JM Trykluft og Giant minilæssere
JM Trykluft er en stor maskin og materiel udlejer i Danmark med 7
afdelinger. Der er mange års erfaring bag forretningen og medarbejderne. Produktporteføljen udvides løbende og maskinparken udskiftes kontinuerligt for, at have godt og driftsikker materiel til kunderne. På minilæsser siden var der indtil 2009 et mærke der dominerede, men det blev ændret. I dag er det Giant, der er den primær
maskine, når det gælder minilæssere. Giant der ejes er modellerne
451 og 452 i forskellige versioner og med forskellige optioner.
”Vi skiftede minilæsser mærke til Giant i 2009, fordi de simpelthen
var stærkere i løftekapacitet end det mærke vi havde inden. Vores
Giant minilæssere kører rigtig mange timer i marken, både til store,
små, korte og lange projekter. Vi oplever at det både er store professionelle, mellem store og private kunder der kommer tilbage med
positiv respons på Giant. Der er ikke noget entydigt mønster i hvilke brancher der lejer Giant, men de kører ﬂest timer i entreprenør
og anlægsbranchen. Vores kunder er glade for den styrke de har
og at de er brugervenlige. Vi har primært modellerne 451 og 452 i
mange udgaver, med- eller uden tag og bøjler. Med Giant, ved vores
kunder hvad de får. Vi valgte leverandør af minilæsser, fordi Brdr.
Holst Sørensen A/S har været med i mange år og det giver os en
tryghed og vi ved servicedelen er i orden. Efter vi har fået Giant i
programmet har vi oplevet en adfærdsændring hos vores kunder, så
i dag er der mange der ringer og decideret spørger på en Giant. Vi
er glade for Giant og godt tilfredse med maskinerne.” – Siger Peter
Madsen, Salgsdirektør
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Faktaboks
Udlejningsﬁrma
Afdelinger i
Århus, Horsens, Silkeborg,
Randers, Holstebro, Kolding
og Billund
60 års eksistens
30 års erfaring i udlejning
Service biler
Serviceværksted
Udspringer af
Jysk Metalisator

Utraditionel udlejnin

g.

I 6 måneder havde
vi en Giant
V452 X-tra i Nordkap
. Den kørte
uden problemer i he
le perioden.
Driftsikkerheden blev
testet, og der
blev ikke brug for servi
ceværkstedet, der lå 800 km væ
k.

GiANT

