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En epoke i dansk landbrugs mekanisering 

Fra 1947 til 1993 

Dansk Landbrugs Andels-Maskinindkøb 



Annonce fra “Vort landbrug” maj 1935 



Marchallplanen fra 1948 til og med 1951 



1947 - 1948 

Der blev importeret ca. 150 traktorer  



1949 
DLAM importerede ca. 800 vogne 

Og fremstillede selv  

ca. 35.000 stk. MULLERUPVOGNE 



I 1951 blev DLAM tilbudt 

eneforhandling af FERGUSON 



1952 
DLAM bliver importør af Munktell traktorer 

 



1953 

Munktells MST 



1957 
DLAM bliver BUKH forhandler og sælger ca. 

300 traktorer 



1957 1958 

















1957 



1965 til 1980 
I denne periode var DLAM`s administrende direktør 

Gorki Schults, nok den mest karaktematiske 

person i DLAM`s historie. 

I 1965 bliver ejerforholdet: 

80% DLG (Dansk Landbrugs Grovvarer) 

20% FAF (Fyns Andels Foderstoffer) 



1959 
DLAM starter som importør af DEUTZ 



1964 



1972 
Efter 20 år sluttede DLAM med VOLVO BM. 

Antal solgte traktorer ukendt  

Antal solgte mejetærskere ca. 1400  

 



BM 350 var den mest solgte med 1175 stk. 

Fra 1959 til 1968 



AMA pressere blev importeret af 

DLAM indtil 1972 



1972 

DLAM startede som 

importør af JOHN DEERE`s 

høstprogram 



1973 
DLAM havde disse traktorer med på 

dyrskuer, for at se om der var interesse?  

 

HTZ Т-150  

KIROVETS K.700 



DLAM var storaktør på vandingområdet i 1960èrne, med  

MANNESMANN vandingsanlæg. 





Överumploven fra Sverige var i DLAM`s 

maskinprogram i næsten alle årene 





Stald mekanisering var en stor  

grundsten i DLAM`s Forretninger 



1972 – 14.01.   

JUMBO kalkspreder til Aggersund kalkværk, ejet af DLG. 





DESMI Vandingmaskine 

DLAM solgte ca. 80 stk. 

I sidste halvdel af 70èrne. 





DLAM havde et stort maskinprogram fra forskellige fabrikker. 



 
 

Dlam`s mål var at være tæt på kunderne over hele landet! 

Hovedkontoret blev udvidet for at give afdelingerne en bedre support 

og et stort uddanelsesprogam blev gennemført  



1977 

DLAM bliver “Taarup” forhandler 



1977 

Mullerup og DLAM Ullerslev 

Ialt var der ca. 1250 medarbejdere hos DLAM  



1981 
DLAM slutter som “DEUTZ” importør 

DLAM solgte ialt ca. 12.000 DEUTZ traktorer 



Nøgletal for DLAM / DEUTZ 
 

- Solgt af DLAM fra 1959 til 1980 = 11.625 

- Mest solgte model er D4006 = 1134  

-Bedste år = 1973 

- Solgte i 1973 = 1412 

- Mest solgte model i 1973 var D6006 = 470 



1981 
DLAM`s afdelinger bliver John Deere 

forhandlere for DOMI. 



Og resten af historien: 
 

- Fra 1981 var målsætningen at DLAM skulle koncentrere sig om detailsalg! 

 

- I 1983 blev DLAM, Tectum og Maskinfabrikken Mullerup samlet i et holdingselskab 

   med navnet “Andelsmaskiner A/S”. 

 

- Sidste kraftanstrengelse blev gjort i1989, da DLAM, Dronningborg, Kongskilde og 

  Maskinfabrikken Mullerup, gik sammen og etablerede 

 “Dania Centre” i nogle af afdelingerne. 

 

- Andre afdelingerne fortsatte som forhandler af John Deere programmet,  

  som blev importeret af DOMI i Glostrup, samt maskinprogram  

  fra forskellige leverandører. 

 

- I 1993 ophørte DLAM som firma. Heldigvis blev flere afdelinger  

  videreført af medarbejdere, som købte forretningerne. 



Dansk Landbrugs Andels-Maskinindkøb 

SLUT 


