Er dine
værkstedsregninger
for dyre?

Denne brochure er udarbejdet af Dansk Maskinhandlerforening
www.danskmaskinhandel.dk

Dansk Maskinhandlerforening som er brancheog arbejdsgiverforening for landbrugsmaskinforretninger i Danmark, lægger vægt på korrekte,
transparente priser. Denne brochure formidler et overblik
over en landbrugsmaskinforretnings omkostningsstruktur og
giver dig mulighed for selv at bedømme din servicepartners
serviceydelser. Tænk på, at den fakturerede timesats
ikke blot skal dække mekanikerens/montørens arbejde
– den skal dække en hel palet af serviceydelser.

En timesats er sammensat
af følgende enkeltdele:

+
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Direkte lønomkostninger (netto timeløn)

Mekaniker / montør specialiseret i landbrugsmaskiner
eller entreprenørmateriel.

Sociale ydelser

Arbejdsgivers andel af sygedagpengeforsikring, AER
bidrag, ATP, feriepenge, barselsbidrag, AES bidrag,
arbejdsskadeforsikring, pension m.m.

Fraværsperioder

Sygdom, faglige videreuddannelseskurser.

Værkfører og modtagelse

Den service, som værkfører og personalet i modtagelsen yder, bliver i de ﬂeste tilfælde ikke faktureret
særskilt, men er indeholdt i timesatsen.
Ydelserne omfatter, ud over vejledning af kunderne,
også instruktion af mekanikere og lærlinge, udarbejdelse af overslag over omkostninger, drøftelser med
forsikringsselskaber, behandling af reklamationer hos
importøren osv.

De seneste års udvikling og fremtidens tendenser
er entydige:
• Krav om høj kvalitet for nye traktorer og maskiner samt for
vedligeholdelsen af dem
• Høj driftssikkerhed og lav miljøbelastning
• En stadig mere kompleks teknik med megen elektronik
• Længere intervaller mellem serviceeftersyn - med færre,
men til gengæld mere krævende servicearbejder
• Kvalitets- og prisbevidste kunder
Moderne, veludstyrede værksteder gør et »dyrt« indtryk,
hvorimod baggårdsværksteder virker «billige». Dette indtryk
er imidlertid vildledende, for det er i dag slet ikke mere muligt
at stille en præcis diagnose og udføre pålidelige service- og
reparationsarbejder, hvis man ikke råder over passende udstyr. Nøglen til succes ligger i optimalt udstyrede værksteder
med pålidelige, dygtigt uddannede, enggagerede og motiverede medarbejdere, rationelle arbejdsprocesser og gode
arbejdsvilkår.
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Køretøjer:

• Komplet udstyret servicebil (værdi over kr. 500.000,-)
• Lastbil/varevogn med kran eller trailer til transport fra
kunde til værksted
De omkostninger, et værksted har, adskiller sig fra dem, et
bilværksted opererer med. Dette skyldes de særegenheder,
der kendetegner landbrugsmaskinsektoren:
 et stort antal varemærker
 sæsonbetingede behov
 driftstimer
Kunden skal og vil bevare sin
maskinkapital og især kunne
udnytte sin maskinpark
optimal.
Et værksted er nødt til at
følge med det teknologiske
fremskridt og i dette øjemed
foretage investeringer og
finansiere efteruddannelse,
til alle medarbejdere i virksomheden.
Det afgørende er ikke så meget, hvilken pris der forlanges for
en times arbejde. Det afgørende er, hvilke serviceydelser, der
præsteres i løbet af denne time.
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Permanent beredskab, produktivitet
og god kapacitetsudnyttelse

Som kunde sætter du pris på, at der i nødstilfælde er
nogen, der med kort varsel har tid til dig og dine
køretøjer eller materiel, så uforudsete reparationer
kan blive udført med det samme. Med til en god service hører der også et gratis råd fra mekanikeren og
en imødekommende behandling af værkstedsgarantier og problemtilfælde.

Renholdelse og vedligeholdelse

Lokaler, inventar, værktøj og testapparaturer skal altid
være rene og klar til brug.

Kontor og administration

Også den smilende stemme i telefonen og de hurtige
fingre, som skriver Deres regninger ud, er inkluderet i
timesatsen.

Bygningsomkostninger

Et specialværksted har brug for tilstrækkelig plads til
den specielle infrastruktur, som er nødvendig for at
kunne leve op til de krav, loven stiller. Desuden skal
arbejdspladserne være udstyret med lovgivningsmæssigt sikkerheds- og miljø udstyr.
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Inventar og værktøj

	 Et veludstyret specialværksted har brug for mange, til
dels varemærkespecifikke specialværktøjer og et effektivt IT-system. For software- og licensprogrammer
skal der en gang om måneden eller helårligt betales
licensgebyrer, så man har direkte adgang til producenternes databaser.
	De mange forskellige krav, der stilles til motorer, hydraulik, airconditioning, dæk, elektroteknik og elektronik forudsætter en passende indretning af værkstedet, som løbende skal vedligeholdes og opdateres.
	Alt efter værkstedets størrelse og antallet af arbejdspladser resulterer dette i en udgift pr. mekanikertime.
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Miljø- og bortskaffelsesomkostninger

	 Omgangen med problematiske stoffer − såsom
spildevand, spildolie, bremsevæske, frostbeskyttelsesmiddel, rense- og opløsningsmidler, batterier,
syrer, kunststoffer, glas og gammelt jern − kræver
ansvarsfølelse, plads, penge, arbejdstid og til dels
også afgiftspligtige kontroleftersyn.

Diverse omkostninger

	Arbejdssikkerhed, strøm, vand, varme, erhvervsansvars-, brand-, indbruds- og andre forsikringer,
forhandlerskilte, kontorartikler, tryksager, faglitteratur,
porto, telefon, fax, gebyrer, arbejdstøj, kundeinformationer og reklame.

Kostpris i alt for en times arbejde

	Afvigelserne i de gennemsnitlige beløb afhænger af
varemærke, region og værkstedernes udstyrsniveau.

Et specialværksted i en landbrugsmaskinforretning har –
for at kunne rumme en krævende indretning – brug for tilstrækkelig plads og for et stort antal specielle arbejdsindretninger. Nedenfor følger en liste over de vigtigste:

Bygninger:
•
•
•
•
•

Opvarmet værksted
Olie- og vandudskiller
Kontorlokaler og garderober
Lagerrum til reservedele
Specielt lagerrum til spildolie, batterier og diverse væsker

Udstyr:

• S
 vejseanlæg (som regel med beskyttelsesgas), elektriske og autogene
• Højtryksrenser
• Drejebænk
• Loddeudstyr
• Klima-ladeaggregater med gas-genindvinding
• Standboremaskine
• Pneumatisk maskine, hydraulisk slangepresse
• Arbejdsbænke
• Prøvestand til kraftudtagsaksler
• Fuldt udrustede værktøjskasser
• Testapparat til trailerbremser
• Donkraft
• Luftkompressor med diverse ekstraudstyr
• Batteritestere og ladeaggregater
• Lift til små apparater
• Testapparat til dieseludstødning
• Trykmanometer
• Renseanlæg til små dele
• Specielt varemærkespecifikt inventar:
Laptop med tilhørende software til
gear, hydraulik og motorjusteringer
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