
 

 

 

Så er vi i gang og ser frem til at give den Jer bedst 

mulige opbakning… 

Vi glæder os til at samarbejde med Jer vedr. Jacobsen, Ransomes, EZ-GO og Cushman som vi 

har overtaget pr. 1. januar 2020.  

Først en hilsen fra Goncalo Carneiro, Export Regional Sales Manager Textron 

“We are extremely happy to announce Helms as our exclusive distributor in Denmark for Jacobsen, 

Ransomes, Cushman and EZGO. 

We’ve started officially with Helms in January 2020 and a lot of work has been done already to 

ensure we commit to high level service standards and new models in stock for demos across 

Denmark. 

We will work together to become the number 1 supplier within the golf and landscape industries, 

focusing on quality service, innovative and reliable machines and help clients with adequate training 

to allow all to excel in their daily activities”  

 

De første ordre er begyndt at trille ind 

Pr. 1. Januar startede vi officielt som importør af Textron fire topbrands og vi er allerede 

kommet godt i gang. Der er solgt maskiner og reservedele til de første klubber og vi føler os 

godt taget imod når vi kommer ud og besøger Jer. 

 

De første mere end 50 klubber er besøgt. 

Bo, Jakob, Kristian og Allan har alle sammen besøgt flere klubber og vi føler os taget godt 

imod med god dialog. Der mange tilbud i luften og vi ser frem til at kunne levere de første 

maskiner allerede til 2020 sæsonen. Vi er ligeledes i gang med at aftale demo med flere af 

Jer, for at forberede til senere investereringer. Ligesom vi har haft en rigtig god snak med Jer 

om vores øvrige produktprogram af læssere fra Schäffer, traktorer fra TYM og McCormick 

og Peruzzo vertikalskærere. Vi vil prøve at komme så langt omkring som muligt inden 

foråret rigtig går i gang. 

 

Landsdækkende service / træningskursus 

Husk vi har 10 rullende special udstyrede servicevogne. Her vil der være en stor synergi på 

Kubota motorer, hydraulik, el og Canbus styringer. Som vi kender fra de fleste af de i alt 

7500 Schäffer læssemaskiner vi har kørende, mange traktorer og andet grej vi har kørende 

fra de sidste snart 70 års arbejde. 

Vi vil i slutningen af februar modtage træning af fabrikkens teknikere i Herning, ligesom vi 

har deres direkte support.  

  



 

 

 

Bo Knudsen startede 1. december og vi bruger hans erfaring, samt dedikation for Jacobsen. 

Han er løbende indblandet til at lære alt fra klargøring (PDI), fintuning af klippeled etc. Bo er 

ansat som salgs- og produktspecialist, med ansvar for salget til golfbanerne på Sjælland, 

men med opbakning på Fyn og i Jylland.  

Reservedele 

Vi har haft besøg af eftermarkedschefen Jason fra Textron i slutningen af sidste år og vi 

arbejder på at lægge et stort reservedelslager op. For at give den bedst mulige opbakning til 

Jer. Vi har sænket priserne på mange reservedele med op til 25 %, samt bestilt for ca. 2,5 

mio. kr. reservedele på lager.  

Nogle har spurgt på hvordan vi kan sende reservedele:  

Vi kan sende som følger, Post Nord indtil ca. kl. 15.30 eller hurtigere levering med NET NAT 

med ordre inden kl. 14.30 og så er de leveret inden næste morgen kl. 7. Gælder alle brofaste 

øer. 

 

Maskiner klar til levering eller demo 

Vi ser frem til et godt 

samarbejde med Jer i 

mange år fremover!  
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