores kollegaer, 
der nu har været med til at stifte 
foreningen Danmarks Frie Forhand-
lere, siger Karsten Jensen, medin-
dehaver af Holbæk Agro Center.

Kverneland fortsætter 
For de fi re maskinforretninger har 
det en indlysende fordel at samar-
bejde om indkøb, nemlig at prisen 
er mere skarp.
- Det gælder for såvel nye maskiner 
som dele, fortæller Karsten Jensen.

  Farvellet til titlen som autoriseret 
forhandler har ikke betydet, at de 
øvrige leverandører har trukket 
følehornene til sig.
- Tværtimod oplever vi endnu større 
interesse for vores forretninger, og 
vi har fået mange henvendelser fra 
fi rmaer, vi slet ikke kendte om at 
forhandle deres produkter.

- Men det vigtigste for os er at 
kunne tilbyde kunderne de løs-
ninger, der passer bedst til deres 
helt personlige behov, konstaterer 
Karsten Jensen.
Hos Holbæk Agro Center vil 
kunderne således også fremover 
kunne handle mærker som 
Kverneland, Hardi og Stiga for blot 

at nævne nogle af dem, der er på 
programmet.
Holbæk Agro Center har i mange 
år haft kunder inden for fl ere 
brancher.
- Det er ikke kun landbruget, vi 
betjener. Vi har også kommuner, 
ejendomsselskaber og større virk-
somheder, som køber maskiner og 

andet hos os, siger Karsten Jensen.
Blandt andet er den velassorterede 
landmandsbutik ofte besøgt, og i 
den er der en masse ”gode” sager 
på hylderne.
Desuden er der et meget stort 
lager af dele, som bruges på de 
maskiner, kunderne gennem tiden 
har købt.

Værkstedet rykker ud 
til kunderne
Mange af de større reparationer 
bliver foretaget hjemme på det 
veludstyrede værksted hos Holbæk 
Agro Center. Men når maskin-
erne går i stykker hjemme hos 
kunderne, og problemerne kan 
ordnes der, rykker servicevognene 
ud til hurtig assistance.
- Vi skal komme, når de har brug 
for det, forklarer Karsten Jensen.
Som medlem af Danmarks Frie 
Forhandlere bliver der lagt stor 
vægt på den gode service. Derfor 
er alle medlemmerne med i DM-
Kvalitetscertifi cering – en ordning, 
der er udformet af Dansk Maskin-
handlerforening, og som skal 
garantere kunderne en service  på 
et højt, ensartet niveau.

Stadig grønne maskiner til kunderne

Hans Erik Karlshøj har mange års erfaring som maskinhandler og betjener sammen med sine kompetente me-
darbejdere mange kunder inden for fl ere brancher med både større og mindre maskiner.
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Danmarks Frie Forhandlere tilbyder dig skarpe priser på velkendte produkter – og giver dig 
samme service, garanti og sikkerhed, som de autoriserede forhandlere

De professionelle danske landmænd har brug for ligeså 
professionelle, uvildige sparringspartnere, når de skal 
handle maskiner.
For de fl este maskinhandlere er det svært at være uvil-
dige, fordi de er bundet op på et bestemt traktormærke 
og dets importør.
Hos Danmarks Frie Forhandlere er vi helt uafhængige – 
og kan derfor give dig uvildig rådgivning, der er afstemt 
efter netop dine behov.
De fi re medlemmer af Danmarks Frie Forhandlere er 
alle med i Dansk Maskinhandlerforenings kvalitetscer-
tifi cering. Det betyder, at vi følger fastlagte procedurer 
i alt, hvad vi foretager os for dig som kunde. Ude i den 
enkelte forretning kan du høre mere om fordelene ved 
DM Kvalitetscertifi cering.

På den modstående side eller på næste side 
kan du læse mere om os – og det, vi tilbyder 
dig som uafhængige maskinforretninger.

Det bedste alternativ for danske landmænd

Kort fortalt er vores værdier:

• Høj troværdighed (vi gør, hvad vi 
 siger)
• Uafhængig rådgivning af kunderne 
 (vi kan levere alle fabrikater)
• En unik service
• Et meget bredt program af produkter
• Skarpe priser (på grund af 
 uafhængigheden)
• Dygtige medarbejdere med stort   
 produktkendskab
• Uafhængige af diktater fra importører
• Reservedele på lager – eller de   
 skaffes fra dag til dag

DANMARKS FRIE FORHANDELERE

DET GØR VI!
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Maskincenter Felsted er 
stadig specialist i John 
Deere, men står fremover 
helt frit og kan derfor leve 
100 % op til de krav og 
forventninger, hver eneste 
kunde har til en professio-
nel maskinhandel

Det har altid været med kunden 
i centrum – hos Maskincenter 
Felsted.
- Nu kan vi leve endnu mere op til 
vores mål om, at landmændene 
skal have netop de produkter og 
den service, de hver især har brug 
for på deres bedrifter, fastslår 
Heinrich Jochimsen.
Men kunderne skal ikke kun have 
en professionel betjening. De skal 
også have en betjening med et 
smil på læben og med plads til at 
få sig en ordentlig snak om løst 
og fast.
- Det skal være en god oplevelse 
at handle med os, supplerer Linda 
Krogh.
Men der er en afgørende forskel 
i forhold til tiden som autoriseret 

forhandler af John Deere.
- Nu står vi helt frit til at vælge 
netop de produkter, som land-
mændene efterspørger.
- Vi har ingen interesse i at prøve 
på at sælge dem bestemte 
løsninger, som da vi var knyttet til 
en enkelt importør af traktorer og 
høstmaskiner med videre.
- For vi kommer selv til at impor-
tere disse maskiner i et EU, hvor 
handlen over grænserne bliver 
stadig større, påpeger Heinrich 
Jochimsen.
Han ejer sammen med Linda og 
Réne Krogh samt Villy Julius 
Maskincenter Felsted.

Grøn ekspertise fortsætter
Landmændene i Sønderjylland 
har bakket op om Maskincenter 
Felsted’s ønske om at være uaf-
hængige.
- Gennem hele forløbet har vi fået 
mange skulderklap og positive til-
kendegivelser omkring vores måde 
at drive forretning på.
- Men vi har også hørt, at nogle 
bekymrede sig om, at vi måske 
ikke længere ville være eksperter i 
John Deere.
- På det punkt kan jeg uden tøven 

slå fast, at vi fortsat er helt på om-
drejningshøjde med udviklingen i 
mærket, siger Heinrich Jochimsen.
Der vil således fortsat være mu-
lighed for at købe alle maskiner fra 
John Deere – både nye og brugte.
- Vi lever også 100 % op til den 
service og garanti, som er en del 
af en god handel, forklarer han.
Værkstedet hos Maskincenter 
Felsted har også været kendt for 
sin høje kvalitet og kendskab til 
John Deere.
- Her bliver der heller ingen forskel, 

siger Réne Krogh, der er værkfører.
Selvom Maskincenter Felsted 
sætter pris på at kunne levere lige 
netop den maskine i det mærke, 
kunden ønsker, er det ingen hem-
melighed, at tyske Amazone og 
svenske Husqvarna fylder meget.
- Selvfølgelig har vi alle de danske 
mærker på lige fod med de uden-
landske mærker, siger Heinrich 
Jochimsen.
Han forklarer, at en god snak 
omkring behovet hos den enkelte 
landmand og god tid til at fi nde 

den optimale løsning frem, altid 
giver den mest tilfredsstillende 
handel.
- Kan vi få lidt tid til at afsøge 
markedet, kan vi fi nde et forslag, 
hvor pris og kvalitet hænger 
særdeles fornuftigt sammen, kon-
staterer han.
For som medlem af Danmarks Frie 
Forhandlere står Maskincenter Fel-
sted i en særdeles gunstig position 
til frit at kunne foreslå netop den 
løsning, den enkelte landmand har 
brug for.

Landmændenes ønsker i centrum

Karise Maskinservice har 
en stribe dygtige medar-
bejdere og fortsætter som 
specialist i John Deere – 
nu som medlem af Dan-
marks Frie Forhandlere

Landmændene på Stevns og på 
Køge-egnen behøver ikke at kigge 
længere væk efter John Deere end 
til Karise.
- Selvom vi er ophørt som auto-
riserede forhandler, fortsætter vi 
alligevel med at forhandle mærket.
- Nu gør vi det bare som medlem af 
Danmarks Frie Forhandlere, hvilket 
vi anser for at være en stor fordel, 
siger Hans Erik Karlshøj.
Fordelene er lige til at få øje på – 
ikke mindst for kunderne, for nu 
kan Karise Maskinservice indkøbe 
John Deere maskiner lige, hvor de 
selv vil.

Priserne bliver skarpere
Mange landmænd har for længst 
fundet ud af, at det er billigere at 
købe ikke mindst traktorer i andre 
EU-lande.
- Men de glemmer tit, at en rigtig 

gode service hører med til en god 
handel, mener Hans Erik Karlshøj.
Hos den sjællandske maskin-
handler er der ingen tvivl om, at 
han som fremtidig leverandør af 
traktorer til danske landmænd 
kan hente fordele, der kommer 

kunderne til gavn.
- Selvom vi bliver skarpere på 
priserne, betyder det ikke, at vi 
forringer den gode og omhyggelige 
service, som vi er vant til at yde 
alle vores kunder.
- Tværtimod er en professionel 

service en forudsætning for at have 
en berettigelse i markedet, fastslår 
han.
En kompetent service kan kun ydes 
af medarbejdere, der hele tiden er 
opdaterede med den seneste nye 
teknologi, der bliver indbygget i 

produkterne.
- Vi er stadig med, når det gælder 
efteruddannelse af vores medar-
bejdere.
- De er med på kurser i servicering 
af den nye teknik på vores maski-
ner, forsikrer Hans Erik Karlshøj.

Kommer overalt på Øerne 
Karise Maskinservice er fremover 
fri til at handle maskiner overalt, og 
den mulighed vil først og fremmest 
blive brugt på Østlige Øer.
- Det er vores naturlige virke-
område, og vi kan nå ud til alle 
kunderne med den service, vi 
er kendt for, forklarer Hans Erik 
Karlshøj.
Men det er ikke kun medarbej-
derne fra maskinforretningen, 
der kommer ud til kunderne – 
kunderne kommer også til Karise.
- Vi har en moderne landmands-
butik med en masse værktøj og 
tilbehør, som moderne landmænd 
bruger på deres landbrug.
- Den service holder vi fast i, fast-
slår han.
Dermed fortsætter Karise Maskin-
service med at tilbyde kunderne 
den service, de er kendt for.

Moderne maskinforretning med alt

Vi forhandler:

Vi forhandler:
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