landbrug
entreprenør
vej- og park

Vi har de
rigtige maskiner
lad os hjælpe dig
Maskinforretning skifter ejer
Virksomheden blev grundlagt i 1861 som en smedje i
Tømmerup på Amager, og har siden 2017 været ejet af
Nellemann Gruppen. I foråret 2020 skiftede virksomheden navn til Nellemann Machinery, dette som en naturlig
del af den rejse, der flytter virksomheden fra at være en
one-stop-shop, som kunne levere alt det, kunden efterspurgte, til at fokusere på en smallere produktportefølje
af topbrands indenfor maskiner til vej- og park, entrepre
nør og landbrug.

Nellemann Machinery A/S er en professionel samarbejdspartner, hvor du
kan få en totalløsning, der dækker
alle facetter fra salg til reparationer
og fra forsikring til efteruddannelse.

For eksempel brands som:
• Kubota, verdens næststørste producent af traktorer,
producerer traktorer fra 20 til 215 hk, landbrugsredskaber og græsklippere til professionelle.
• Bobcat, et brand der er så ikonisk at det har lagt navn
til en maskintype. Bobcat producerer gravemaskiner,
teleskoplæssere, og selvfølgelig „Bobcat‘s“.
Kunderne stiller til stadighed stigende krav til deres samarbejdspartnere og Nellemann Machinery skal følge
med. Uanset om det er i rådgivningsrollen, leverancen af
reservedele eller når maskinen skal serviceres. Derfor er
denne rejse også nødvendig for at kunne være en af fremtidens leverandører. I dag sælger og servicere Nellemann
Machinery maskiner i Danmark, Norge og Sverige enten
direkte eller via et netværk af private forhandlere.
Virksomheden omsætter for ca. 200 mio. kr. og beskæftiger 80 medarbejdere. Som en del af Nellemann Gruppen
får vi den sparring og professionelle støtte, der gør at vi
kan tage den rejse, der er nødvendig for at blive et stærkt
ben og bidrage til risikospredning i en bilorienteret gruppe.
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Vores fremtid
Kristian Refnov, direktør i Nellemann Machiney

En lang historie
kort fortalt
Smedjen i Tømmerup
etableres. Fokus er
servicering af de lokale
landbrug på Amager.

Firmaet har udviklet sig til at være
totalleverandør af professionelle
maskiner, og har afdelinger i
Danmark, Norge & Sverige.

1861
19501989

Nellemann Machinery A/S vil
fremadrettet være den professionelle samarbejdspartner, til
de professionelle brugere med
fokus på vej- og park, entreprenør- og landbrugsmaskiner.

Firmaet skifter navn til Nellemann Machinery, stadig med
danske afdelinger i Kastrup og
Viby. Afdelingerne i Norge og
Sverige udvikles og udbygges.

19892017

Udviklingen tager for alvor fart.
Svenningsens Maskinforretning
etableres og der opbygges en
moderne maskinforretning.

2020
2017

Firmaet overtages af Nellemann, og der starter en kraftig
selektering i brands. Der er fokus
på brands som: Kubota, Bobcat,
Holder, osv. Hovedfokus er på
vej- og park, entreprenør,
landbrug.
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Stærkest sammen
Kubota og redskaber

Hos Nellemann Machinery repræsenteres nogle få velvalgte
producenter, af kvalitetsmaskiner til vej- og park, entreprenørfaget og til landbruget. Vi er specialiseret rådgivere og kan vejlede, til at vælge netop den maskine som passer bedst til kundernes behov.

Importør af Kubota

Kubota er en japansk producent af minigravere, traktorer,
græsklippere, entreprenørmaskiner samt et væld af andre
tunge maskiner. Virksomheden blev grundlagt i 1890 og har
lige siden været en respekteret og anerkendt producent af
maskiner og motorer.
I 2012 erhvervede japanske Kubota Corporation Kverneland
Group og fik derved et fuldt program af professionelle landbrugsredskaber med i produktsortimentet. Siden er de Kverneland Group producerede Kubota redskaber blevet introduceret
i en række lande over det meste af verden, og senest er introduktionen sket gradvist i Europa.
Som importør af Kubota i Danmark, spiller vi hos Nellemann
Machinery en væsentlig rolle i markedsføringen og distributionen af de Kverneland Group producerede Kubota redskaber
til landbrugssektoren.
”Set i lyset af, at Kubota har købt Kverneland ser vi samarbejdet som en naturlig udvikling. Med Nellemann Machinery som
partner i Danmark bygger vi et stærkt fundament for fremtiden”.
udtaler markedsdirektør Jørgen Mortensen, Kverneland Group
Danmark A/S.

Nedrivningsudstyr fra verdens førende producent

Importør

www.ankerlokken.dk

Hækkeklipper fra verdens førende producent

Importør

Kompakt og kraftfuld
Bobcat E-85
Flere og flere entreprenører får øjnene op for de
mange muligheder, der er ved at tilføje en
minigraver til flåden.

Minigravere er til stede på næsten alle
byggepladser, fra landskabspleje til nedrivning eller udgravningsprojekter.
Martin Thomsen driver til daglig MTH Service, som løser en bred vifte af serviceopgaver for både privat- og erhvervskunder.
De mange forskellige opgaver spænder over have- og anlægsarbejde, entreprenøropgaver, vintertjeneste og meget
mere. Det kræver det rette maskinel, og
det nyeste skud på stammen i Martins maskinpark, er Bobcat E-85, købt hos Nellemann Machinery.
”Vi laver en del anlægs- og entreprenørarbejde, og vores gamle gravemaskine
var en ældre model, som trængte til en
udskiftning. Vi har efter en meget fornuftig dialog med Nellemann Machinery valgt
at investere i en Bobcat E-85.” siger Martin
Thomsen.

Bobcatten er en kompakt, men kraftfuld
gravemaskine, som kan bruges til mange typer opgaver. Maskinen har en alsidig
anvendelighed, og er særdeles god til anlægsopgaver.
”Jeg har tidligere købt en teleskoplæsser af
samme mærke hos Nellemann Machinery,
og også dengang blev jeg mødt med professionalisme og indgik en handel der var
særdeles fornuftig, både på økonomien,
garantien og opfølgning. Det var blandt
andet derfor, jeg kontaktede Nellemann
Machinery, da vi skulle have en ny gravemaskine.”
Hos Nellemann Machinery blev Martin rådgivet til at investere i Bobcat E-85, som har
taget alt det bedste fra de “store gravemaskiner” og komprimeret det ned til en kraftfuld 8,5 tons kompakt gravemaskine, som
kan løse en bred vifte af opgaver.

Forøg din effektivitet og arbejdsglæde med eks. EC209 tiltrotator
på din Bobcat. Med QSM underdel, aftagelig gribeklo, EC-Oil
og engcon’s hydrauliske udstyr, er du klar til alle arbejdsopgaver.
Kontakt Nellemann Machinery eller engcon for yderligere info.

engcon

®

engcon Denmark A/S · Knarreborgvej 19A · Verninge · 5690 Tommerup
Tlf.: 70 20 13 50 · www.engcon.dk · danmark@engcon.com
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„Jeg blev mødt med
professionalisme og
indgik en handel der
var særdeles fornuftig
– både på økonomien,
garantien og
opfølgning.“

Martin Thomsen, ejer af MTH Service

NYHED
Tiltman 0
5
kompakt 50°
0,8 – 2,7 tons maskiner
Lav vægt og byggehøjde
Halvautomatisk og
hydraulisk skifte

50°

Vej- og park
maskiner
Nellemann Machinery er med en lang erfaring
din professionelle samarbejdspartner inden for
vej- og parkmaskiner. Vi repræsenterer et stærkt
program med få velvalgte producenter.
Vores speciale er især:
• Kompakttraktorer
• Græsklippere
• Minigravere og minilæssere
• UTV’er
• Redskabsbærer + redskaber
• Fjernstyret rotorklipper
• Feje- og sugemaskiner
• Alternativ ukrudstbekæmpelse
• Vinterredskaber
• Småmaskiner
• Løvsugere, blæsere, vertikalskærer mv.
Vi samarbejder især med landbruget, entreprenører og aktører inden for det grønne område.
Har du et specifikt behov, er du altid velkommen
til at kontakte os. Hos Nellemann Machinery finder vi altid den rigtige løsning i samarbejde med
vores kunder.
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Jordbor fra verdens førende producent

SOLUS

www.solus.dk

Importør

Lisenborgvej 6 · Bølling · 6900 Skjern · Tlf. 97 36 80 88

CP Metal A/S
Moderne Dansk Håndværk

Vi svejser, presser, fræser og drejer alle former for emner
i aluminium, rustfrit og almindeligt stål.

Vi benytter den
nyeste teknologi
til at levere den
bedste kvalitet – Hver gang !

Desuden er vi en af Danmarks førende producenter af
skovle og udstyr til læssemaskiner og gravemaskiner.

www.cpmetal.dk ~ 75 75 35 47 ~ cpordre@cpmetal.dk

Vi tilpasser alle vore
produkter så de passer
til netop dine maskiner
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Service
i særklasse
Foruden kvalitetsmaskiner til vej- og park, landbrug
og entreprenører, tilbyder Nellemann Machinery service i absolut særklasse. Med et professionelt hold af
servicemedarbejdere, landsdækkende servicebiler
og to veludrustede værksteder, kan vi altid være tæt
på vores kunder, hvis uheldet er ude.
Vi ved at nedetid koster, og vi ved hvor vigtigt det er at
maskinerne er i drift på særlige tidspunkter. Vi gør en
dyd ud af, at være tæt på vores kunder, i kritiske perioder – uanset om der skal høstes, graves eller planeres.
Nellemann Machinery‘s eftermarked er eksperter i
vores egne mærker, Kubota, Holder, Bobcat & Schmidt
m.fl., uanset om det drejer sig om reservedele, værksted eller teknisk support, står vi altid klar til at hjælpe
og vejlede dig, så du hurtigst muligt kan komme videre.
Vi er med hele vejen, og vil gå langt for at holde din
maskine kørende. Vores team af specialister har altid
den seneste efteruddannelse og viden. På den måde,
kan vi efterleve vores ambition om at være de bedste
rådgivere for vores kunder, og du vil til enhver tid blive mødt af uddannet personale, som sidder klar ved
telefonerne.

Vores servicebiler
er landsdækkende

Kontakt
Kastrup – Hovedkontor
Nellemann Machinery A/S
Tømmerupvej 13-15
DK-2770 Kastrup

Viby – Jylland
Nellemann Machinery A/S
Jens Juuls Vej 14
DK-8260 Viby

Telefon +45 32 50 29 02

Telefon +45 86 52 42 11

Læs mere på:
www.nellemannmachinery.com
Følg os på:
www.facebook.com/Nellemann-Machinery-718705991612962

• 16304 • www.jsdanmark.dk

Vi er altid i nærheden, når uheldet er
ude. Vores servicebiler dækker hele
landet, så du hurtigt er kørende igen.

