
Midtdjurs Traktorlager skal dække større område 
Midtdjurs Traktorlager i Nimtofte skal fremover dække det halve af 

Midtjylland med Valtra-traktorer. 
 

Den mangeårige Valtra-forhandler, Midtdjurs Traktorlager A/S med domicil i 
Nimtofte har fået sit geografiske dækningsområde udvidet betydeligt i det 
midtjyske. 
Virksomheden har fået en stor bid af Århus- og Viborg-området ind under 

sit ansvarsområde.  
Det er en udfordring, som medejer af Midtdjurs Traktorlager, Finn M. 

Klemmensen er meget begejstret for. 
- Vi har længe ønsket et større område og gerne et område, som vi kan 

varetage her fra Nimtofte, siger Finn M. Klemmensen. 
 

Flere ansatte 

Selvom det er helt nyt, at forretningen skal dække et større geografisk 
område, er der allerede planer om at øge medarbejdertallet, som i dag er 
cirka 25. 
- Vi har allerede ansat en ekstra sælger til Valtra, og vi vil ansætte en-to 

Valtra-montører yderligere. Vi dækker området af med vores Valtra-
servicebiler med lokale medarbejdere netop for at sikre nærheden til 
kunderne, siger han. 

 

Høj markedsandel 

Valtras markedsandel i Midtdjurs Traktorlagers hidtidige forhandlerområde 
er 22 procent, og det er så meget, at hverken Finn M. Klemmensen eller den 
salgsansvarlige for Valtra-traktorer på det danske marked, Arne Spejlborg 
fra AGCO Danmark forventer, at markedsandelen kan skubbes ret meget 
længere op. 
Men med en betydelig udvidelse af forhandlerområdet bliver der noget at 

arbejde videre med, og Finn M. Klemmensens klare ambition er at 
markedsandelen skal op over 20 også i det nye forhandlerområde. 
 

Nødvendig udvikling 

Arne Spejlborg fortæller, at det er nødvendigt for en moderne 
maskinforretning at dække et større område end tidligere, fordi der bliver 
længere imellem landbrugene og traktorerne samtidig er blevet 
højteknologiske. 
- Ved at udvide det geografiske dækningsområde for forhandlerne, kan vi 

hæve den enkelte forhandlers salg af traktorer. Og det er vigtigt for at sikre, 
at forhandlernes medarbejdere bliver specialister i at arbejde med Valtra og 
kan give den service, som kunder kræver og bør kunne forvente, siger Arne 
Spejlborg. 


