Venieri og Giant
– stærkt makkerpar hos Midtjysk Mørtel

I 1986 startede et mørtelværk i Herning, som siden hen har fået en lang række produkter på hylderne. Alt lige fra beton, sand, stabilgrus, muld, grus, sten, salg, træpiller og listen er lang. Det er et værk, men også en omfattende handelsvirksomhed med 73 ejere i ryggen. Virksomheden henvender sig til entreprenører, trælaster, anlægsgartnere,
murere og entreprenører, men sælger også til private. Igennem en årrække har et poseanlæg kørt med forskellige
emner, så de ﬁk et behov for maskiner der kunne læsse for kunder og til anFaktaboks
lægget.
“Vi havde en læssemaskine, som voldte os lidt udfordringer, så vi ﬁk Venieri og
Giant på prøve. Vi havde brug for 2 maskiner i hver deres klasse, så vi kan nå
alle vores forskellige opgaver. Vi overvejede et udvalg af mærker og kom frem
til Venieri virkede utrolig kraftig og endda mere end de mærker den var oppe
imod. Motoren var større end andre i samme klasse, den er mere gennemført
og passer perfekt til vores behov. Man får virkelig noget for pengene med en
Venieri. Vi kører uden problemer ind i en stak materiale i
tomgang. Den har virkelig magt over læsseopgaverne og
opstakning. Vi bruger Venierien meget til at fylde i siloer,
læsse lastbiler og ﬂytte bigbags. Gianten har vi købt i
samme handel som Venierien, den bruger vi til et utal
af andre opgaver på pladsen, som at læsse og afvejning af materialer til kunder mv. Vi har vægt i
begge maskiner, så nu sparer vi også tid, når der
er mange kunder på samme tid. Maskinerne
kører bare godt og de er nemme at bruge. Man
stiger let ind i dem og vi er rigtig glade for
dem. Vi er blevet mere effektive efter vi har
fået de stærke makkerpar – Giant og Venieri”
udtaler Lars Mortensen – driftchef
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Midtjysk Mørtel A.M.B.A
Mørtelværk
Frisk beton
Granit
Poseanlæg
Grus og skarver
Brosten m.v.
73 ejere
7 mand ansat
Bestyrelse på 5 mand
Opstart 1986
Venieri 7.63
Giant 452 HD
små
maskiner op til 7 ton
2 x Giant V452T HD X-tra

GiANT

