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Maskincenter Sjælland øger fokus på landbruget
Sjællands forhandler af John Deere til landbruget øger fokus på kernekunderne
— skruer ned for salg af udstyr til have og park
Næstved, 3. december 2013 — Efter et succesfuldt debutår med forhandling af John Deere
landbrugsmaskiner på Sjælland øger Maskincenter Sjælland nu fokus på kernekunderne.
“Vi har pr. 1. december valgt at stoppe forhandlingen af en lang række mærker indenfor have og
park,” forklarer direktør og indehaver af Maskincenter Sjælland, Hans Erik Karlshøj.
Det er et mangedoblet forhandlerområde og ikke mindst ønsket om at styrke samarbejdet med
partneren John Deere International, som nu har fået virksomheden til at skarpslibe profilen.
“Vi begyndte at forhandle udstyr til have og park i starten af 1990’erne, og vi har været glade for
samarbejdet med såvel kunder som leverandører. I april sidste år fik vi imidlertid eneretten til at
markedsføre John Deere landbrugsmaskiner på Sjælland samt Bornholm, og det har ændret
vores salgspotentiale og ikke mindst kravene til specialisering betydeligt. I visse afdelinger har
vi mere end fordoblet omsætningen på landbrugskunder,” forklarer Hans Erik Karlshøj.
Den skarpere strategi overfor landbrugskunderne betyder imidlertid, at villa- og havefolket ikke
længere kan købe og få serviceret plæneklippere, motorsave og buskryddere fra Stiga, Stihl,
Husqvarna m.fl. hos Maskincenter Sjællands tre afdelinger i Næstved, Karise og Holbæk.
For de sydsjællandske kunder har Maskincenter Sjælland imidlertid indgået en henvisningsaftale med MF maskinservice, som har flere års erfaring med netop have- og parkmaskiner.
“MF maskinservice har investeret i nye og større lokaler her i Næstved, og med ansættelsen
af en af vores tidligere have og park-teknikere er jeg ikke i tvivl om, at kunderne har fået et nyt,
godt sted at gå hen og få serviceret deres havemaskiner,” fortæller Hans Erik Karlshøj.
Han påpeger desuden, at beslutningen om at nedlægge Have og Park-afdelingen ikke får nogen
indflydelse på Maskincenter Sjællands forhandling af de professionelle redskabsbærere fra
Egholm-Nilfisk. Det samme gælder plæneklippere og havetraktorer fra John Deere, som fortsat
vil være at finde i Maskincenter Sjællands forretninger.
“John Deere vil fortsat være en stærk spiller på Sjælland, når det gælder redskabsbærere,
kompakttraktorer og andet materiel til kommuner, parker og boligselskaber. For at kunne dække
alle behov, har vi etableret et strategisk samarbejde med Havdrup Maskinforretning, som er lige
så specialiseret i John Deeres have- og park-program, som vi er i landbrugsprodukterne,” siger
Hans Erik Karlshøj.
For mere info, kontakt Nikolaj Karlshøj på tlf.: +45 51 17 52 43.

