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Effektiv maskinstyring 

Welcome to the world of Machine Control

Ring til Scanlaser allerede nu, og hør om verdens bedste maskinstyring 
- og din forbedrede indtjening.
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MikroDigger Gravesystemer
gør dig endnu bedre til dit job

Kunden er altid 
i fokus

Navnet Øbakke er i dag kundens 
garanti for maskiner af højeste 
kvalitet, og at en aftale altid er 
en aftale. 

Øbakke A/S er en handels- og servicevirksomhed, som blev 

grundlagt i 2001. I 2006 kunne vi udvide med en Øbakke 

Vest-afdeling i Vejle. Vi importerer en række velkendte kvali-

tetsprodukter, eksempelvis Takeuchi-gravemaskiner, Huddig- 

rendegravere, Multihog-redskabsbærer og Perfekt-slagleklip-

pere samt Rosenqvist-baneudstyr. 

Vi er leverandør til et bredt udsnit af byggebranchen, bl.a. en-

treprenører, håndværkere, materieludlejningsfirmaer, anlægs- 

gartnere, kommuner og industrivirksomheder.

Lidt mere, end kunden forventer 
Selv om virksomheden Øbakke A/S er forholdsvis ung, har virk-

somhedens ejer, Hans Øbakke, været i branchen siden 1975. 

Navnet Øbakke A/S er i dag kundens garanti for maskiner af 

højeste kvalitet, og at en aftale altid er en aftale. Vi bestræber 

os på altid at levere lidt mere, end vores kunder forventer, og 

i alle vores løsninger skaber vi reel værdi, som kan mærkes i 

hverdagen. I denne brochure kan du læse, hvorfor vores kunder 

og samarbejdspartnere vælger netop Øbakke A/S.



Maskintransport / Specialtransport

Bryggen 11, Bork Havn
DK-6893 Hemmet

Tlf.: 75 28 08 25
Fax: 75 28 08 30

abmtransport@mail.dk
www.myhre-transport.dk

I mine øjne er det eneste rigtige at vælge kvalitetsmaskiner, 
og det er kvalitet, man får hos Øbakke,” fortæller Mogens 
Werin Bengtsson.



Aarsleff Rail 
vælger Øbakke A/S

Case story Aarsleff Rail

Mogens Werin Bengtsson har ført maskiner, siden han var  

15 år. I dag er han 50 år og materielchef hos Aarsleff Rail. Han 

er dermed medansvarlig for materielkøb til Aarsleff Rail, som 

udfører alle former for sporarbejde.

”Jeg har kørt og arbejdet med entreprenørmaskiner i 35 år, så 

jeg kender efterhånden de fleste maskiner på markedet. Jeg 

har set alt for mange, der brænder nallerne ved at vælge de 

billige maskiner. For de er da ganske rigtigt billigere, lige når de 

skal betales, men de kræver så mange reparationer, at de bliver 

meget dyrere i længden, da de også hurtigere skal udskiftes.  

I mine øjne er det eneste rigtige at vælge kvalitetsmaskiner, 

og det er kvalitet, man får hos Øbakke A/S,” fortæller Mogens  

Werin Bengtsson. 

Aarsleff Rail udfører selv service og reparation, men modtager 

også af og til serviceløsninger fra Øbakke A/S, hvor det er på-

krævet. 

”Øbakke A/S er der altid, når man har brug for dem. De står 

klar 24/7, 365 dage om året, og det er påkrævet, når man som 

os arbejder med sporarbejde. Maskinerne skal hurtigst muligt 

tilbage i drift, hvis der skulle opstå noget uforudset,” siger Mo-

gens Werin Bengtsson og fortæller, at de oplevelser han har i 

marken, deles med andre i branchen: 

”Øbakke A/S og jeg kender hinanden godt, og vi deler  

eksempelvis erfaringerne med de forskellige maskiner.  

Vi taler om, hvordan vi bruger maskinerne, og om noget kunne 

optimeres. Jeg ved, at producenterne i hele verden rent faktisk 

medtager denne viden, og de evaluerer løbende på produk-

terne. På den måde er vi også med til at påvirke udviklingen af 

morgendagens maskiner.”

Huddig-banemaskine 1260



Georg Tscherning: 
Et håndtryk er 
lig med tillid

Case story Tscherning

”Forholdet mellem os og Hans Øbakke har altid været sådan, 

at jeg stoler på hans håndtryk. Vi ved begge, at når vi bestiller, 

så får vi maskinen. Han er en bundreel fyr, og ligesom os vil han 

frem i verden. Derfor har vi samarbejdet i så mange år.”

Sådan fortæller Georg Tscherning, som er et kendt ansigt 

blandt alle i nedrivningsbranchen. I 70’erne var han blandt de 

få, der udførte betonhuggearbejde, og han fik derfor hurtigt til-

navnet ”Dr. Hug”. Gennem næsten hele sin karriere i spidsen 

for entreprenørvirksomheden Tscherning har Georg Tscherning 

handlet med Hans Øbakke.

”I mere end 40 år er det vel blevet til cirka 50 maskiner, pri-

mært Takeuchi- gravemaskiner, som vi bruger ved mindre ned-

rivnings- og entreprenøropgaver. Vi har valgt disse maskiner, 

fordi det er højeste kvalitet,” fortæller Georg Tscherning, der 

fortæller, at han også har fået god rådgivning om maskinernes 

udvikling gennem årene.

”Det har været godt for sådan en som mig, der er af den 

gamle skole: En gravemaskine skal bare have styrestæn-

ger, det er alt rigeligt. I dag er de jo fyldt med it-løsninger, og 

der kan påsættes både det ene og det andet ekstraudstyr,”  

griner Georg Tscherning. 

”I mere end 40 år er det vel blevet til cirka 50 maskiner, 
primært Takeuchi- gravemaskiner, som vi bruger ved mindre 
nedrivnings- og entreprenøropgaver.”

Takeuchi TB 1140



Smøresystemer til:

•  Entreprenørmaskiner
•  Landbrugsmaskiner
•  Transportsektoren
•  Industrien

Bjarne Jensen
Tlf.: 42 40 60 60 
bjarne@jensen-sdc.com



Importør

NÅR ERFARINGEN TÆLLER

WWW.ANKERLOKKEN.DK



Altid god 
rådgivning hos 
Øbakke A/S 

Case story Kamco

”Hos Kamco bruger vi primært maskinerne til nedgravning 

af diverse kabler og ledninger til eksempelvis fjernvarme.  

Vi vælger maskiner fra Øbakke A/S, fordi maskinerne er meget 

driftssikre og holdbare. Det er ikke det billigste på markedet, 

men vi betaler gerne for god kvalitet, som holder os kørende, 

når vi arbejder,” fortæller Anders Holmstrøm, afdelingschef for 

anlægsprojekter hos Kamco. 

Han roser den sparring, som Øbakke A/S tilbyder, når det gæl-

der om at vælge den helt rigtige maskine til de kommende års 

opgaver. 

”Vi har altid fået en god rådgivning af Øbakke A/S. Det er ty-

deligt, at de ikke går efter et hurtigt mersalg, men at de virkelig 

tager sig tid til at lytte og derefter rådgive deres kunder. Vi har 

fået god rådgivning gennem alle de ni år, vi har handlet med 

Øbakke A/S. Eksempelvis kan nævnes, da vi skulle vælge en 

bestemt kabelplov i forhold til vores behov. Der hjalp de os me-

get med at foretage det rigtige valg, både på kort og lang sigt,” 

fortæller Anders Holmstrøm. 

”Det er tydeligt, at de ikke går efter et hurtigt mersalg, 
men at de virkelig tager sig tid til at lytte 

og derefter rådgive deres kunder.”





Service, når du har 
brug for det

Vi er altid klar til at skræddersy en 
service- og vedligeholdsaftale, som 
passer netop til dine behov.

Øbakke A/S har også en serviceafdeling, hvor vores veludsty-

rede servicebiler med uddannede montører står klar til at betje-

ne alle kunder på alle tider af døgnet. Forskellige virksomheder 

har forskellige behov, og vi er altid klar til at skræddersy en ser-

vice- og vedligeholdsaftale, som passer netop til dine behov. 

På vores hjemmeside kan du læse meget mere. 

www.obakke.dk
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engcon Denmark  Knarreborgvej 19a, DK-5690 Tommerup
Tel 2020 3584  |  Fax 6479 2110  |  www.engcon.dk  |  info@engcon.dk

Netop nu – få et 

godt tilbud hos din 

maskinleverandør

Success for you! 

 + Indstøbte smørekanaler, alle smørepunkter er ført frem til en og 
samme smørecentral

 + 45º tiltvinkel
 + Uendelig rotation ∞
 + Hydraulikmotor på venstre side
 + Kraftig brydekraft og tiltmoment 
 + Større lejeflader på tiltaksler
 + Tilpasset til engcons proportionelle styresystem Microprop DC2 

til trinløs styring med maksimal præcision

Læs mere: www.engcon.se/gen2

EC209, den 
tredje model i 
Generation 2, 
til alle grave-
maskiner i 
vægtklassen 
7–9 tons.
I lighed med øvrige 
produkter i engcon 
programmet har den 
fordele, der adskiller 
den markant fra 
konkurrenterne.

NYHED!

Fordele:

Øbakke A/S

Københavnsvej 282 

4000 Roskilde 

Tlf.:  70 25 44 20 

E-mail: info@obakke.dk

Øbakke Vest A/S 

Viborg hovedvej 55 

7100 Vejle 

Tlf.:  76 26 42 64

E-mail: fk@obakke.dk

www.obakke.dk


