
VELKOMMEN 
TIL DIN LOKALE 
MASKINFORRETNING

KIG INDENFOR 
QR-kode til viatuel rundtur

 

 

 

 

 

 

 


Tøstrupvej 50  ••••  8581 Nimtofte  •••• Tlf. 86 39 84 88 

www.midtdjurstraktorlager.dk   
 

 

 

 

Skrifttyper: 
Midtdjurs Traktorlager A/S Cooper Black 

Adresse + tlf. nr.  Times New Roman - fed 

Hjemmeside   Times New Roman – fed - kursiv 



a

HØJT MOMENT 
VED LAVE 
 OMDREJNINGER

689.000,-689.000,-689.000,-689.000,-689.000,-689.000,-689.000,-689.000,-689.000,-689.000,-
T174EA

 SPECIELT TIL DIG
• 7,4 Ltr. AGCO Power motor
• 190 HK med boost
• 160 Ltr. Olie/min
• 5 trins Powerskift transmission
• 81 kN løftekapacitet i bag (95 kN*)
• 600 timers serviceinterval
• Front lift

VALTRA.DK
Valtra er et globalt brand fra AGCO

Markedets stærkeste 
fi nancieringspartner

* Ekstraudstyr.  De viste modeller kan være udstyret med ekstraudstyr, som ikke er inkluderet i prisen. 
  Tilbuddet gælder til den 31/12 2017, dog kun så længe lager haves. Alle priser er ekskl. moms.  Der tages forbehold for trykfejl.
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OM MIDTDJURS 
TRAKTORLAGER A/S

Der er i dag ca. 30 trofaste medarbejdere på 
lønningslisten – 5 af dem er udlært i firmaet. 
Idémanden Søren M. Klemmensen havde 
ikke fantasi til at forestille sig, hvad det kunne 
blive til, da han i 1967 med et svendebrev 
som mekaniker, i baglommen etablerede 
Tøstrup Auto- og Maskinværksted på sin 
private adresse i Tøstrup. Her blev der repa-
reret biler, traktorer og landbrugsmaskiner. I 
1970 overtog firmaet forhandlingen af de tjek-
kiske Zetor traktorer på Djursland og Mols. 

I 1973 var pladsen i Tøstrup ved at være for 
trang. Der var 4 ansatte. Søren M. Klemmen-
sen købte derfor en landejendom mellem 
Nimtofte og Tøstrup. Firmaet ændrede ved 
samme lejlighed navn til Midtdjurs Traktor-
lager. Der blev fra det tidspunkt kun solgt og 
serviceret traktorer og landbrugsmaskiner fra 
firmaet.

Udviklingen gik stærkt og allerede i 1984 var 
der igen brug for noget mere plads. Det nu-
værende værksted blev bygget, og allerede 
året efter blev der bygget en lagerhal. Nu 
kunne firmaet råde over ca. 1300 kvm. Un-
der et tag. Dermed havde man skabt sig de 
bedst tænkelige faciliteter for at yde egnens 
landbrugere en omfattende reparations- og 
vedligeholdelsesservice.

I september 1992 overtog firmaet forhand-
lingen af det kendte finske traktormærke 
Valmet.

I 1997-98 blev der gennemført en gen-
nemgribende fornyelse med ikke mindst 
udvidelse af butik- og kontorarealet og et 
værksted til minimaskiner. Denne udvidelse 
og overtagelse af varelager og diverse for-
handlinger, heriblandt Husqvarna, fra firmaet 

Midtdjurs Traktorlager A/S er i dag en topmoderne  
maskinforretning med en meget stabil og voksende kundekreds.



Poul Bøjstrups Skov, Have og Park afdeling 
i Ryomgård, var med til at udvide forretnin-
gens kundekreds væsentligt.

I 2002 blev der taget det første spadestik til 
et generationsskifte – Firmaet blev omdan-
net til et A/S.

I 2005 blev pladsen igen for trang og der 
blev bygget til butikken og lavet et ekstra 
Have-Park værksted. I 2006 blev to nye 
salgskontorer etableret og den kolde hal 
blev isoleret, så værkstedet kunne udvi-
des. Der blev også bygget en maskin- og 
lagerhal på ca. 1300 m2. Det samlede areal 
under tag er i dag små 4000 m2.

Midtdjurs Traktorlager A/S overtog pr. 10. 
april 2012 alle aktiviteter vedrørende Aarhus 
Maskincenter inklusiv en webshop. Den 

fysiske butik i Egå har været et servicecen-
ter med et passende udvalg af maskiner 
og reservedele i godt 3 år. Juli 2015 valgte 
vi at samle alle aktiviteterne på adressen i 
Nimtofte og lukke butikken i Egå.

Webshoppen www.midtdjurstraktorlager.dk
er blevet en vigtig del hos Midtdjurs Traktor-
lager A/S.

Søren M. Klemmensen er direktør i Midt-
djurs Traktorlager A/S og er stadig en vigtig 
person i den daglige drift og hans hustru 
Marie har i dag fortsat opgaver på kontoret 
samt står for den ugentlige rengøring af 
kontor og personalerum. Sønnerne Lars, 
Finn og Peter har været fast bestanddel af 
firmaet gennem en årrække. Ultimo 2014 
blev generationsskiftet gennemført og de 
ejer nu hver 1/3 af firmaet. Lars blev ansat 



som lagerchef i 1988 - Finn kom ”hjem” 
i 1992 for at arbejde på værkstedet og 
gik i 1998 ind i salgsarbejdet af de større 
maskiner - Peter er udlært på værkstedet i 
1992, men i 1998 ”smed han kedeldragten” 
og rykkede ind på lageret. Også Peters 
hustru Heidi er ansat i firmaet, hun står for 
bogholderiet og IT.

Hele idé grundlaget bag Midtdjurs Trak-
torlager har altid været salg af traktorer 
med tilhørende maskiner, og det bliver der 
ikke pillet ved, trods de store ændringer i 
landbruget. Firmaet har stadig salg af trak-
torer og tilhørende maskiner som primære 
produkter. Butikken betyder ligeledes meget 
for firmaet, da der sker en masse indenfor 
områderne skov, have og park, hvor vi har 
mange både private og professionelle kun-
der, samt ikke mindst stort salg af værktøj, 

arbejdsbeklædning og diverse forbrugs-
materialer til mange håndværkere. Som en 
naturlig opgave i vort koncept har vi eget 
værksted med service og stort reserve-
delslager i højsædet.

Christian Friis er blevet 
ansat til salg i de nye 
områder. Christian har 5 
års erfaring fra en anden 
maskinforretning, han 
er bosat i 8860 Ulstrup, 
han vil varetage salget  
af blandt andet Valtra  
og Amazone

Midtdjurs Traktorlager har også forhandlin-
gen af Amazone, Bomford, Krone, Schäffer, 
HE-VA og Præstbro.
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VALTRA.DK
* Tilbuddet gælder modellerne Active, Versus & Direct.  ** Ekstra udstyr. 

Tilbuddet gælder til den 31/12 2017, dog kun så længe lager haves. Alle priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl.

Valtra er et globalt brand fra AGCO

N154E & N174*
• 4,9 ltr. AGCO Power motor
• 165 - 185 HK med boost
• 115 ltr. hydraulikpumpe (160/200**)
• Powershift eller Direct (CVT) transmission
• Løftekapacitet 7800 kg.
• 600 timers serviceinterval

DET HANDLER OM 
ET EKSTRA LØFT

Vælg pakke 1 eller 2 sammen med pakke 3 og få den ultimative performance

PAKKE 2
FRONTLÆSSER

79.000,-

• Valtra V66 frontlæsser
• Softdrive
• 3. funktion
• 2 stk. frontventiler
• Joystickbetjening fra armlæn
• Svingbare forskærme

PAKKE 1
FRONTLIFT

29.000,-

• 4,7 kN frontlift
• 1 sæt frontlynkoblinger
• 2 stk. frontventiler
• 160 ltr. hydraulikpumpe

PAKKE 3
KOMFORT

19.000,-

• Hydraulisk affjedret foraksel
• Affjedret kabine,  mekanisk

Markedets stærkeste 
fi nancieringspartner

Mere Valtra end nogensinde_A4_frisk fra Box.indd   1 17/05/2017   16.09
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* Tilbuddet gælder modellerne; T174 (Active, Versu, Direct), T194 (Active), T214 (Active, Direct), T234 (Active, Versu). ** Ekstra udstyr.
Tilbuddet gælder til den 31/12 2017, dog kun så længe lager haves. Alle priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl.

T-SERIE*
• 7,4 ltr. AGCO Power motor
• 190 - 250 HK med boost
• 115 ltr. hydraulikpumpe (160/200**)
• Powershift eller Direct (CVT) transmission
• Løftekapacitet 8100 – 9500 kg.
• 600 timers serviceinterval

MERE VALTRA 
END NOGENSINDE

Kombiner alle tre pakker og få mere Valtra end nogensinde

Markedets stærkeste 
fi nancieringspartner

PAKKE 1
FRONTLIFT

29.000,-

• 5,1 kN frontlift
• 1 sæt frontlynkoblinger
• 2 stk. frontventiler
• 160 ltr. hydraulikpumpe

PAKKE 2
KOMFORT

29.000,-

• Trykluftanlæg
• Luftaffjedret foraksel
• Affjedret kabine, mekanisk

PAKKE 3
PREMIUM+

39.000,-

• Auto-Guide forberedt
• Quick Steer
• Elektriske spejle med varme
• LED arbejdslys

VALTRA.DK
Valtra er et globalt brand fra AGCO

Mere Valtra end nogensinde_A4_frisk fra Box.indd   2 17/05/2017   16.09
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* Tilbuddet gælder modellerne; T174 (Active, Versu, Direct), T194 (Active), T214 (Active, Direct), T234 (Active, Versu). ** Ekstra udstyr.
Tilbuddet gælder til den 31/12 2017, dog kun så længe lager haves. Alle priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl.
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1  Finn M. Klemmensen, medejer - sælger, mobil tlf. 40 61 90 66 
2  Jens Christiansen, sælger, mobil tlf. 26 30 84 92
3  Christian Friis, sælger, mobil tlf. 26 30 84 86
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Vi har være autoriseret Valtra 
forhandler i mange år. 

I 2017 har vi fået udvidet vores 
geografiske dækningsområde 
betydeligt i det midtjyske.

Vi dækker nu Århus- og Viborg-
området.

Midtdjurs 
Traktorlager A/S


