
Leverandør/kundeforhold
Program

10.00 – 10.30 Valg af produkt - eksempel på køb



Købseksempel Indkøb af traktor



Indkøbsforudsætninger

Primært til parkafdeling

Behovsanalyse
Brugerkrav
Udvælgelse af leverandør

Indhentning af tilbud

Eje, leje, lease eller køb??



Behovsanalyse

Sommeropgaver
Græsklipning
Ver2kalskæring, strigle, gødskning m.m.
Ver2-Draining og andre specialopgaver
Kunstgræs
Vinteropgaver
Landevej, fortove og/eller kunstgræs?



Græsklipning
Cylinderklipper
Rotorklipper
Slagle-klipper
Rabatklipning



Vertikalskæring, strigle, gødskning m.m.
Liftmonteret redskab
Bugseret eller begge dele
PTO
Hydraulik



Verti-Draining og andre specialopgaver
Liftkapacitet

Ofte tungere redskaber
PTO kapacitet

Lave PTO omdrejninger – lave motoromdrejninger
Høje PTO omdrejninger – evt. 750 eller 1000 omdr.

Gearkasse
Krybegear
Hydrostat



Kunstgræs
Sommeropgaver

Lettere redskaber
Vægt

Vinteropgaver
Sneskrabeblad
Snefræser
Udbringe tø-midler



Kunstgræs
Frontmonterede redskaber
Front PTO
Front hydraulik



Dækmontering, specialdæk

Stor indflydelse på pris
Hastighedsbegrænsning (evt. maks. 16 km/t)

Slid ifm. kørsel på vej?
Vejgreb ifm. eksempelvis snerydning m.m

Dækbredde – vejtransport, transport på trailer



Brugerkrav
Antal brugstimer pr. år
Førerhus
Lydisolering, AirCon, ud- og indstigning, udsyn 
m.m.
Krav til sæde
Luftsæde manuel- eller el-betjening
Akselaffjedring foraksel
Tunge redskaber i frontlift
Hensyn til øvrig traktorflåde
Servicering, brugerkendskab



Generelle, lokale krav ,l traktor
Bio-diesel
CO2 udledning
Bio-hydraulikolie
Miljø- og/eller ”branding” profil

Vibra>oner fra traktor og redskaber
Støjniveau – eksterne gener
Gensalgsværdi – afskrivningsregler?



Pris
Hvor meget vægter prisen?

E1ermarked – garan6 - reservedele
Værksted, lager, montører, priser

Eje, leje, lease eller køb??
Leasing
Finansiel- eller opera6onel leasing?

Indlejning?
Specialopgaver



Valg af leverandør & krav til leverandør
Informér om krav til produktet
Forlang personlig viden & vejledning om 
produktet
Lad leverandøren stille relevant forslag

Geografisk placering ift. service & eftermarked
Reservedelslager – krav til leveringstid
Referenceliste?
Leverandørs økonomiske situation?
Leverandørens produktkendskab?
Leverandøren skal tilføre produktet værdi



KAN LEVERANDØREN 
STILLE KRAV TIL KUNDEN?



Kan/skal en leverandør sige ”nej tak”

Hvornår skal man som leverandør sige fra?
Produktet ikke kan løse opgaven 
tilfredsstillende
Produktet kan ikke holde til opgaven
Garantiforpligtelse?
Uddannelse/know-how
Eftermarked, reparation…



Leverandørens ”krav” til kunden
Det bedste resultat opnås hvis:
Der er god, faglig dialog om opgaven
Der er tillid mellem kunde og leverandør
Professionel indstilling til købssituationen
Faglig respekt

Påpasselighed med produktet
Korrekt brug og regelmæssig vedligeholdelse
Uddannede brugere

Opfølgning
Lav opfølgningsmøde efter eksempelvis efter 6 mdr. 
drift



Når beslutningen er taget – produktet er valgt
Afstem forventningerne
Stil spørgsmål
Skriftlig bekræftelse?
LEVERINGSTID
Betalingsbetingelser
Igangsætning
Opfølgning



Tak for nu…..


