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75 procent af handlen er tre IHI gravemaskiner. Foto: Brdr. Holst Sørensen.

ENTREPRENØR | 11.02.16 | 10:46 - Kim Ebbesen

Tre minigravere og en læssemaskine er indkøbt hos Brdr. Holst Sørensen.
Det går godt hos bygge- og entreprenørvirksomheden Kjelkvist i Tønder. Siden 1. januar 2008, hvor de tre ejere Bo Kjelkvist,
Poul Erik Lorenzen og Gert Nissen enedes om at forene kræfterne i en fælles virksomhed under navnet Kjelkvist A/S, er
medarbejderantallet steget til 55 dags dato.
Det betyder aktivitet, og med den aktivitet følger også slid på materiellet. Derfor har Kjelkvist netop fået leveret fire nye
maskiner af Brdr. Holst Sørensen i form af to IHI minigravere model 19 VXT, en enkelt minigraver model 17 VXE og en Giant
V452XHD minilæsser.
Førstnævnte model har MASKINteknik i øvrigt testet i PowerGear.
- Vi har kørt med IHI i mange år. Vi har et godt samarbejde med Brdr. Holst Sørensen, som står ved, hvad de lover. Vi har
ikke noget at udsætte på hverken service, reservedele eller brugtpriser, siger Poul Erik Lorenzen i forbindelse med handlen.

Ren handel
Det er egentlig ikke, fordi Kjelkvist har en særlig forkærlighed for IHI - eller Giant for den sags skyld. Men maskinerne har
præsteret tilfredsstillende gennem flere år, og den slags lagres i hukommelsen.
- Vi får vores medarbejdere til at melde ind, hvis der er nogle andre maskinmærker, de ønsker at prøve. Men hver gang er
valget igen faldet på IHI, og det må vi i ledelsen forholde os til, konstaterer Poul Erik Lorenzen.
Giant læsseren har været på prøve i firmaet, hvor den overbeviste om sine evner, og derfor indgik i handlen.
De nye maskiner er i øvrigt købt i ren handel. Der er ikke sendt brugte maskiner den modsatte vej. Brdr. Holst Sørensen
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kunne tømme sin nyanskaffede maskintrailer og køre tom retur.
- De nye skal udbygge flåden. De gamle maskiner var vi ikke helt klar til at sige farvel til, så de er nu blevet back-up
maskiner, siger Poul Erik Lorenzen.
De nye maskiner blev leveret fredag 5. februar og modtaget med grillpølser og smil. I skrivende stund er de ved at blive
udstyret med firmanavn og sporingsudstyr, før de bliver overdraget til deres faste maskinførere. Det vil typisk blive opgaver
med belægning og kloak, der vil fylde deres hverdag.
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