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Er du ejendomsejer,
kan vores specialist hjælpe dig!

Michael Møller Andersen  •  Erhvervsrådgiver, cand. jur.  •  Randers ansvarlig • mian@edc.dk  •  58 58 78 67

Michael Møller Andersen er ansvarlig for erhvervsmarkedet i Randers hos

EDC Erhverv Poul Erik Bech. Michael er tilknyttet EDC’s erhvervscenter 

i Aarhus og kan desuden træffes i boligbutikken på Dytmærsken 18 i Randers
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MASKINER

FLYTNING

Af Louise Bruun Høfler

lohf@berlingskemedia.dk

RANDERS: Da Jysk Maskin-
center er resultatet af en fu-
sion mellem fire forskellige 
virksomheder, hvoraf den 
ene, Søby & Nielsen, tidlige-
re har holdt til på Grenåvej, 
er Randers ikke fremmed for 
firmaet. Men det er alligevel 
noget nyt, at alle virksomhe-
dens aktiviteter udspringer 
fra Kronjyllands hovedstad.

»Hidtil har vi haft afdelin-
ger i både Randers, Kolind, 
Viborg og Askildrup, men i 
marts slog vi de fire afdelin-
ger sammen i en ny 9000 kva-
dratmeters ejendom på Bron-
zevej i Randers SV, som frem-
over både kommer til at rum-
me salg af alt fra traktorer og 
mejetærskere til plæneklip-
pere og motorsave, admini-
stration, værksted, lager samt 
nogle store udstillingsloka-
ler, hvor vi viser vores man-
ge landbrugs- og entrepre-
nørmaskiner frem,« fortæller 
Anders Vester Nielsen, der er 
virksomhedens administre-
rende direktør.

Dermed er alle virksom-
hedens 53 ansatte nu samlet i 
Randers. Men det betyder dog 
ikke, at Jysk Maskincenter har 
vinket helt farvel til Kolind, 
Viborg og Askildrup. Firma-
et beholder nemlig lokalerne 
i de tre byer og laver dem om 
til værksteder.

»34 af vores 53 medarbejde-
re er mekanikere, som arbej-
der på værkstedet, hvor de ser-
vicerer og reparerer traktorer, 
mejetærskere og en lang ræk-
ke andre landbrugsmaskiner 

foruden småmaskiner som 
plænetraktorer, buskryddere 
og motorsave,« fortæller An-
ders Vester Nielsen og fort-
sætter:

»Alle disse 34 mekanikere 
har nu deres gang i Randers, 
men hvis der eksempelvis er 
en landmand nær Viborg, der 
får brug for at få repareret sin 
traktor, kører en af vores med-
arbejdere enten ud til land-
manden og reparerer maski-
nen på stedet, eller ind til vo-
res værksted i Viborg, så land-
manden ikke skal fragte ma-
skinen helt til Randers.«

Specialisterne er samlet
Netop princippet om, at det 
skal være let for kunden at få 
hjælp af Jysk Maskincenter 
er hele årsagen til, at firmaet 
valgte at samle sig i Randers.

»Vi har kunder hele vejen 
fra Hobro i nord til Aarhus i 

syd og fra Grenaa i øst til Ikast 
i vest. Så ved at placere os i 
Randers er alle vores speciali-
ster samlet i midten af det om-
råde, vi dækker, hvilket bety-
der, at de altid kan rykke hur-
tigt ud til kunderne,« forklarer 
Anders Vester Nielsen.

Dermed er der altså nogle 
klare fordele ved, at alle firma-
ets afdelinger nu har slået sig 
sammen. Men sammenlæg-
ningen har dog også ført en 
række udfordringer med sig.

»Vi har pludselig opdaget, at 
der er mange ting, der er ble-
vet gjort på forskellige måder 
i de fire afdelinger. Så nu er vi 
i gang med at sørge for, at alle 
opgaver fremover bliver hånd-
teret ens, uanset hvilken med-
arbejder der bliver tildelt op-
gaven,« fortæller direktøren 
og tilføjer, at der ligeledes lig-
ger en udfordring i at trække 
nye kunder ud til Bronzevej, 

som jo er i udkanten af byen.
»Det er ikke et sted, man til-

fældigvis kommer forbi, så her 
i starten skal vi bruge lidt eks-
tra energi på at gøre opmærk-
somme på os selv,« uddyber 
han.

Landbruget fylder mest
At det i højere grad end tidlige-
re er blevet nødvendigt at gøre 
opmærksom på sig selv for at 
trække nye kunder til, gælder 
dog primært kunderne i Jysk 
Maskincenters have- og park-
afdeling, som både er professi-
onelle have- og parkfolk samt 
privatpersoner.

»Det er især, når private ek-
sempelvis skal ud og have en 
ny plæneklipper, at det er en 
fordel at være synlig i bybille-
det. Så i den forbindelse har vi 
investeret i en række annon-
cer og sat store skilte op på 
vores tidligere adresser, hvor 
vi henviser til vores nye ejen-
dom på Bronzevej,« fortæller 
Anders Vester Nielsen og fort-
sætter:

»Have- og parkafdelingen 
udgør dog kun en fjerdedel 
af virksomheden, hvis vi gør 
den op i arbejdskraft, og godt 
ti procent, hvis vi gør den op 
i omsætning. Den resterende 
del udgøres af reparation, salg 
og klargøring af landbrugs-
maskiner for landmænd og 
maskinstationer, så det er der-
med vores primære fokusom-
råde. Og de fleste landmænd 
og maskinstationer kender os 
og ved, hvor de kan finde os.«

Det er især salg af de store 
landbrugsmaskiner, der ve-
jer tungt, når man kigger på 
Jysk Maskincenters omsæt-
ning - sådan en maskine ko-
ster nemlig millioner af kro-

ner. Alligevel gør et salg af en 
sådan maskine dog ikke den 
helt store forskel på bundlin-
jen.

»Vi tjener ikke ret meget på 
at sælge traktorer og andre 
landbrugsmaskiner, da vi og-
så har store udgifter forbun-
det med at købe maskinerne 
hjem,« forklarer Anders Vester 

Nielsen og tilføjer, at Jysk Ma-
skincenters overskud derfor 
ikke er specielt påvirket af de 
pressede tider for landbruget. 

»En stor del af vores over-
skud kommer fra værksteds-
arbejdet. Og i en tid som den-
ne, hvor der ikke bliver solgt 
lige så mange landbrugsma-
skiner som tidligere, har vi 

Nu er maskincentret 

samlet i Randers
Med det formål at tilbyde kunderne en hurtig hjælp af specialister inden for 
branchen, har Jysk Maskincenter valgt at samle alle sine afdelinger under ét tag.

Jysk Maskincenter forhandler traktorer af mærker som 
Fendt, Challenger og Massey Ferguson. Foto: Lars Rasborg

Anders Vester Nielsen har sørget for at rykke en 
del af virksomhedens udstilling udendørs, så den 
kan ses fra motorvejen. Foto: Lars Rasborg

De fleste traktorer koster millioner af kroner. Derfor er der 
mange, der vælger at lade deres gamle traktor indgå i hand-
len for at spare lidt penge. Jysk Maskincenter sælger derfor 
også en del brugte landbrugsmaskiner. Foto: Lars Rasborg

I sin nye ejendom på Bronzevej har Jysk Maskincenter et 
kæmpe udstillingslokale, hvor man kan komme helt tæt 
på de store landbrugsmaskiner. Foto: Lars Rasborg
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Der skal en del folk til at holde styr på Jysk Maskin-
centers lager, hvor der gemmer sig omkring 50.000 
forskellige varenumre. Foto: Lars Rasborg

Blandt de mange maskiner, værkstedet skal tage sig af, er 
der nogle, der er mere specielle end andre. Denne ser man 
eksempelvis sjældent i Danmark. Foto: Lars Rasborg

34 af Jysk Maskincenters 53 ansatte er mekanikere, der ser-
vicerer og reparerer landbrugsmaskiner. Foto: Lars Rasborg
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OPLYSNINGER OM 

VIRKSOMHEDEN

selvfølgelig færre værksteds-
opgaver, der går ud på at gø-
re nye maskiner klar til brug. 
Men til gengæld har vi flere re-
parationer, da landmændene 
vælger at få deres maskiner re-
pareret frem for at købe nye - 
og i tider, hvor det går godt for 
landbruget, er det omvendt. 
Så alt i alt er antallet af værk-

stedsopgaver rimelig stabilt,« 
forklarer han.

Vil blive i Jylland
Da maskincentret ikke er syn-
derligt påvirket af landbrugets 
op- og nedture, har det en klar 
ambition om en årlig vækst på 
fem procent.

»Selvfølgelig vil vores vækst 

variere år for år afhængig af 
konjunkturerne, men over-
ordnet set er det vores mål at 
have et overskud, der stiger 
med fem procent for hvert år, 
der går,« fortæller Anders Ve-
ster Nielsen.

Randers-virksomheden 
har dog ikke i sinde at gå på 
jagt efter kunder andre steder 

i landet for at realisere dette 
mål. Den vil blive i det lokal-
område, den nu har fundet 
sig til rette i.

»Vi holder os som udgangs-
punkt til kunder, der befin-
der sig inden for en rimelig 
afstand af Randers, så vores 
specialister inden for højst én 
time kan være hos kunden. 

Er der eksempelvis en meje-
tærsker, der går i stykker un-
der høsten, har landmanden 
nemlig ikke tid til at vente på, 
at en af vores medarbejdere 
skal komme kørende fra den 
anden ende af landet,« fastslår 
Anders Vester Nielsen og fort-
sætter:

»Man regner i gennemsnit 

med, at der i løbet af en sæson 
er ti dage, hvor kornet er klart 
og vejret så godt, at landman-
den kan høste. Og så hjælper 
det jo ikke noget, hvis meje-
tærskeren står stille i dagevis, 
fordi vi ikke er hurtige til at få 
den repareret.«

»
Vi holder 
os som 

udgangspunkt til 
kunder, der befinder 
sig inden for en 
rimelig afstand af 
Randers, så vores 
specialister inden 
for højst én.

ANDERS VESTER NIELSEN, 
adm. direktør, 
Jysk Maskincenter


