
STIL KRAV FØR DU HANDLER - MASKINER!
Maskinkonsulent Christian Rabølle



Maskinstrategi

Afdækning af behov

Valg af udstyr

Driftssikkerhed

Valg af stubharve….!? 
600 landmænd så på 34 forskellige harver på VKST demo
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REEL Pris på hvede i USA, dvs. korrigeret for INFLATION

Dvs Købekraften, 150 år
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Dansk pris, hvede. IKKE korrigeret for inflation. 11 år.

11 års snit:  118 kr pr hkg

Kilde: Kornbasen.dk



Maskinstrategi
- Alle de vanskelige overvejelser……. MEN afgørende.

- Areal 3-5-10 års sigte?, forpagtninger, køb af nabojord

- Lav minimum 5 års dynamisk markplan

- Sædskifte - andel med kartofler, frøgræs og havefrø??

- God udnyttelse af maskiner og mandskab, høj kapacitet

- Løbende vedligeholdelses- og investeringsplan

- Godt samarbejde med den dygtigste forhandler
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Valg af maskine – det reelle behov
Det er dyrt at overvurdere sit behov;

”jamen så holder den jo bare længere”

”vi vil købe/forpagte mere jord, derfor netop denne 400 hk”

Hvem laver oplægget til konfiguration af den nye traktor?

”sælgeren påstår at udstyrsmodellen er lettere at sælge igen”

Brug mere tid på at afdække det reelle behov…..
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• Hvad koster en 6 meter stubharve? 150.000 eller 650.000 kr.?



URS: User Requirement Specification

”Brugerens krav til maskinen”

- Isolér et krav af gangen

- Definer selv kravene, sælgeren ”misbruger” usikkerheden

- Overvej kontrol af opfyldte krav

- Information – brugeruddannelse

- Lovlig, sikker, miljørigtig

- SMART – Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Testable
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Ny 6 meter såmaskine 
Behov: 6 m, uden disc section og gød. plac., minimum elektronik

”Vi har en demomaskine, som lige passer til dig”….☺

6 meter, alt i udstyr, listepris 1.483.000 kr. ”demopris” 964.000 kr.

”NEJ – det er ikke mit behov”….., nyt tilbud;

6 meter med det ønskede udstyr listepris 875.000, real 569.000 kr.

Besparelse på 400.000 kr. netto 
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Ny eller brugt 350 hk traktor?
Behov: min 300 hk til stubharve, 300 timer/år, ingen GPS, 
ingen frontlift, ingen Isobus, Powershift, maskinkasko

”Du skal da prøve vores demotraktor” ☺
Ny 390 hk, trinløs, Isobus, GPS, frontlift, listepris 2.400, 
demo 1.440.000 kr.
Det svarer til 40% rabat…..

Ny 315 hk, ”skrabet”, uden GPS, frontlift, osv, listepris 
1.483, ny 890.000 kr.
40% ☺

Besparelse på 550.000 kr. – ikke sammenlignelig nej, men 
passer til behovet!
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Mange brugte traktorer
- 3500 til salg på Maskinbladet.dk

- Ved lav årlig anvendelse, under 400 timer/år vælg brugt! 

- Case IH Magnum 280 CVX, 2016, 2000 timer; 630.000 kr.

- Fendt 936, 2010, 6000 timer; 612.000 kr.

- John Deere 8310R, 2013, 4900 timer; 675.000 kr.

- Claas Axion 930, 2015, 5000 timer, 650.000 kr.

11



Markedet for landbrugsmaskiner
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• Kæmpe udbud af maskiner, mindre efterspørgsel

• Mange forhandlere, mindre indflydelse, stærke brands

• Vi handler længere væk

• Stort fokus på pris, uigennemsigtig prissætning

• Service undervurderet, mangel på gode montører?

• Hvad sker der så fremover?

• Udbuddet tilpasses efterspørgslen – prisen stiger!

• Serviceaftaler og loyale kunder får den bedste service/montør



Brugte maskiner

13

- Klare aftaler vigtig i erhvervskøb, ingen garanti

- Pas på skjulte fejl; revner i rammen, elektronikfejl. Test?? 

- Den reelle værdi, sammenlignet med den nye maskines realværdi.
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• ”First mover”?

• Nyudviklede maskiner er smarte og 
spændende

• Carrier Cross cutter disc
• Agco Ideal mejetærsker
• Kubota M 171 traktor

• Måske større værditab
• Leverandøren kompenserer det tit

• Køb, hvis du er ”first mover” typen, ellers 
vent til andre har gjort erfaringerne.



Maskinbasen.dk – jeres brugererfaringer;
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• Gns. af 6 Horsch Terrano koster 50 kr./ha i vedligehold
• Revner i ramme, rep af hjulpakker, flere eger i pakvalse (fra 3 til 5)

• Gns. af 8 Köckerling Vector harver koster 42 kr./ha
• Tænder kan knække ved stilken

- Database over driftssikkerhed
- Bogførte vedligeholdelses tal
- Brugererfaringer
- 1125 maskiner (500 traktorer)

Gratis adgang for VKST 
maskinanalyse kunder



Konklusion
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- Hav en klar maskinstrategi – 5 års markplan, 5 års inveplan
- Planlæg investeringen i god tid, orienter gerne forhandler
- Afdæk bebovet – lav din egen ”URS”
- Udnyt det store udbud i markedet for maskiner
- Stil krav om reelle priser på nyt og brugt 
- Sæt stor pris på det gode samarbejde med forhandleren –

montørmangel....
- Brug andres erfaringer med driftssikkerhed, Maskinbasen.dk
- Beregn rentabiliteten, maskinanalyse
- Åbenhed overfor bank og kreditorer giver frihed
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Fremtiden ser lys ud 
for de dygtigste 
planteavlere ☺


