Stor udlejningssucces med IHI minidumpere
Tønder Maskinudlejning henvender sig til virksomheder og private. Kunderne er geograﬁskplaceret i og omkring Tønder. Butikken er siden opstart i 2006, udvidet løbende både i forhold til maskinprogrammet, men
også andre områder. I dag udgør udlejning en stor del af omsætningen, men salg af maskiner er også en stor
platform. Sekundære produkter, så som sand, græs, sten og grus mv, sælges der også meget af. Jørn stod
ved en skillevej i 2006, han solgte gård og kastede sig ind i en helt ny branche, et valg han ikke fortryder.
”Jeg kommer med erfaringer fra entreprenør og landbrugsbranchen, hvilket giver mange positive
synergier til min forretning i dag. Jeg kender jo til brugen af maskinerne og har forståelsen for de ting mine
kunder står i eller overfor. 2 af maskinerne er IHI minidumpere, som er en meget vigtig og hyppigt udlejet
maskine. De er selvlæssende, kan afrette, grave og ﬂytte store mængder materiale på kort tid. Er du lidt
ﬁngersnild kan du nemt ﬂytte 40 m3 meter på en arbejdsdag med dem. De er utrolig
handy og kan komme ind alle steder i bygninger, når du eksempelvis har banket gulv
op, så bruges de nemt til at ﬂytte store brokker og laster 900 kg. Bælterne gør den
meget mobil og stabil og betjeningen kan varetages af alle, det er virkelig nemt og
smart. IHI dumperne er et produkt vi har stor
succes med at udleje og har meget få
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