
Syv gange Yanmar klar til vinter
Sønderborg Kommune har fundet 
ud af, at det er bedre at leje end 
at eje, når der er brug for traktorer 
med fuldt udstyr til vintertjeneste.

Mange kommuner har stået i en  
situation, hvor deres materiel efter  
sammenlægningen er nedslidt eller 
for dyrt at køre med. Det gælder 
også materiellet til vintertjeneste, 
som ude lukkende bruges i vinter-
halvåret.

Sådan var det også hos Sønder-
borg Kommune, der i sommeren 
2013 begyndte at se på mulighed-
erne for at erstatte opslidt udstyr 
med nyt - enten ved at købe eller 
leje.

- Vi havde fem-seks udtjente 
traktorer med udstyr til vintertjen-
este, som vi gerne ville skifte ud, 
forklarer Leif Jensen, vejformand i 
Vej & Park, Sønderborg Kom-
mune.

Det skete ikke med en hovsa- 
løsning. Tværtimod blev marke-
det og mulighederne undersøgt 
ved besøg på udstillinger med 
videre.

- Efter at have forhørt os om 
priser for henholdsvis eje og leje 
fandt vi ud af, at det ville være betydeligt 
dyrere at eje end at leje.

- Så derfor lavede vi et udbudsmateriale, 
hvor vi nøje beskrev, hvad vi ønskede at 
leje og i hvilket tidsrum, fortæller  
Leif Jensen.

Fik tre tilbud
Udbudsmaterialet indeholdt en beskriv-
else af hvad, det nye udstyr skulle 
omfatte og kunne.

- Vi havde brug for mindre, kraftige og 
komfortable traktorer med lavt lydniveau 
i kabinen.

- Til dem skulle vi have mulighed for 
frontmontering af kost og V-sneplov og 
eftermontering af saltspredere, siger  
Leif Jensen.

Tre forskellige maskinhandlere fik  
mulighed for at byde ind på en lejeaftale i 
henhold til udbudsmaterialet. Lejeaftalen 
er sat til at løbe fra 1. november frem til 
1. april det efterfølgende år på en fire års 
kontrakt - det vil i første omgang sige fra 
november 2013 til april 2017. Hvis blot 
tilbuddet levede op til de stillede krav, ville 
prisen blive den udslagsgivende faktor. 

- Billigste tilbud fik vi fra Heden Maskin-
forretning, der blandt andet har en  

afdeling i Stevning på Als, konstaterer 
vejformanden.

Dermed er der ikke langt til service, når 
og hvis det er nødvendigt.

Kender de faktiske udgifter
Aftalen mellem Vej & Park i Sønderborg 
Kommune og Heden Maskinforretning 
omfatter leje af syv Yanmar EF 235  
traktorer samt en VPM redskabsbærer til 
at klare de smalleste steder.

- Prisen for lejen er fast og omfatter den 
foreskrevne service i henhold til instruk-
tionsbogen. Så vi kender de faktiske 
udgifter inden for det maksimale timetal, 
aftalen har, siger Leif Jensen.

Han forklarer, at det er en stor fordel 
for kommunen, også selvom vinteren 
2013/14 har været mild det meste af 
tiden uden stort behov for snerydning og 
saltning.

- Her i starten af januar har vi kun kørt en 
gang, fortæller han.

Måske kommer vinteren i gang, og så 
kan de syv helt nye Yanmar med deres 
skræddersyede udstyr køre fra 5 morgen 
til 22 aften, hvor kommunen har vinter-
tjeneste. 

Hvis der mod forventning opstår tekniske 
problemer, har Heden vagttelefon, så en 
montør kan tilkaldes for at løse prob-
lemet. Det koster ikke ekstra at tilkalde 
assistance.

Alle piloter på kursus
Vej & Park i Sønderborg Kommune 
ønsker selvsagt bedst muligt udbytte 
af de syv lejede Yanmar EF 235 med 
firhjulstræk samt meget andet udstyr, 
der både øger ydeevnen og komforten 
for piloterne. For at få det skal piloterne 
selvfølgelig have en god instruktion.

- Vi har 14 piloter til de syv Yanmar  
traktorer, og de har alle været på et kur-
sus, siger Leif Jensen.

En medarbejder fra Heden Maskinforret-
ning og MI - begge med viden om netop 
Yanmar - afviklede kurset, der foregik 
hos Sønderborg Kommune. Her blev 
der både snakket om brug af traktorerne 
med deres udstyr og det daglige vedlige-
hold, som ikke er særligt tidskrævende.

- Så vi er klædt godt på til vinteren på alle 
mulige måder, når og hvis den kommer, 
fastslår Leif Jensen.

Leif Jensen (th.) sammen med Claus M Jessen (mf.) og John Ager (tv.) ved to af de syv Yanmar EF 235 med vinterudstyr og den ene VPM redskabsbærer, som Sønder-borg Kommune Vej & Park har lejet for vinteren hos Heden Maskinforretning.
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Syv nye Yanmar EF 235 4WD traktorer med kabiner og fejemaskiner står klar 
til vintertjeneste hos Sønderborg Kommune. Se interview på modsatte side.


