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KVALITETSMASKINER,
DER EFFEKTIVISERER
OG SKABER ARBEJDSGLÆDE
Sivertsen A/S er et firma, som har eksisteret siden 1938.
Firmaet ejes i dag af Hans Øbakke og har afdelinger i Roskilde
og Hillerød. Herfra tilbyder vi kvalitetsmaskiner til landbruget,
kommuner, anlægsgartnere, entreprenører og boligselskaber.
Vi tilbyder både store og mindre maskiner samt håndholdte til
brug ved eksempelvis vedligehold af parker eller andre grønne
områder. Hos os finder du udelukkende kvalitetsprodukter fra
eksempelvis New Holland, Grene Agro, Stiga, Husqvarna, GMR,
Stihl, Nesbo og Kamasa.
Vi har både i Roskilde og Hillerød velassorterede butikker med
alt fra professionelt værktøj til olie og smøremidler, lygter, højtryksrensere, småmaskiner og arbejdstøj.

Butik Hillerød

Gennem et godt samarbejde
rådgiver vi altid vores kunder,
så de får præcis dén maskine,
som passer til deres behov.

”Vi tilbyder kvalitetsmaskiner
til landbruget, kommuner, anlægsgartnere, entreprenører og
boligselskaber.”

FOKUS PÅ VÆRDI
FOR KUNDEN
Sivertsen A/S er ejet af Hans Øbakke, som er et kendt ansigt i
entreprenørbranchen. Og selv om han og resten af medarbejderne i Sivertsen A/S har stor erfaring, er fokus på fremtiden.
”Vi skal ikke leve af den maskine, vi sælger i dag, men af den maskine, vi sælger i morgen,” fortæller Hans Øbakke. Disse værdier er krystalklare for alle ansatte i Sivertsen A/S.
”Vores medarbejdere er både fagligt dygtige og samtidig fokuserede på at hjælpe hver enkelt kunde til at vælge præcis den
maskine, som passer til behovet. Derfor gør vi meget ud af at
have tætte relationer til vores kunder. Vi har en tæt dialog med
dem: Vi ved, hvad de laver, og vi besøger dem for at præsentere nye muligheder. En troværdig rådgivning og sparring er af
stor betydning for vores relation til kunderne,” fortæller Hans
Øbakke.

RESERVEDELE OG SERVICE
Vi forhandler de kendte kvalitetsprodukter, og efterfølgende
kan vi dække kundernes behov for service og reservedele.
Med over 45.000 varenumre på hylderne på vores reservedelslagre har Sivertsen A/S næsten altid den del, som skal bruges
til den specifikke reparation. Reservedele og tekniske artikler,
som ikke er på lager, skaffes hurtigt fra vores leverandører
– oftest til efterfølgende morgen.
Hos Sivertsen A/S råder vi desuden over 14 servicevogne, så
vi hurtigt kan yde vores kunder en effektiv service i tilfælde
af nedbrud. Vores montører og mekanikere har et højt fagligt
niveau, og de gennemgår løbende teknisk efteruddannelse
– eksempelvis på New Holland

”Vi besøger ofte vores kunder
for at præsentere nye muligheder.”

Web University. Dermed kan
vi udføre en service med høj
faglig standart i forhold til den
teknologi, der er i maskinerne i
dag.

jeppe reklame-vejen

NEW HOLLAND SIGER
TILLYKKE TIL SIVERTSEN
MED DE 75 ÅR

New Holland er som en af verdens førende producenter af landbrugsmaskiner suveræn på alle felter.
Hvad enten det drejer sig om traktorer, høstmaskiner eller teleskoplæssere. Styrke og produktivitet
er kendetegnende for New Hollands maskiner der produceres uden at gå på kompromis. New Hollands produkter er teknologiske nyskabelser, som øger produktiviteten og sikkerheden.

www.newholland.dk
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KØR MED PÅ 1. KLASSE
Uanset hvordan græsset skal klippes, så har Stiga en løsning, der dækker dine behov og ønsker. Stigas redskabsbærere har ægte Stiga knækstyring og frontmonteret klippeaggregat, hvilket gør det muligt at klippe græsset ubesværet
rundt om buske og træer. Så læn dig tilbage og nyd at have kontrol over dit arbejde. Stigas redskabsbærer er en
behagelig arbejdsplads, hvilket gør hverdagen lettere og sikrer et godt arbejdsmiljø.
Men ønsker du bruge tiden på andre arbejdsopgaver, så er Stiga klar med robotplæneklippere, der klipper græsset,
så det får den optimale pleje, og du får den flotteste, grønne plæne.
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STIGA PARK PRO 740 IOX
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Professionel, 2-cyl. Briggs & Stratton motor
Hydraulisk servostyring
Frontmonteret 125 cm klippeaggregat med
Combi funktion: Multiclip og bagudkast
Firehjulstræk
Knækstyring
Hydraulisk aggregatsløft
2 dobbeltvirkende hydrauliske udtag for
Hydrostatisk transmission
Kraftig, forbedret rammekonstruktion
Kontrolpanel med LED skærm
Komfortsæde med justerbar gasdæmpning
15 liter brændstoftank

STIGA AUTOCLIP

Du køber dig frihed med Stiga Autoclip. Den klipper
græsset, mens du holder fri og giver dig et flot klipperesultat. Det fine græsafklip falder ned i plænens bund
og bliver til naturlig gødning. Afklippet holder på fugten
i plænen, så den ikke skal vandes så ofte.
Stiga Autoclip kører automatisk retur til ladestationen,
når den mangler strøm.
Robotterne er udstyret med kulfri motorer, hvilket gør
dem meget lydsvage. De kulfrie motorer og de kraftige
Lithium batterier giver en lang køretid og dermed færre
opladninger og længere levetid.

Autoclip 524 S
klarer op til 2.800 m2

Autoclip 225 S
klarer op til 1.100 m2

STIGA TITAN 740 DCR
Stiga Titan er produceret til professionel
vedlige-holdelse af store, grønne områder.
Stor motorkraft, suveræn venderadius og
meget støjsvag. Den gummiophængte kabine
er udstyret med både opvarmning og aircondition. Det lave lydniveau er en ekstra fordel.
Op ad bakke, vejkørsel i kuperet terræn og på
glatte underlag er det uforligneligt med
firehjulstræk. Takket være hydraulikken er
det let at variere klippehøjden trinløst (eller
højden på snebladet, når den tid kommer).
Og som sædvanlig betjenes alle redskaber
fra manøvrepanelet.
Stiga Titan har et stort tilbehørssortiment, så
den kan anvendes året rundt.

GGP Denmark - Priorparken 878 - 2605 Brøndby - stiga.dk

SALGS- OG SERVICETEAM
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Med Hydra-Grene produkter
er du i trygge hænder.
®

SALGS- OG SERVICETEAM

HILLERØD

BEDRE END DU FORVENTER
På vores hjemmeside, www.sivertsenas.dk, kan du læse meget
mere om Sivertsen A/S. Du kan se både vores nye og brugte
produkter samt butiksvarer, og du kan forhøre dig om vores
lager af mere end 45.000 reservedele.
Endelig kan du finde direkte kontaktoplysninger på vores medarbejdere, så du hurtigt får fat i den rigtige, hvad enten du
henvender dig om salg, service, administration eller reservedele.
Fælles for alle vores medarbejdere er, at vi alle bestræber os
på at gøre det endnu bedre, end
du forventer.
Du er også altid meget velkommen til at besøge os i vores butikker i Roskilde og Hillerød.

”Fælles for alle vores medarbejdere er, at vi bestræber os på at
gøre det endnu bedre, end du
forventer.”

ARILDTOFTE OM RELATIONEN TIL SIVERTSEN A/S:

”JEG HAR ALDRIG OPLEVET
SÅ ENGAGEREDE MEKANIKERE”
CASE STORY

”Jeg har aldrig oplevet en virksomhed, hvor hele organisationen er så fokuseret på at holde deres kunder i drift. På en
travl høstaften var jeg ude for, at en kæde på halmpressen
gik, og det var virkelig et kritisk tidspunkt. Jeg ringede så til
Sivertsens serviceafdeling. 25 minutter senere holdt der en
mekaniker – og en time senere kunne jeg fortsætte i marken.
Mekanikerne kan virkelig deres kram, og det er en fornøjelse at
opleve dem i aktion.”
Sådan fortæller Christian Wiid, som – sammen med sin far,
Jørgen – driver gården Arildtofte ved Solrød, hvor der først og
fremmest fokuseres på planteavl som frøgræs, sletgræs, byg,
havre og raps. De vælger maskiner fra Sivertsen A/S, fordi det
er maskiner af højeste kvalitet.
”Det er meget driftssikre maskiner, og vi har blandt andet seks
New Holland-traktorer, en stor mejetærsker og en presser.
Vi har en totalaftale med Sivertsen A/S, hvor de også står for
planlagt vedligehold på maskinerne. Og så kommer de
lynhurtigt, hvis vi oplever et
nedbrud. Det passer os fint, så
kan vi koncentrere os om det, vi
er gode til,” fortæller Christian
Wiid.

”Mekanikerne kan virkelig deres
kram, og det er en fornøjelse at
opleve dem i aktion.”

”MAN HOLDER FAST I DET, DER VIRKER”
Christian Wiid lægger ikke skjul på, at han er en traditionsbunden mand. Han handler altid hos Sivertsen A/S, vælger altid
New Holland-maskiner, og han ser ingen grund til at ændre det.
”Man holder jo fast i det, man kender - og i det, som virker. Hvorfor skulle jeg gøre andet? På Arildtofte er vi altid blevet godt
behandlet af Sivertsen A/S. Og min far har altid brugt New Holland-maskiner, så det er naturligt for mig, at vi fortsætter med
det, nu hvor jeg er kommet med også,” fortæller Christian Wiid.

OVER 700.000 VaRER LIGE VED HÅNDEN
Bliv oprettet som bruger!
Grenes webshop er for dig, der ønsker en nemmere hverdag. Her får du direkte
adgang til bestilling og hurtig levering af flere end 700.000 varenumre.
24 timer i døgnet. 365 dage om året. Klik ind på grene.com/agro og følg
vejledningen for oprettelse.

MAKSINER DER PASSER TIL BEHOVET

”EN STOR FORDEL,
AT MAN KAN SE
OG PRØVE MASKINERNE”
CASE STORY

Kjeld Bidstrup er varmemester for boligforeningen Skansedal,
og sammen med det øvrige personale har han ansvar for vedligehold af et område med 119 lejemål – med tilhørende 2000
kvadratmeter fordelt på grønne områder, stier og buskadser.
Til dette arbejde har Kjeld Bidstrup valgt maskiner fra Sivertsen A/S.
”Vi har en Stiga Park Pro-havetraktor og en mindre Husqvarna-traktor. Begge maskiner er knæk-styrede og med firehjulstræk, og dermed er de ekstremt praktiske på mindre stier, som
vi har mange af mellem vores bygninger. Vi kan komme rundt og
udføre alt arbejdet med disse effektive maskiner. En stor fordel er, at der findes alverdens
tilhørende ekstraudstyr til maskinerne, så vi både kan klippe
græs, hækplanter og kanter,”
fortæller Kjeld Bidstrup.

”En anden grund til, at jeg
vælger Sivertsen A/S er deres
on location service-ordning.”

Langsigtet sparring til
din virksomhed
Med Jyske Handlekraft får din virksomhed økonomisk sparring med en fast rådgiver,
der har en lang række specialister at trække på. Vi tænker langsigtet og rådgiver
med udgangspunkt i din virksomheds strategi.
Send en mail til koege@jyskebank.dk eller sms KØGE til 1222, så kontakter vi dig
(alm. sms-takst).
Fændediget 1A • køge • Tlf. 89 89 07 40

Hvor maskinerne ikke kan nå, anvender Kjeld Bidstrup og hans
kolleger håndholdte maskiner – også fra Sivertsen A/S. Uanset
maskinens størrelse kan Kjeld Bidstrup altid afprøve maskinerne, før han køber. Det ser han som en stor fordel:
”Der er altså ikke samme tryghed i at handle maskiner over nettet, når vi ikke kan vurdere de produkter, vi er interesserede i,”
fortæller Kjeld Bidstrup og fortsætter:
”En anden grund til, at jeg vælger Sivertsen A/S er deres on
location service-ordning. Hvis en maskine bryder ned, kommer
servicepersonalet med det samme. Jeg stoler så meget på dem,
at jeg har lavet en ekstranøgle til medarbejderen fra Sivertsen.
Så hvis jeg ikke er på kontoret, mens maskinen skal laves, så
låser han sig bare ind. Og så står der en klargjort maskine til
mig, når jeg er tilbage igen.”

Brøns Maskinforretning ApS
Tingvej 12, Brøns ∙ 6780 Skærbæk
Tlf.: 74753112
www.amazone-brons.dk
www.krone-brons.dk

Værktøj til den professionelle
www.kamasatools.com
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