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Tirsdag den 2. december 2014

Smede- og maskinforretning
udvider og ansætter

Maskinhandler tror
på godt julesalg af
traktorer

PC Maskiner, Skive, overtager både
produktion og salg
af Spøttrup Hytten
den 15. december og
ansætter flere medarbejdere.
 Den 15. december flytter
produktionen af Spøttrup Hytten fra P. Hald Maskinfabrik
Smede- og VVS i Spøttrup til
PC Maskiner i Skive.
Spøttrup Hytten er et bredt
program af hytter til frilandsgrise,
kalvehytter, læskure, foderautomater, drikkekar, riste med mere.
Programmet passer godt ind i
PC Maskiners eksisterende produktprogram, som blandt andet
omfatter deres egne vejhøvle og
ridebaneplanerne. Foruden smedearbejde har PC Maskiner også
salg af nye og brugte landbrugsmaskiner samt have- og parkmaskiner og er blandt andet forhandler af JF og Kongskilde, Vogel &
Noot, Maschio, Fransgård og
Baastrup. Med indkøbet af Spøttrup Hytten udvider PC Maskiner
ikke bare deres produktprogram
men også de fysiske rammer med
indretning af et nyt 400 kvadratmeter stort smedeværksted.

Salgschef Thomas
Mikkelsen, Farmas,
er overbevist om, at
der nok skal blive
et godt traktorsalg i
december måned –
blandt andet på grund
af gunstige energitilskud.

Spøttrup Hyttens brede produktprogram består blandt andet af både farehytter til frilandsproduktion
og kalvehytter samt en lang række andre specialprodukter. Spøttrup Hytten produceres fremover hos
PC Maskiner, Skive. (Arkivfoto)

Ansætter flere folk

PC Maskiner var oprindeligt en
enmands-virksomhed, som lejede arbejdskraft af Axel Weinecke, der har hjulpet til, det han
kunne, i weekenderne.
Men med købet af Spøttrup
Hytten er der nu blevet basis
for at ansætte en mand, og
PC Maskiner planlægger at ansætte en mere i den nærmeste
fremtid og måske flere på længere sigt.
- Vi har haft en stigende efterspørgsel, også fra udlandet,

men vi har ikke tidligere haft
mulighed for at tage flere kunder ind, men det får vi nu, fortæller Camilla Petersen, der driver PC Maskiner sammen med
Preben Christensen.
På den måde frigøres der
også mere tid til salg, og PC
Maskiner planlægger at deltage
på flere messer og dyrskuer.

Overtager velfungerende
virksomhed

De tidligere indehavere Preben
og Ilse Hald har været med i

VANVITTIGE PRISER

hele frilandsgrisenes historie i
Danmark og var i sin tid med til
at stifte Friland.
De har brugt mange år på at
udvikle deres farehytte, som
blev belønnet med en sølvpris
på Agromek i 2012.
- Det er en velfungerende
virksomhed, vi overtager, men
på grund af alder og fordi de
gerne vil nyde deres tredje alder, har de valgt at sælge, fortæller Camilla Petersen.

Handel inden jul

ankj

 Der var julemusik i højtalerne og grønlangkål på menuen,
da Farmas holdt det traditionsrige julemarked i Farsø. Hyggen
var i højsædet, men placeringen
af arrangementet omkring den
første december er ikke tilfældig, for traditionen tro afsluttes
der mange handler i julemåneden.
Sidste år var der et ekstra incitament til at købe ny traktor
på grund af fordelagtige afskrivningsvilkår.
- Vi er godt nok ikke begunstiget af samme gode afskrivningsregler, som der var sidste
år, men jeg er slet ikke i tvivl
om, at der nok skal blive solgt
traktorer i år også, siger Thomas
Mikkelsen.
I år er der nemlig til gengæld
mulighed for at man kan få
energitilskud til at købe en ny
traktor, der er mere miljørigtig

og -effektiv end den gamle.
Tilskuddets størrelse er afhængig af, hvilken model den nye
traktor erstatter, og hvor meget man kører med traktoren. I
gennemsnit ligger tilskuddet på
cirka 40.000 kroner, oplyser Ib
Dahl Jensen, der er energirådgiver hos Verdo.
Men det kan variere meget fra
sag til sag.
- Det ligger lige fra 5.00070.000 kroner, fortæller han.
Ud over energitilskudsmuligheden tilbyder New Holland
også billig finansiering i øjeblikket.

Succes med demo-kørsler

Men det er ikke kun fordelagtige priser, der kan få kunderne
til at tage den sidste beslutning
om at købe ny traktor. Det kan
en testkørsel også, og dem har
Farmas haft en del af i årets løb,
og de satser på flere til næste år.
Årets mange demo-kørsler
med både traktorer og maskiner vil også påvirke decembersalget, vurderer Thomas Mikkelsen.
- Det har allerede givet ordrer,
siger han, og allerede ved julemarkedet var der flere interesserede, mulige købere.
Af Anne Kjærsgaard Krogh

Vi har også enkelte
demo-maskiner
RING OG HØR

SERVO 35 S
PLUS NOVA

SERVO 6.50
PLUS NOVA

SERVO 6.50
PLUS NOVA

5-fure ............................ 192.637,forplove V2 .....................14.962,stort landhjul 780x340 ... 21.772,liftmontering CAT III ........... 412,-

7-fure ............................ 374.085,forplove V2 .....................20.944,-

8-fure ............................406.635,forplove V2 .....................23.936,-

Listepris kr. ............... 229.783,-

Listepris kr. ............... 395.029,-

Listepris kr. ............... 430.571,-

159.000

275.000

299.000

Der var stor interesse for traktorer, da Farmas holdt julemarked, og
salgschef Thomas Mikkelsen (yderst til venstre) og salgsassistent
Ole Rosengreen (yderst til højre) snakkede med mange interesserede kunder. (Fotos: Anne Kjærsgaard Krogh)

Ekstraudstyr mod merpris. Alle plovene er som standart udstyret med hydraulisk stensikring og variabel furebredde

For mere info og tilbud - kontakt din lokale forhandler
eller Anders Hansen på 30 45 18 70
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www.poettinger.dk - Anders Hansen tlf. 30 45 18 70

Køen til grønlangkålen var lang.

