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Skrevet af Jonas Broholm Andersen | Udskriv

Michael Nielsen, ejer af Multivikaren, sammen med sine tre nye maskiner.

Den nordjyske maskinforhandler W. J. Maskinservice er netop nået op på 100 stk. solgte Giant minilæssere.
Handlen, der gjorde det muligt at nå det skarpe hjørne indebar ikke mindre end 3 maskiner. Multivikaren, der holder til ved Hjørring i Nordjylland, købte nemlig
både en Giant D332 SWT X-tra, en Giant V452T X-tra HD samt en Terex TC20 minigraver. Virksomheden, som består af 4 mand, skal bruge de nye maskiner
til en øget ordretilgang samt sneberedskab.
»Jeg har haft flere Giant maskiner, og de er løbende blevet skiftet ud i forbindelse med udviklingen i min virksomhed, så jeg hele tiden har haft en maskine,
der passer ideelt til mine behov. Styrken i maskinerne var årsag til, at jeg købte den første og ligeledes hastigheden, når jeg skraber og salter om vinteren. De
2 nye er kommet til, så vi kan blive mere effektive,« siger Michael Nielsen, ejer af Multivikaren.
De nye maskiner er udstyret med et fysisk lavere løftetårn, hvilket giver en højere løftekapacitet.
Kundetilpassede løsninger
W.J. Maskinservice er grundlagt af Walther Juel Jensen i 1996. I 2005 blev der bygget til, og et nyt værksteds- og administrationsbygning så dagens lys. I dag
er det en familievirksomhed, der drives af Walther Juel Jensen og Morten Juel Jensen.
»Vi tilvalgte forhandlingen af Giant frem for et andet mærke for cirka 4 år siden. Det gjorde vi fordi, vi mener, at det er en unik maskine blandt andet til kunder
som “Multivikaren” og entreprenørbranchen. Jeg kan kundetilpasse hver maskine, og det oplever jeg gør en forskel, når jeg er i dialog med interesserede,«
udtaler Morten Juel Jensen.
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