
- maskinavisen til alle maskininteresserede!
Onsdag den 14. oktober 2020    Nr. 14   Uge 42    18. årgang Danmarks største oplag på maskiner

Hydraulisk 
kost 

m/opsamler kasse

Se mere på www.frisdal.dk

FHK 1500 hegnsklipper
Nemt at klippe hække, 

læbælter og buske langs 
det elektriske hegn
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www.schaeffer.dk
99 28 29 30

Li-Ion batterier med garanti på
5000 opladninger/5 år
Batteri-kapacitet til en hel
arbejdsdag
Nytænkt el-læsser fra ende til
anden - selv el-transmission
Samme skubbekraft og
brydekraft som konventionel
læsser!

5 gange så lang levetid på batterier som
bedste alternativ på markedet!

www.samson-agrolize.dk

Tlf.: 69 15 15 15

Vi garanterer den bedste service 
til den bedste pris

SÆSONTJEK
- den bedste 
forsikring mod nedbrud

Hos vores servicepartnere 
og Samson Agrolize er 
vintereftersyn af de avancerede 
gyllevogne sat i system

Kontakt Samson Agrolize 
på 69 15 15 15 for at bestille 
vintereftersyn til sæson 2020/21
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Stationsvej 2-4
6230 Rødekro 
Tlf: 73 62 60 66
Mob: 20 62 60 66 
jos@j-maskiner.dk

Eurotrac W11 
løfter 1000 kg,
inkl. skovl og 
pallegafl er

133.000,-

Eurotrac W12 
m/førerhus
løfter 1600 kg,
inkl. skovl og 
pallegafl er

183.000,-

Eurotrac W13 F 
STAGE 5
løfter 2000 kg,
inkl. skovl og 
pallegafl er

247.000,-

42-20 j-maskiner - 6x35.indd   142-20 j-maskiner - 6x35.indd   1 05-10-2020   08:53:4105-10-2020   08:53:41

Ærlighed og 
god service

Et solidt kundeunderlag, specielt indenfor land-
brugs- og entreprenørmaskiner, men også trans-

port og personvognskunder, har været med til at sik-
re Ovethi – Dansk Dæk Service en stabil omsætning, 
trods coronasituationen i Danmark.

- Vores omsætning har været uændret igennem flere år, men vores 
indtjening bliver mindre år for år. Derfor skal vi nytænke nye indtje-
ningsmuligheder og vi arbejder på flere forskellige scenarier, siger 
administrerende direktør Thomas Thinggaard (th), A/S Ovethi - Dansk 
Dæk Service, der her ses sammen med sin far Preben Thinggaard.

LÆS SIDE 6-7

Dækregulering på 
Claas traktorer
Claas har lanceret CTIC-dæktryksregulering på Axion 900-traktorserien. Dæktryksbetjeningen 
er 100 procent Isobus-kompatibel og integreret i Cebis-terminalen.

LÆS SIDE 14-15

LÆS OGSÅ:

S.D. Kjærsgaard åbner ny afdeling ..................2
Tromler stub og efterafgrøder ned ..................4
Ny mellemklasse skovkraner ...........................4

De store Claas-traktorer i Axion 900-serien kan nu le-
veres med CTIC-dæktryksregulering, der giver nem og 

hurtig dæktryksregulering ved forskellige opgaver.
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TELESKOPLÆSSEREN TIL LANDBRUGET

Brdr. Holst Sørensen A/S
Tlf. 76 88 44 00 · www.bhsribe.dk

MERLO TF42.7
• 4 STK LED ARBEJDSLYS
• TRAFIKLYS
• LUFTSÆDE GRAMMER
• HJUL 460/70 R24
• LØFTEHØJDE 7 M.
• LØFTEKAPACITET 4,2 T.
• DEUTZ MOTOR - 136 HK
• LS. HYDRULIKPUMPE 
• HYDROSTATISK TRANSMISSION
• AUTO OMDREJNING I JOYSTIK
• HYDRAULISK REDSKABSLÅS

KAMPAGNEPRIS
498.000,-

LUKSUS
KOMFORTPAKKE
• LED ARBEJDSLYS PÅ BOM
• JOYSTICK I ARMLÆN
• AIRCONDITION
• AFFJEDRET KABINE
• AFFJEDRET LØFTEBOM

48.000,-

TRAKTORPAKKE

• PICK-UP HITCH
• 2 DOBB. OLIEUDTAG BAGUD
• 7 POLET LYSSTIK
• TRAILERBREMSE

41.500,-

KAMPAGNEN ER GÆLDENDE TIL DEN  30/11-2020. DER TAGES FORBEHOLD FOR MELLEMSALG OG TRYKFEJL.

VI KØRER DEMO I 
HELE LANDET, KONTAKT:

BRIAN SANDFELD
24 81 44 88

VAGN HANSEN
23 67 88 44 (SYDJYLLAND)

Ærlighed og 
god service
Et solidt kundeunderlag, specielt 
indenfor landbrugs- og entre-
prenørmaskiner, men også 
transport og personvognskun-
der, har været med til at sikre 
Ovethi – Dansk Dæk Service en 
stabil omsætning, trods corona-
situationen i Danmark.

Af Per Jørgensen

A/S Ovethi - Dansk Dæk Service går 
helt tilbage til 1954, hvor nuværen-

de administrerende direktør for Ovethi, 
Thomas Thinggaards farfar Ove Søren-
sen, startede dækfirmaet i Gelsted på 
Fyn.

Sidste år i juni måned kunne Ovethi 
fejre en række mærkedage, blandt an-
det at selskabets hidtidige administre-
rende direktør, Preben Thinggaard 
havde 60-års jubilæum og 75-års fød-
selsdag.

I samme forbindelse blev Preben 
Thinggaards søn, Thomas Thinggaard, 
udnævnt til administrerende direktør 
for hele Ovethi-koncernen. Han kun-

ne ligeledes fejre 20-års jubilæum i kon-
cernen.

Her godt et år efter har avisen taget 
temperaturen på Ovethi-koncernen og 
de udfordringer, mange virksomheder 
har haft i forbindelse med coronasitua-
tionen i Danmark og det kommende en-
gelske »brexit« med EU.

Stort træk på lageret
- Vi er spændte på, hvad coronasitua-
tionen i Danmark får af betydning på 
kort og lang sigt på vores forretning, si-
ger administrerende direktør Thomas 
Thinggaard, der i dag ejer to tredjedele 
af Ovethi, og fortsætter:

- Udover coronasituationen er der 
også det kommende EU-brexit med 
storbritannien og den igangværende 
ASF-situation i Tyskland, der kan få 
stor indflydelse på dansk landbrug og 
vores forretning.

- Vi har kun haft en lille tilbagegang 
i vores omsætning på grund af corona-
situationen. Det skyldes, at vi har store 
dæklagre at trække på til vores kunder 
indenfor landbrugs- og entreprenørbran-
chen, transportsektoren og personvogns-
markedet. De store lagere, vi råder over, 

Holm’s Maskinservice ApS
Viborgvej 190, Anbæk, 8450 Hammel
Tlf. 86 96 10 60 Mobil 20 31 10 60 
mail: post@holms-maskinservice.dk

Husqvarna 316 TXS, .........32.000
Jonsered FR 2318 4x4, ....21.000

Chapman FM 120 slagleklipper,  
for ATV .................................38.000

Sauerburger 215 cm brakpudser,                                
..............................................30.500

Shibaura CM 354, 180 cm,  
kun 1200 timer  ...................27.600

Se flere maskiner på www.holms-maskinservice.dk

SPAR 6.650

Giant V 451 Extra, 2974 timer,  
næsten nye dæk ..............134.000 

Machio Barbi,  
ny slagleklipper ...................23.800

Polaris 1000,  
Ny model traktor ..............106.500

Hardi 6 m trailersprøjte,  
godkendt ..............................15.000

Massey Ferguson 399,  
m/læsser ..............................48.500

Cat 906, årg. 16,  
kun 2450 timer  ................258.500

Hanomag 44 D,  m/ lynskift,  
kun 6900 timer ....................59.500

Få en god byttepris på din gamle ATV

FM V-plov 2,1 m,  
m/ A-ramme og ventil .............8.000

42-20.indd   142-20.indd   1 06-10-2020   07:54:2306-10-2020   07:54:23
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• 225 HK
• Fuld powershift tranmission

– 6 powershift i 5 grupper
• 4 PTO-hastigheder:

540/1000/540E/1000E
• 650/65-42 dækmontering
• Motorbremse
• 4-stolpet komfortkabine

• Aircondition
• Soltag med godt udsyn
• Luftsæde
• Radio/CD
• Teleskop spejle
• Rotorblink
• 10 arbejdslys

Kampagnepris NU KUN 648.000,- ekskl. moms

+45 99 28 29 30   mail@helmstmt.com           www.helmstmt.com

For mere information kontakt din lokale forhandler:    Herning: 99 28 29 30 – Aarhus: 86 109 108 – Ringsted: 57 81 11 00
Snedsted: 97 93 13 77 – Præstbo: 98 86 72 88 – Veggerslev: 24 60 00 50 – Egtved: 75 55 13 33
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KENDT FOR STOR TRÆKKRAFT, 
KOMFORT OG DRIFTSSIKKERHED

McCORMICK X4.40-4 med frontlæsser
• 75 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Rotorblink
• Soltag med godt udsyn til frontlæsser
• Hydraulisk PTO 540/1000
• McCormick M60 frontlæsser med affjedring
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For mere information kontakt din lokale forhandler:    Herning: 99 28 29 30 – Aarhus: 86 109 108 – Ringsted: 57 81 11 00
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Kampagnepris NU KUN 299.800,- ekskl. moms

McCORMICK X4.40-4 med frontlæsser
• 75 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Rotorblink
• Soltag med godt udsyn til frontlæsser
• Hydraulisk PTO 540/1000
• McCormick M60 frontlæsser med affjedring
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Kampagnepris NU KUN 299.800,- ekskl. moms

• 99 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Soltag med godt udsyn
• 420/85R30 – 280/85R24
• 4500 kg lift  – 2 lift cylindre

McCORMICK X.5.35

Kampagnepris NU KUN 299.800,- ekskl. moms

McCORMICK X.5.35 med frontlæsser

+45 99 28 29 30   mail@helmstmt.com           www.helmstmt.com

For mere information kontakt din lokale forhandler:    Herning: 99 28 29 30 – Aarhus: 86 109 108 – Ringsted: 57 81 11 00
Snedsted: 97 93 13 77 – Præstbo: 98 86 72 88 – Veggerslev: 24 60 00 50 – Egtved: 75 55 13 33
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McCORMICK X.5.35 med frontlæsser

• 99 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Soltag med godt udsyn
• 420/85R30 – 280/85R24
• 4500 kg li  – 2 li cylindre

SPAR 82.000
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McCORMICK X4.40-4 med frontlæsser
• 75 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Rotorblink
• Soltag med godt udsyn til frontlæsser
• Hydraulisk PTO 540/1000
• McCormick M60 frontlæsser med affjedring
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McCORMICK X4.40-4 med frontlæsser
• 75 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Rotorblink
• Soltag med godt udsyn til frontlæsser
• Hydraulisk PTO 540/1000
• McCormick M60 frontlæsser med affjedring
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Kampagnepris NU KUN 299.800,- ekskl. moms

 75 hk Deutz-AG motor
 12x12 gear
 4-stolpet komfortkabine
 Rotorblink
 Soltag med godt udsyn til frontlæsser
 Hydraulisk PTO 540/1000
 McCormick M60 frontlæsser med affjedring

McCORMICK X4.40-4 med frontlæsser

Kampagnepris NU KUN 299.800,- ekskl. moms

McCORMICK X4.40-4 med frontlæsser
• 75 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Rotorblink
• Soltag med godt udsyn til frontlæsser
• Hydraulisk PTO 540/1000
• McCormick M60 frontlæsser med affjedring
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Kampagnepris NU KUN 299.800,- ekskl. moms

 225 HK
 Fuld powershift tranmission

6 powershift i 5 grupper
 4 PTO-hastigheder:
 540/1000/540E/1000E
 650/65-42 dækmontering
 Motorbremse
 4-stolpet komfortkabine

 Aircondition
 Soltag med godt udsyn
 Luftsæde
 Radio/CD
 Teleskop spejle
 Rotorblink
 10 arbejdslys

McCORMICK X7.690 P6-Drive Effi cient

Kampagnepris NU KUN 648.000,- ekskl. moms

McCormick 6x360.indd   1McCormick 6x360.indd   1 27-07-2020   08:35:4427-07-2020   08:35:44

Ovethis omsætning har været uændret igennem flere år,  
men virksomhedens indtjening er blevet mindre år for år.  

- Der skal nytænkes nye indtjeningsmuligheder og vi arbejder på flere 
forskellige scenarier. Vores forretning ligger i ærlighed og god service til 

vores kunder, siger administrerende direktør Thomas Thinggaard (th)  
og Preben Thinggaard samstemmende. Foto: Per Jørgensen

DANSK DÆK SERVICE:

  Ejere: Thomas Thinggaard med totredjedele  
og Marlene Thinggaard med en tredjedel

 Tidligere ejer: Preben Thinggaard

 Antal medarbejdere: 75

 Afdelinger i Danmark: 12

 Hovedkontor: Gelsted på Fyn

 Erhvervskunder: Cirka 40.000

 Dækomsætning årligt: Cirka 200.000 stykker

Ærlighed og 
god service

har betydet, at vi kunne servicere vores kunder nor-
malt.

- Til det private marked regner vi ikke med, at der 
er personvognsdæk nok til den kommende vinter. 
Fabrikkerne var lukket ned en hel måned i foråret 
og det kan simpelthen ikke lade sig gøre at hente én 
måneds produktion af vinterdæk. Vi har bestilt vin-
terdæk til den kommende vinter, men vi regner ikke 
med at få leveret hele vores ordrebestilling, påpeger 
Thomas Thinggaard.

Tænker nye afsætningsmuligheder
Ovethis omsætning er fordelt ligeligt med en tredje-
del til landbrugs- og entreprenørbranchen, en tred-
jedel til transport og lastbiler og en tredjedel til per-
sonvognsmarkedet.

- Vores omsætning har været uændret igennem flere 
år, men vores indtjening bliver mindre år for år. Der-
for skal vi nytænke nye indtjeningsmuligheder og vi 
arbejder på flere forskellige scenarier, siger Thomas 
Thinggaard.

- Vores forretning ligger i ærlighed og god service 
til vores kunder. Men vi skal tænke nyt, så vores kun-
der vil købe dækkene direkte hos os. Vi har dække-
ne på lager, påpeger han.

- Han vurderer, at der er et marked for online dæk-
salg og det bliver på omkring 10 til 12 procent af to-
talmarkedet i Danmark. Det er vi klar til og vi har al-
lerede en webshop (www.dæk.dk), der henvender sig 
til personvognsdæk, men vi kan nemt udbygge web- 
shoppen til både lastbiler, landbrug og entreprenø-
rer, forklarer Thomas Thinggaard og siger videre. at 
værksteder og mekanikere ikke kommer til at skif-
te dæk i fremtiden, - det bliver specialister som os.

12 afdelinger i Danmark
- Vi lægger vægt på at levere et ordentligt produkt, 
siger Thomas og Preben Thinggaard samstemmen-
de. Vi har døgnvagt og det er vigtigt, at vi kan lave 
det hurtigt, så kunderne kan komme ud at køre igen. 
Vi har altid været specialister. Og i den forbindelse 
er medarbejderne vores vigtigste »ansigt« udadtil.

Ovethi - Dansk Dæk Service har totalt 75 medar-
bejdere, heraf cirka 25 i hovedafdelingen i Gelsted 
på Fyn.

- Vi har 12 afdelinger i alt. En på Sjælland, tre på 
Fyn og otte i Jylland. Desuden har vi samarbejde 
med mange kolleger og aftaler om breakdown-ser-
vice rundt omkring i Europa, forklarer begge.

Ovethi har egen import af landbrugs- og entre-
prenørdæk i mærkerne Mitas, Conti, Cultor, Özka. 
Også til transport/lastbiler og personvognsdæk har 
firmaet deres egne importerede dækmærker.

per@effektivtlandbrug.dk 
Mobil 20 25 10 37

7

• 225 HK
• Fuld powershift tranmission

– 6 powershift i 5 grupper
• 4 PTO-hastigheder:

540/1000/540E/1000E
• 650/65-42 dækmontering
• Motorbremse
• 4-stolpet komfortkabine

• Aircondition
• Soltag med godt udsyn
• Luftsæde
• Radio/CD
• Teleskop spejle
• Rotorblink
• 10 arbejdslys
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KENDT FOR STOR TRÆKKRAFT, 
KOMFORT OG DRIFTSSIKKERHED

McCORMICK X4.40-4 med frontlæsser
• 75 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Rotorblink
• Soltag med godt udsyn til frontlæsser
• Hydraulisk PTO 540/1000
• McCormick M60 frontlæsser med affjedring
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Kampagnepris NU KUN 299.800,- ekskl. moms

McCORMICK X4.40-4 med frontlæsser
• 75 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Rotorblink
• Soltag med godt udsyn til frontlæsser
• Hydraulisk PTO 540/1000
• McCormick M60 frontlæsser med affjedring
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• 99 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Soltag med godt udsyn
• 420/85R30 – 280/85R24
• 4500 kg lift  – 2 lift cylindre

McCORMICK X.5.35

Kampagnepris NU KUN 299.800,- ekskl. moms

McCORMICK X.5.35 med frontlæsser
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McCORMICK X.5.35 med frontlæsser

• 99 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Soltag med godt udsyn
• 420/85R30 – 280/85R24
• 4500 kg li  – 2 li cylindre

SPAR 82.000
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McCORMICK X4.40-4 med frontlæsser
• 75 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Rotorblink
• Soltag med godt udsyn til frontlæsser
• Hydraulisk PTO 540/1000
• McCormick M60 frontlæsser med affjedring
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Kampagnepris NU KUN 299.800,- ekskl. moms

McCORMICK X4.40-4 med frontlæsser
• 75 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Rotorblink
• Soltag med godt udsyn til frontlæsser
• Hydraulisk PTO 540/1000
• McCormick M60 frontlæsser med affjedring
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 75 hk Deutz-AG motor
 12x12 gear
 4-stolpet komfortkabine
 Rotorblink
 Soltag med godt udsyn til frontlæsser
 Hydraulisk PTO 540/1000
 McCormick M60 frontlæsser med affjedring

McCORMICK X4.40-4 med frontlæsser
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McCORMICK X4.40-4 med frontlæsser
• 75 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Rotorblink
• Soltag med godt udsyn til frontlæsser
• Hydraulisk PTO 540/1000
• McCormick M60 frontlæsser med affjedring
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 225 HK
 Fuld powershift tranmission

6 powershift i 5 grupper
 4 PTO-hastigheder:
 540/1000/540E/1000E
 650/65-42 dækmontering
 Motorbremse
 4-stolpet komfortkabine

 Aircondition
 Soltag med godt udsyn
 Luftsæde
 Radio/CD
 Teleskop spejle
 Rotorblink
 10 arbejdslys

McCORMICK X7.690 P6-Drive Effi cient

Kampagnepris NU KUN 648.000,- ekskl. moms
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Ovethis omsætning har været uændret igennem flere år,  
men virksomhedens indtjening er blevet mindre år for år.  

- Der skal nytænkes nye indtjeningsmuligheder og vi arbejder på flere 
forskellige scenarier. Vores forretning ligger i ærlighed og god service til 

vores kunder, siger administrerende direktør Thomas Thinggaard (th)  
og Preben Thinggaard samstemmende. Foto: Per Jørgensen

DANSK DÆK SERVICE:

  Ejere: Thomas Thinggaard med totredjedele  
og Marlene Thinggaard med en tredjedel

 Tidligere ejer: Preben Thinggaard

 Antal medarbejdere: 75

 Afdelinger i Danmark: 12

 Hovedkontor: Gelsted på Fyn

 Erhvervskunder: Cirka 40.000

 Dækomsætning årligt: Cirka 200.000 stykker

Ærlighed og 
god service

har betydet, at vi kunne servicere vores kunder nor-
malt.

- Til det private marked regner vi ikke med, at der 
er personvognsdæk nok til den kommende vinter. 
Fabrikkerne var lukket ned en hel måned i foråret 
og det kan simpelthen ikke lade sig gøre at hente én 
måneds produktion af vinterdæk. Vi har bestilt vin-
terdæk til den kommende vinter, men vi regner ikke 
med at få leveret hele vores ordrebestilling, påpeger 
Thomas Thinggaard.

Tænker nye afsætningsmuligheder
Ovethis omsætning er fordelt ligeligt med en tredje-
del til landbrugs- og entreprenørbranchen, en tred-
jedel til transport og lastbiler og en tredjedel til per-
sonvognsmarkedet.

- Vores omsætning har været uændret igennem flere 
år, men vores indtjening bliver mindre år for år. Der-
for skal vi nytænke nye indtjeningsmuligheder og vi 
arbejder på flere forskellige scenarier, siger Thomas 
Thinggaard.

- Vores forretning ligger i ærlighed og god service 
til vores kunder. Men vi skal tænke nyt, så vores kun-
der vil købe dækkene direkte hos os. Vi har dække-
ne på lager, påpeger han.

- Han vurderer, at der er et marked for online dæk-
salg og det bliver på omkring 10 til 12 procent af to-
talmarkedet i Danmark. Det er vi klar til og vi har al-
lerede en webshop (www.dæk.dk), der henvender sig 
til personvognsdæk, men vi kan nemt udbygge web- 
shoppen til både lastbiler, landbrug og entreprenø-
rer, forklarer Thomas Thinggaard og siger videre. at 
værksteder og mekanikere ikke kommer til at skif-
te dæk i fremtiden, - det bliver specialister som os.

12 afdelinger i Danmark
- Vi lægger vægt på at levere et ordentligt produkt, 
siger Thomas og Preben Thinggaard samstemmen-
de. Vi har døgnvagt og det er vigtigt, at vi kan lave 
det hurtigt, så kunderne kan komme ud at køre igen. 
Vi har altid været specialister. Og i den forbindelse 
er medarbejderne vores vigtigste »ansigt« udadtil.

Ovethi - Dansk Dæk Service har totalt 75 medar-
bejdere, heraf cirka 25 i hovedafdelingen i Gelsted 
på Fyn.

- Vi har 12 afdelinger i alt. En på Sjælland, tre på 
Fyn og otte i Jylland. Desuden har vi samarbejde 
med mange kolleger og aftaler om breakdown-ser-
vice rundt omkring i Europa, forklarer begge.

Ovethi har egen import af landbrugs- og entre-
prenørdæk i mærkerne Mitas, Conti, Cultor, Özka. 
Også til transport/lastbiler og personvognsdæk har 
firmaet deres egne importerede dækmærker.

per@effektivtlandbrug.dk 
Mobil 20 25 10 37
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• 225 HK
• Fuld powershift tranmission

– 6 powershift i 5 grupper
• 4 PTO-hastigheder:

540/1000/540E/1000E
• 650/65-42 dækmontering
• Motorbremse
• 4-stolpet komfortkabine

• Aircondition
• Soltag med godt udsyn
• Luftsæde
• Radio/CD
• Teleskop spejle
• Rotorblink
• 10 arbejdslys
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KENDT FOR STOR TRÆKKRAFT, 
KOMFORT OG DRIFTSSIKKERHED

McCORMICK X4.40-4 med frontlæsser
• 75 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Rotorblink
• Soltag med godt udsyn til frontlæsser
• Hydraulisk PTO 540/1000
• McCormick M60 frontlæsser med affjedring
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Kampagnepris NU KUN 299.800,- ekskl. moms

McCORMICK X4.40-4 med frontlæsser
• 75 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Rotorblink
• Soltag med godt udsyn til frontlæsser
• Hydraulisk PTO 540/1000
• McCormick M60 frontlæsser med affjedring
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• 99 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Soltag med godt udsyn
• 420/85R30 – 280/85R24
• 4500 kg lift  – 2 lift cylindre

McCORMICK X.5.35

Kampagnepris NU KUN 299.800,- ekskl. moms

McCORMICK X.5.35 med frontlæsser
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McCORMICK X.5.35 med frontlæsser

• 99 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Soltag med godt udsyn
• 420/85R30 – 280/85R24
• 4500 kg li  – 2 li cylindre

SPAR 82.000
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McCORMICK X4.40-4 med frontlæsser
• 75 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Rotorblink
• Soltag med godt udsyn til frontlæsser
• Hydraulisk PTO 540/1000
• McCormick M60 frontlæsser med affjedring
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McCORMICK X4.40-4 med frontlæsser
• 75 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Rotorblink
• Soltag med godt udsyn til frontlæsser
• Hydraulisk PTO 540/1000
• McCormick M60 frontlæsser med affjedring
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 75 hk Deutz-AG motor
 12x12 gear
 4-stolpet komfortkabine
 Rotorblink
 Soltag med godt udsyn til frontlæsser
 Hydraulisk PTO 540/1000
 McCormick M60 frontlæsser med affjedring

McCORMICK X4.40-4 med frontlæsser
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McCORMICK X4.40-4 med frontlæsser
• 75 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Rotorblink
• Soltag med godt udsyn til frontlæsser
• Hydraulisk PTO 540/1000
• McCormick M60 frontlæsser med affjedring
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 225 HK
 Fuld powershift tranmission

6 powershift i 5 grupper
 4 PTO-hastigheder:
 540/1000/540E/1000E
 650/65-42 dækmontering
 Motorbremse
 4-stolpet komfortkabine

 Aircondition
 Soltag med godt udsyn
 Luftsæde
 Radio/CD
 Teleskop spejle
 Rotorblink
 10 arbejdslys

McCORMICK X7.690 P6-Drive Effi cient

Kampagnepris NU KUN 648.000,- ekskl. moms
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Ovethis omsætning har været uændret igennem flere år,  
men virksomhedens indtjening er blevet mindre år for år.  

- Der skal nytænkes nye indtjeningsmuligheder og vi arbejder på flere 
forskellige scenarier. Vores forretning ligger i ærlighed og god service til 

vores kunder, siger administrerende direktør Thomas Thinggaard (th)  
og Preben Thinggaard samstemmende. Foto: Per Jørgensen

DANSK DÆK SERVICE:

  Ejere: Thomas Thinggaard med totredjedele  
og Marlene Thinggaard med en tredjedel

 Tidligere ejer: Preben Thinggaard

 Antal medarbejdere: 75

 Afdelinger i Danmark: 12

 Hovedkontor: Gelsted på Fyn

 Erhvervskunder: Cirka 40.000

 Dækomsætning årligt: Cirka 200.000 stykker

Ærlighed og 
god service

har betydet, at vi kunne servicere vores kunder nor-
malt.

- Til det private marked regner vi ikke med, at der 
er personvognsdæk nok til den kommende vinter. 
Fabrikkerne var lukket ned en hel måned i foråret 
og det kan simpelthen ikke lade sig gøre at hente én 
måneds produktion af vinterdæk. Vi har bestilt vin-
terdæk til den kommende vinter, men vi regner ikke 
med at få leveret hele vores ordrebestilling, påpeger 
Thomas Thinggaard.

Tænker nye afsætningsmuligheder
Ovethis omsætning er fordelt ligeligt med en tredje-
del til landbrugs- og entreprenørbranchen, en tred-
jedel til transport og lastbiler og en tredjedel til per-
sonvognsmarkedet.

- Vores omsætning har været uændret igennem flere 
år, men vores indtjening bliver mindre år for år. Der-
for skal vi nytænke nye indtjeningsmuligheder og vi 
arbejder på flere forskellige scenarier, siger Thomas 
Thinggaard.

- Vores forretning ligger i ærlighed og god service 
til vores kunder. Men vi skal tænke nyt, så vores kun-
der vil købe dækkene direkte hos os. Vi har dække-
ne på lager, påpeger han.

- Han vurderer, at der er et marked for online dæk-
salg og det bliver på omkring 10 til 12 procent af to-
talmarkedet i Danmark. Det er vi klar til og vi har al-
lerede en webshop (www.dæk.dk), der henvender sig 
til personvognsdæk, men vi kan nemt udbygge web- 
shoppen til både lastbiler, landbrug og entreprenø-
rer, forklarer Thomas Thinggaard og siger videre. at 
værksteder og mekanikere ikke kommer til at skif-
te dæk i fremtiden, - det bliver specialister som os.

12 afdelinger i Danmark
- Vi lægger vægt på at levere et ordentligt produkt, 
siger Thomas og Preben Thinggaard samstemmen-
de. Vi har døgnvagt og det er vigtigt, at vi kan lave 
det hurtigt, så kunderne kan komme ud at køre igen. 
Vi har altid været specialister. Og i den forbindelse 
er medarbejderne vores vigtigste »ansigt« udadtil.

Ovethi - Dansk Dæk Service har totalt 75 medar-
bejdere, heraf cirka 25 i hovedafdelingen i Gelsted 
på Fyn.

- Vi har 12 afdelinger i alt. En på Sjælland, tre på 
Fyn og otte i Jylland. Desuden har vi samarbejde 
med mange kolleger og aftaler om breakdown-ser-
vice rundt omkring i Europa, forklarer begge.

Ovethi har egen import af landbrugs- og entre-
prenørdæk i mærkerne Mitas, Conti, Cultor, Özka. 
Også til transport/lastbiler og personvognsdæk har 
firmaet deres egne importerede dækmærker.

per@effektivtlandbrug.dk 
Mobil 20 25 10 37
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• 225 HK
• Fuld powershift tranmission

– 6 powershift i 5 grupper
• 4 PTO-hastigheder:

540/1000/540E/1000E
• 650/65-42 dækmontering
• Motorbremse
• 4-stolpet komfortkabine

• Aircondition
• Soltag med godt udsyn
• Luftsæde
• Radio/CD
• Teleskop spejle
• Rotorblink
• 10 arbejdslys
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KENDT FOR STOR TRÆKKRAFT, 
KOMFORT OG DRIFTSSIKKERHED

McCORMICK X4.40-4 med frontlæsser
• 75 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Rotorblink
• Soltag med godt udsyn til frontlæsser
• Hydraulisk PTO 540/1000
• McCormick M60 frontlæsser med affjedring
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Kampagnepris NU KUN 299.800,- ekskl. moms

McCORMICK X4.40-4 med frontlæsser
• 75 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Rotorblink
• Soltag med godt udsyn til frontlæsser
• Hydraulisk PTO 540/1000
• McCormick M60 frontlæsser med affjedring
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• 99 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Soltag med godt udsyn
• 420/85R30 – 280/85R24
• 4500 kg lift  – 2 lift cylindre

McCORMICK X.5.35

Kampagnepris NU KUN 299.800,- ekskl. moms

McCORMICK X.5.35 med frontlæsser
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McCORMICK X.5.35 med frontlæsser

• 99 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Soltag med godt udsyn
• 420/85R30 – 280/85R24
• 4500 kg li  – 2 li cylindre

SPAR 82.000
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McCORMICK X4.40-4 med frontlæsser
• 75 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Rotorblink
• Soltag med godt udsyn til frontlæsser
• Hydraulisk PTO 540/1000
• McCormick M60 frontlæsser med affjedring
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Kampagnepris NU KUN 299.800,- ekskl. moms

McCORMICK X4.40-4 med frontlæsser
• 75 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Rotorblink
• Soltag med godt udsyn til frontlæsser
• Hydraulisk PTO 540/1000
• McCormick M60 frontlæsser med affjedring
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 75 hk Deutz-AG motor
 12x12 gear
 4-stolpet komfortkabine
 Rotorblink
 Soltag med godt udsyn til frontlæsser
 Hydraulisk PTO 540/1000
 McCormick M60 frontlæsser med affjedring

McCORMICK X4.40-4 med frontlæsser
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McCORMICK X4.40-4 med frontlæsser
• 75 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Rotorblink
• Soltag med godt udsyn til frontlæsser
• Hydraulisk PTO 540/1000
• McCormick M60 frontlæsser med affjedring
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 225 HK
 Fuld powershift tranmission

6 powershift i 5 grupper
 4 PTO-hastigheder:
 540/1000/540E/1000E
 650/65-42 dækmontering
 Motorbremse
 4-stolpet komfortkabine

 Aircondition
 Soltag med godt udsyn
 Luftsæde
 Radio/CD
 Teleskop spejle
 Rotorblink
 10 arbejdslys

McCORMICK X7.690 P6-Drive Effi cient

Kampagnepris NU KUN 648.000,- ekskl. moms
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Ovethis omsætning har været uændret igennem flere år,  
men virksomhedens indtjening er blevet mindre år for år.  

- Der skal nytænkes nye indtjeningsmuligheder og vi arbejder på flere 
forskellige scenarier. Vores forretning ligger i ærlighed og god service til 

vores kunder, siger administrerende direktør Thomas Thinggaard (th)  
og Preben Thinggaard samstemmende. Foto: Per Jørgensen

DANSK DÆK SERVICE:

  Ejere: Thomas Thinggaard med totredjedele  
og Marlene Thinggaard med en tredjedel

 Tidligere ejer: Preben Thinggaard

 Antal medarbejdere: 75

 Afdelinger i Danmark: 12

 Hovedkontor: Gelsted på Fyn

 Erhvervskunder: Cirka 40.000

 Dækomsætning årligt: Cirka 200.000 stykker

Ærlighed og 
god service

har betydet, at vi kunne servicere vores kunder nor-
malt.

- Til det private marked regner vi ikke med, at der 
er personvognsdæk nok til den kommende vinter. 
Fabrikkerne var lukket ned en hel måned i foråret 
og det kan simpelthen ikke lade sig gøre at hente én 
måneds produktion af vinterdæk. Vi har bestilt vin-
terdæk til den kommende vinter, men vi regner ikke 
med at få leveret hele vores ordrebestilling, påpeger 
Thomas Thinggaard.

Tænker nye afsætningsmuligheder
Ovethis omsætning er fordelt ligeligt med en tredje-
del til landbrugs- og entreprenørbranchen, en tred-
jedel til transport og lastbiler og en tredjedel til per-
sonvognsmarkedet.

- Vores omsætning har været uændret igennem flere 
år, men vores indtjening bliver mindre år for år. Der-
for skal vi nytænke nye indtjeningsmuligheder og vi 
arbejder på flere forskellige scenarier, siger Thomas 
Thinggaard.

- Vores forretning ligger i ærlighed og god service 
til vores kunder. Men vi skal tænke nyt, så vores kun-
der vil købe dækkene direkte hos os. Vi har dække-
ne på lager, påpeger han.

- Han vurderer, at der er et marked for online dæk-
salg og det bliver på omkring 10 til 12 procent af to-
talmarkedet i Danmark. Det er vi klar til og vi har al-
lerede en webshop (www.dæk.dk), der henvender sig 
til personvognsdæk, men vi kan nemt udbygge web- 
shoppen til både lastbiler, landbrug og entreprenø-
rer, forklarer Thomas Thinggaard og siger videre. at 
værksteder og mekanikere ikke kommer til at skif-
te dæk i fremtiden, - det bliver specialister som os.

12 afdelinger i Danmark
- Vi lægger vægt på at levere et ordentligt produkt, 
siger Thomas og Preben Thinggaard samstemmen-
de. Vi har døgnvagt og det er vigtigt, at vi kan lave 
det hurtigt, så kunderne kan komme ud at køre igen. 
Vi har altid været specialister. Og i den forbindelse 
er medarbejderne vores vigtigste »ansigt« udadtil.

Ovethi - Dansk Dæk Service har totalt 75 medar-
bejdere, heraf cirka 25 i hovedafdelingen i Gelsted 
på Fyn.

- Vi har 12 afdelinger i alt. En på Sjælland, tre på 
Fyn og otte i Jylland. Desuden har vi samarbejde 
med mange kolleger og aftaler om breakdown-ser-
vice rundt omkring i Europa, forklarer begge.

Ovethi har egen import af landbrugs- og entre-
prenørdæk i mærkerne Mitas, Conti, Cultor, Özka. 
Også til transport/lastbiler og personvognsdæk har 
firmaet deres egne importerede dækmærker.

per@effektivtlandbrug.dk 
Mobil 20 25 10 37
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• 225 HK
• Fuld powershift tranmission

– 6 powershift i 5 grupper
• 4 PTO-hastigheder:

540/1000/540E/1000E
• 650/65-42 dækmontering
• Motorbremse
• 4-stolpet komfortkabine

• Aircondition
• Soltag med godt udsyn
• Luftsæde
• Radio/CD
• Teleskop spejle
• Rotorblink
• 10 arbejdslys

Kampagnepris NU KUN 648.000,- ekskl. moms
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KENDT FOR STOR TRÆKKRAFT, 
KOMFORT OG DRIFTSSIKKERHED

McCORMICK X4.40-4 med frontlæsser
• 75 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Rotorblink
• Soltag med godt udsyn til frontlæsser
• Hydraulisk PTO 540/1000
• McCormick M60 frontlæsser med affjedring
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Kampagnepris NU KUN 299.800,- ekskl. moms

McCORMICK X4.40-4 med frontlæsser
• 75 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Rotorblink
• Soltag med godt udsyn til frontlæsser
• Hydraulisk PTO 540/1000
• McCormick M60 frontlæsser med affjedring
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• 99 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Soltag med godt udsyn
• 420/85R30 – 280/85R24
• 4500 kg lift  – 2 lift cylindre

McCORMICK X.5.35

Kampagnepris NU KUN 299.800,- ekskl. moms

McCORMICK X.5.35 med frontlæsser
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McCORMICK X.5.35 med frontlæsser

• 99 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Soltag med godt udsyn
• 420/85R30 – 280/85R24
• 4500 kg li  – 2 li cylindre

SPAR 82.000
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McCORMICK X4.40-4 med frontlæsser
• 75 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Rotorblink
• Soltag med godt udsyn til frontlæsser
• Hydraulisk PTO 540/1000
• McCormick M60 frontlæsser med affjedring
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McCORMICK X4.40-4 med frontlæsser
• 75 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Rotorblink
• Soltag med godt udsyn til frontlæsser
• Hydraulisk PTO 540/1000
• McCormick M60 frontlæsser med affjedring
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 75 hk Deutz-AG motor
 12x12 gear
 4-stolpet komfortkabine
 Rotorblink
 Soltag med godt udsyn til frontlæsser
 Hydraulisk PTO 540/1000
 McCormick M60 frontlæsser med affjedring

McCORMICK X4.40-4 med frontlæsser
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McCORMICK X4.40-4 med frontlæsser
• 75 hk Deutz-AG motor
• 12x12 gear
• 4-stolpet komfortkabine
• Rotorblink
• Soltag med godt udsyn til frontlæsser
• Hydraulisk PTO 540/1000
• McCormick M60 frontlæsser med affjedring
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 225 HK
 Fuld powershift tranmission

6 powershift i 5 grupper
 4 PTO-hastigheder:
 540/1000/540E/1000E
 650/65-42 dækmontering
 Motorbremse
 4-stolpet komfortkabine

 Aircondition
 Soltag med godt udsyn
 Luftsæde
 Radio/CD
 Teleskop spejle
 Rotorblink
 10 arbejdslys

McCORMICK X7.690 P6-Drive Effi cient
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Ovethis omsætning har været uændret igennem flere år,  
men virksomhedens indtjening er blevet mindre år for år.  

- Der skal nytænkes nye indtjeningsmuligheder og vi arbejder på flere 
forskellige scenarier. Vores forretning ligger i ærlighed og god service til 

vores kunder, siger administrerende direktør Thomas Thinggaard (th)  
og Preben Thinggaard samstemmende. Foto: Per Jørgensen

DANSK DÆK SERVICE:

  Ejere: Thomas Thinggaard med totredjedele  
og Marlene Thinggaard med en tredjedel

 Tidligere ejer: Preben Thinggaard

 Antal medarbejdere: 75

 Afdelinger i Danmark: 12

 Hovedkontor: Gelsted på Fyn

 Erhvervskunder: Cirka 40.000

 Dækomsætning årligt: Cirka 200.000 stykker

Ærlighed og 
god service

har betydet, at vi kunne servicere vores kunder nor-
malt.

- Til det private marked regner vi ikke med, at der 
er personvognsdæk nok til den kommende vinter. 
Fabrikkerne var lukket ned en hel måned i foråret 
og det kan simpelthen ikke lade sig gøre at hente én 
måneds produktion af vinterdæk. Vi har bestilt vin-
terdæk til den kommende vinter, men vi regner ikke 
med at få leveret hele vores ordrebestilling, påpeger 
Thomas Thinggaard.

Tænker nye afsætningsmuligheder
Ovethis omsætning er fordelt ligeligt med en tredje-
del til landbrugs- og entreprenørbranchen, en tred-
jedel til transport og lastbiler og en tredjedel til per-
sonvognsmarkedet.

- Vores omsætning har været uændret igennem flere 
år, men vores indtjening bliver mindre år for år. Der-
for skal vi nytænke nye indtjeningsmuligheder og vi 
arbejder på flere forskellige scenarier, siger Thomas 
Thinggaard.

- Vores forretning ligger i ærlighed og god service 
til vores kunder. Men vi skal tænke nyt, så vores kun-
der vil købe dækkene direkte hos os. Vi har dække-
ne på lager, påpeger han.

- Han vurderer, at der er et marked for online dæk-
salg og det bliver på omkring 10 til 12 procent af to-
talmarkedet i Danmark. Det er vi klar til og vi har al-
lerede en webshop (www.dæk.dk), der henvender sig 
til personvognsdæk, men vi kan nemt udbygge web- 
shoppen til både lastbiler, landbrug og entreprenø-
rer, forklarer Thomas Thinggaard og siger videre. at 
værksteder og mekanikere ikke kommer til at skif-
te dæk i fremtiden, - det bliver specialister som os.

12 afdelinger i Danmark
- Vi lægger vægt på at levere et ordentligt produkt, 
siger Thomas og Preben Thinggaard samstemmen-
de. Vi har døgnvagt og det er vigtigt, at vi kan lave 
det hurtigt, så kunderne kan komme ud at køre igen. 
Vi har altid været specialister. Og i den forbindelse 
er medarbejderne vores vigtigste »ansigt« udadtil.

Ovethi - Dansk Dæk Service har totalt 75 medar-
bejdere, heraf cirka 25 i hovedafdelingen i Gelsted 
på Fyn.

- Vi har 12 afdelinger i alt. En på Sjælland, tre på 
Fyn og otte i Jylland. Desuden har vi samarbejde 
med mange kolleger og aftaler om breakdown-ser-
vice rundt omkring i Europa, forklarer begge.

Ovethi har egen import af landbrugs- og entre-
prenørdæk i mærkerne Mitas, Conti, Cultor, Özka. 
Også til transport/lastbiler og personvognsdæk har 
firmaet deres egne importerede dækmærker.

per@effektivtlandbrug.dk 
Mobil 20 25 10 37


