Første IHI 27V4 minigraver er allerede
en udlejningssucces
Der er virkelig gang i mange ting på Kegnæsvej 20 på Sydals, maskinerne kommer ind og ud af pladsen i et rask tempo, både store og
små. Mange mennesker kender Jens Hansen og der er livlig aktivitet
på værkstedet og i maskinudlejningen. Kunderne i huset er lige fra
Arkil, MJ Eriksson, GSV, SIB, til små håndværkere og private. Geograﬁsk spreder udlejningen sig til, de steder kunderne er. Så Jens har
maskiner kørerende på Sjælland, Vejle, Skive og mange andre steder.
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”Vi har stor succes med udlejning af IHI minigraStartet 1994
vere og har haft det over 10 år. Vi har 7 i maskinprogrammet i dag og de skiftes ud når de har gået
Maskinudlejning + værksted
2500 timer, så vi altid har ”nyt” grej til vores
kunder. Den seneste IHI vi har i programmet
80 stk. maskiner i programmet
er vores nye IHI 27V4 og det tegner godt
Gravemaskiner fra 0,9 til 14
for den. Allerede første dag vi ﬁk den hjem
ton.
kom den ud og køre. Siden har den været
Giant minilæsser V452T HD
hos 5 forskellige kunder og kørt mange
Flere lokationer med maskiner
timer. Det første projekt den var ude til,
7 x IHI minigravere
var et hus byggeri i området. Den er snild,
fordi den lige kan være på en maskintrailer
og har en størrelse, der magter krævende
opgaver og så er den udstyret med 3 standard hydraulik funktioner, hvor andre mærker har det som tilkøb. Jeg har haft andre minigravere i programmet,
men håndværkere vil have noget der virker hver gang og det gør IHI. Mine
kunder har holdninger til maskinerne og hvis ikke det virker, så får jeg det virkelig at vide. Jeg sværger til IHI og har gjort det mange år og så er IHI er virkelig
stærke i hydraulikken. Udlejningsperioderne er lige fra timer til mange måneder og de har været i mange forskellige hænder. For mig måler jeg succes på
maskiner, med hvor lidt jeg ser dem på pladsen og mine IHI ser jeg sjældent” .
Jens Hansen, ejer af Syd Als Auto og Traktorservice.
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