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Tysk ekspert
på dansk
mission
Uwe Voigt har overtaget importen
af knusere fra schweiziske Gipo.
Af Kim Ebbesen

Når man første gang ankommer til adressen for Maskinhandel Voigt, nærstuderer
man lige sine notater en ekstra gang for at sikre sig, at
man er det rigtige sted. For
bedst som man troede, man
kom til en maskinhandel,
dukker en campingplads op
mellem træerne i det pandekageflade sønderjyske landskab.
Men jo, den er god nok.
Udover at drive campingpladsen Ballum Camping
med sin kone Ulla er tyske
Uwe Voigt også en kendt og
anerkendt maskinhandler
inden for entreprenørmaskiner. Særligt knuse- og sigteanlæg har gennem en lang
årrække haft hans fokus, og
tidligere i år overtog han
den danske import og for-

handling af netop den type
maskiner fra schweiziske
Gipo.

Bred baggrund
Programmet fra Gipo dækker blandt andet en bred
vifte af mobile knuseanlæg
med en vægt på op til 127
tons. Dertil kommer sigteog sorteranlæg i flere størrelser, som kan udbygges og
tilpasses efter kundens ønsker.
Det giver unægteligt lidt
af en kontrast til en campingplads i det flade Sønderjylland, men for den nu snart
65-årige Uwe Voigt er campingpladsen en ramme, som
kom til for 10 år siden. Maskinerne har til gengæld
været en del af hans liv i
flere årtier.
- Da vi flyttede til Danmark og købte campingplad-

Brugte Maskiner
JCB 3CX

www.jcb.dk

Knusere fra schweiziske Gipo fandt tidligere i år en ny importør i form af tyskefødte Uwe Voigt.
sen, troede jeg, at jeg skulle
stoppe helt med maskinerne.
Det var planen, men tanken
holdt kun én uge, fortæller
Uwe Voigt med et smil.
Han indledte sin karriere
i branchen via en uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i fødelandet
Tyskland. Efterfølgende var
han 18 år hos Zettelmeyer.

Først 11 år som servicemontør og derefter syv år som
serviceleder.
- På den måde lærte jeg
alle siderne af faget. Både
den tekniske, det salgsmæssige og bogholderiet bagved,
siger Uwe Voigt.
Da Volvo overtog Zettelmeyer, blev hans stilling
nedlagt, og han rykkede der-

Entreprenør - Maskiner

903380
Årgang 2000
6500 timer

Jylland, Nord:
Niels Juel
mobil 40 81 31 22

Samarbejder

Jylland, Midt:
Steen B. Knudsen
mobil 21 49 56 08

Kr. 135.000
Terex 980 Elite

Landpower:
Claus Astrup
mobil 21 80 38 80

Volvo L 150 E, 8837 t, ........................2002

Volvo L 110 E, 11350 t, ......................2005

Volvo L 90 E, 10314 t, ........................2003

Volvo L 70 G, 1111 t,..........................2012

CAT IT 28 G, 11264 t, .........................1998

Volvo A 25 C 6x6, 15591 t, .................1999

Volvo ECR 38, 3755 t, ........................2005

Komatsu PC 78 MR-6, 5769 t, ............2005

903282
Årgang 2009
3710 timer

Jylland, Syd/Fyn:
Carsten Mørk Jacobsen
mobil 61 61 40 96

Kr. 225.000
JCB 416 HT

Jylland, Øst:
Poul C. Pedersen
mobil 20 22 35 65

903222
Årgang 2006
5000 timer

Sjælland:
Lars Houlind
mobil 40 81 84 81
Landpower:
Kristian Thomasen
mobil 21 55 56 56

Kr. 450.000
New Holland
TS 100
903334
Årgang 2001
6740 timer

Landsdækkende
service

Kr. 148.000
Terex TC48
903261
Årgang 2008
421 timer

KLIK DIG IND PÅ
ET BESØG I VORE
WEBSHOP PÅ

Alle typer entreprenørmaskiner købes til eksport

www.jcbparts.dk

Kr. 240.000
Alle maskiner er uklargjorte
JYLLAND
Holmegade 58
6990 Ulfborg
Tlf. 70 10 12 14

for til Volvos afdeling i Hamborg, hvor han blev ansvarlig for brugte maskiner. Det
eventyr fik også en ende, og
efter halvandet år hos Meldgaard i Aabenraa kom han
syd for den danske grænse
igen via en ansættelse hos
det tyske firma Oppermann
und Fuss. Her var han i en
samlet periode på ti år kun
afbrudt af halvandet år hos
Doppstadt i Danmark. Oppermann und Fuss havde
mærker som Rubble Master
og Finley i folden, som Uwe
Voigt hurtigt fik ind under
huden.

FYN
Industrivej 11
5492 Vissenbjerg
Tlf. 70 10 12 14

Alle priser er ekskl.moms
ØST FOR STOREBÆLT
Kærup Parkvej 3, Benløse
4100 Ringsted
Tlf. 70 10 12 14

Stubbæk - 6200 Aabenraa - tlf. 74 61 36 30
www.hjh-maskiner.dk

Da hans tilbagetrækning fra
maskinbranchen ikke holdt
stand, blev det H. Serup Olesen i Brande i Midtjylland,
som fik glæde af hans erfaring.
- De havde dengang forhandlingen af Rubble Master og Hyundai. Jeg arbejdede freelance for dem og
formidlede salg. Men så kom
krisen, og så ville ingen
pludselig købe maskiner. Jeg
skulle finde på noget nyt, så
jeg fulgte med Rubble Master til Scantruck. Det forløb
dog ikke, som de gerne ville,
så det stoppede også igen,
husker Uwe Voigt.
Sideløbende havde han
dog fin succes med at formidle danske brugte maskiner ud af landet til kunder i
blandt andet Tyskland, Holland og Polen. Men Rubble
Master befandt sig i et dødvande.
- Jeg oplevede, at ingen
rigtig var interesserede i at
overtage forhandlingen af
Rubble Master, da firmaerne havde andet at fokusere
på. Den endte hos Komi
(Komi Contractor Supply,
Red.), men det fungerede
ikke, som jeg havde forestillet mig det. Derfor forlod jeg

samarbejdet igen, fortæller
Uwe Voigt.

Nyt marked
Bruddet skete først på året,
men der gik ikke længe, før
den tyske maskinmand havde fundet et nyt interessant
mærke i form af tidligere
nævnte Gipo.
- Min opgave er nu at få
Gipo ind på det danske marked. Det er store maskiner,
vi taler om her. De kommer
fra 33 tons til over 100 tons,
og det er ikke nogle, man
sælger af hver dag. De er dyrere end andre, men de holder også længere. Hver eneste stykke jern til knuserne
produceres på fabrikken i
Schweiz, og de er fuldt hydrauliske. Nogle siger, de er
lidt gammeldags, men de
kører stabilt og sikkert, fastslår den tyske maskinkender.
At få et maskinmærke ind
på et marked som det danske fra et begyndelsespunkt,
som reelt er lig med nul, er
en kæmpe udfordring, men
det skræmmer ikke Uwe
Voigt.
- Jeg mener, jeg kan gøre
det, fordi jeg har mange års
indsigt i knusning og nedbrydningsbranchen. Ud fra
kundernes type af opgaver
og deres mål med en maskininvestering kan jeg rådgive dem omkring deres maskinvalg og sikre, at de får
en maskine, som opfylder
deres behov.
- Jeg skal så, før jeg kan
høste. Det er jeg helt klar
over. Derfor skal jeg ud og
markedsføre Gipo. Man kan
sammenligne det lidt med,
at det ikke er alle, der kører
BMW eller Mercedes. Folk
kender godt mærkerne, men
det er ikke alle, som har behovet for dem, lyder sammenligningen fra Uwe
Voigt.

nedbrydning - knusning - sortering

Uwe Voigt (tv.) deltog på Gipos stand under Steinexpo i sidste måned. Her ses han i selskab
med Birger Foss, som er freelance montør for Uwe Voigt samt Mark Glaner (th.) fra Gipos
salgsafdeling.
Ved siden af Gipo sælger
han fortsat sliddele og reservedele til andre maskinmærker. Hans fortid som
tekniker er en fordel, mener
han.
- Jeg ved, hvordan maskinerne fungerer, fordi jeg selv
har stået og arbejdet med
delene.

Til hele branchen
Til november bliver han 65
år, og det har selvfølgelig
fået ham til at gøre sig sine

overvejelser om fremtiden.
At tage en maskinimport op
fortæller dog alt om hans
fokus.
- Hvis der kommer en person med 3,5 millioner kroner
i lommen, så får de min campingplads, og så kan jeg fokusere på maskinerne. Jeg
kan ikke sidde stille. Jeg
duer ikke til at sidde i en stol
og vente, fastslår han.
Hans mobiltelefon giver
ham heller ikke den store ro,
og midt i interviewet må han

forholde sig til en kunde,
som har brug for informationer omkring et returbånd til
en Rubble Master.
- Jeg formidler jo til hele
branchen, smiler han.
Det er hans mange kontakter i branchen, som løbende sikrer ham opdateringer omkring, hvem der har
noget til salg, og måske er på
udkig efter noget andet.
- Når en kunde spørger
hos mig, ved de, at de får en
maskine, der er i orden. De

Gipos program går op i størrelser over 100 tons, og kundegrundlaget i Danmark er begrænset, mener Uwe Voigt.
får klarhed over dens tilstand, så der ikke opstår
nogle overraskelser. Har en
kunde en maskine til salg,
kigger jeg personligt den
igennem og kommer med en
anbefaling omkring eventuelle reparationer før et salg.

Særlig branche
At der kun er ham selv i firmaet, ser han ikke som noget
negativt.
- Der er ikke behov for at
sælge de store mængder i et

marked som det danske. Derfor har jeg også bevidst valgt
Gipo. Der er ikke 100 kunder
til den i Danmark. Jeg vil
mene, at der er 10-15 kunder
i Danmark, hvor det kunne
være interessant at købe den
slags store maskiner. Men er
der en maskinstation, som
skal bruge en lille knuser, må
de også gerne ringe til mig,
siger Uwe Voigt.
Branchen for knusere er
en usædvanlig størrelse
sammenlignet med så man-

Komatsu PC210

New Holland E265

Komatsu PC450

s/n 42854

s/n 5997

s/n 142L55K45016

7000 timer, årgang 2007

Kr.

425.000,-

Kr.

ge andre markeder, synes
han. Derfor er det muligt for
ham at drive en landsdækkende forhandling fra en
campingplads i Sønderjylland.
- Denne branche er ikke
som autobranchen. Knusere
koster fra tre til 8-9 millioner kroner. Dem kan du som
forhandler ikke bare have
på lager. Det gælder om at
spørge ind til kundens ønsker og finde de rigtige maskiner, understreger han.

Yanmar ViO35

Johs. Møllers Maskiner A/S - din partner når det drejer sig om brugt anlægsmateriel...

6600 timer, årgang 2005

Årg. 2008 / 865 timer

kr.
minilæSSere:

395.000,-

Kr.

440.000,-

Ekskl. moms

Ekskl. moms

Weidemann 1050............ 2700 timer
Weidemann 1370............ 3250 timer
Avant 530 Staldcat ......... 2750 timer
JCB MINI CX4x4 ............. 2100 timer
minigraVere:

Yanmar SV17 .................. 1820 timer
Yanmar B17 .................... 5428 timer
IHI 9VX .............................. 700 timer
dumpere:

Yanmar DC6r ..................... 10 timer
Barford 3.0 tons højtip...... 425 timer

LIEBHERR R924

New Holland W270

Komatsu WA180PT

s/n 645-9301

s/n W271100870556

s/n 180PT-3

Kr.

6913 timer, årgang 2006

285.000,-

Kr.

Ekskl. moms

198.000,-

11650 timer, årgang 2006

Ekskl. moms

10171 timer, årgang 2001
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teleSkOplæSSere:

Weidemann T4512 CC35 . 2000 timer
Schæffer 450T ................ 4500 timer

7900 timer, årgang 1999

506.000,-

Kr.

diVerSe:

199.000,-

Ekskl. moms

Husqvarna FS400 LV skæremaskine
Yanmar DMS50 hydr. hammer ........

årg. 1996
årg. 2004
årg. 2005
årg. 2008

kr. 88.000
kr. 93.000
kr. 116.000
kr. 128.000

årg. 2008
årg. 1998
årg. 2008

kr. 107.000
kr. 50.000
kr. 59.000

årg. 2001
årg. 2008

kr. 40.000
kr. 155.000

årg. 2010
årg. 1999

kr. 202.400
kr. 113.000

årg. 2012
årg. 2012

kr. 17.500
kr. 17.500

Ekskl. moms

www.facebook.com/stemasmaskinsalg

- besøg også vor web-side: www.jmm-group.com
Sjælland
Leif Petersen................... 2049 1811
Michael Jørgensen ......... 3068 4404
Allan Nielsen ................... 5185 1458
jYlland midt/SYd Og FYn
member of JMM GROUP, Scandinavia Claus Pedersen .............. 4031 7153

midt- Og nOrdjYlland
Ole klitgaard ................... 2445 1153
jYlland
Jan Eggert ...................... 4043 1315
Tommy Bladt .................. 4017 7153

www.jmm-group.com

Sjælland:
Rønnede • Tlf. 5671 1611
jylland/Fyn:
Horsens • Tlf. 7354 7700
Vojens • Tlf. 7354 7700

Søren
Henrik
Peter
Henning
Hans Peter

Midt- og Nordjylland
Midt- og Nordjylland
Sydjylland/Fyn
Vestjylland
Sjælland

20 32 70 34
20 29 23 87
20 25 88 98
21 42 66 76
40 30 75 49

Maskinleverandørerne

