2 nye Timan 3400 redskabsbærere til FællesBo.
Timan A/S og A. Flensborg har netop leveret 2 nye redskabsbærer til FællesBo.
Serviceinspektør Inge Würtz, FællesBo, fortæller, at da 3 af FællesBos redskabsbærer
stod for udskiftning, var der en forventning om, at der skulle indkøbes nye af samme
fabrikat som de nuværende. Men Inge Würtz opfordrede ejendomsfunktionærerne til at se
på alternative løsninger, og dermed kom 3 forskellige maskiner i spil og blev nøje afprøvet.
Tanken faldt på Timans produkter, da FællesBo i forvejen havde et samarbejde med
Johan Mølby fra A. Flensborg omkring nogle robotklippere, og Johan havde ved flere
lejligheder nævnt Timan 3400 som en mulig løsning.

Maskinen blev demonstreret to gange, og ejendomsfunktionærerne var involveret i
processen og fik mulighed for at prøvekøre og arbejde med maskinen.
Økonomien spillede også ind i valget af maskiner, og da maskinparken skulle reduceres
fra 3 til 2 maskiner, var de nye maskiners kapacitet en væsentlig faktor. Fremover skulle
de 2 nye maskiner nemlig klare samme opgaver, som man tidligere havde haft 3 maskiner
til rådighed til.
Forud for leveringen var ejendomsfunktionærerne på besøg hos Timan A/S på fabrikken i
Tim, hvor de fik en præsentation af hele virksomheden samt en grundig gennemgang af
deres maskiner, som skulle leveres den efterfølgende dag.
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FællesBo har altid fået en god og professionel behandling af Johan Mølby og A.
Flensborg, men for serviceinspektør Inge Würtz er tilliden til producenten og en klar
forventningsafstemning til den service, der ydes, mindst lige så vigtig. Samtidig ser hun en
klar fordel i at have kontakt direkte til leverandøren. Står ejendomsfunktionærerne i en
situation, hvor man har akut behov for reservedele, kan de afhentes direkte hos Timan
A/S.
Den ene maskine skal servicere 9 afdelinger med ca. 300 lejemål i Aulum og Hodsager.
Ejendomsfunktionær Lars Jensen er sikker på, at de har truffet det rigtige valg. Han synes,
at Timan 3400 er en robust og kraftig maskine med en god kørekomfort og med enkle og
gode løsninger. Han er speciel glad for det nye Tornado T1 fejesugeanlæg, som han
betegner som meget støjsvagt.

Ejendomsfuntionær Allan Hofmann udtaler efter en køretur i Timan 3400: ”Det er jo en
sand fornøjelse – man kan høre, hvad man selv tænker! Den maskine bliver vi glad for.”
Den anden maskine skal servicere 8 afdelinger med ca. 190 lejemål i Sunds, Feldborg,
Haderup og Simmelkær. Ejendomsfunktionær Svend Aage Sørensen har glædet sig til at
tage den i brug. Han fortæller, at han har savnet en maskine, der kan arbejde. Udover
udsyn og komforten i den rummelige kabine, sætter han pris på den unikke affjedring.
Maskinens lave lyd niveau gør det nu muligt at rydde sne i de tidlige morgentimer, uden at
være til væsentlig gene for beboerne, ligesom Svend Aage Sørensen også nu får
mulighed for at slå græs i ”middagssøvns-tiden”.
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Udskiftningen af maskiner i afdelingerne i Sunds m.fl. var dog ikke helt problemfrit. Timan
3400 er nemlig lidt højere end sin forgænger, så den kunne faktisk ikke køre ind i garagen.
Det blev løst ved at hæve garageporten med 7 cm.

Maskinerne skal benyttes året rundt og er leveret med: Fejesugeanlæg til rengøring af de
befæstede arealer, græsklippere og hækkeklipper til vedligeholdelse af de grønne
områder , fejemaskine og centrifugalspreder til vinterberedskab samt en hydraulisk skovl til
diverse transport opgaver.
Processen med valg af maskiner har været lang og grundig, men det er også en stor
investering i maskiner, som skal holde i mange år. Med valget af Timan 3400 får FællesBo
helårsmaskiner, der udover at være driftssikre, også vil fungere som en behagelig og
støjsvag arbejdsplads med få vibrationer for operatøren.
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