Kuhn og Eikmaskin avslutter samarbeidet
Fra 1. november avslutter Kuhn samarbeidet med Eikmaskin, etter et langt og gjensidig
positivt samarbeid. Eik-kjeden vil fremover intensivere fokuset på sine full-line
produktporteføljer fra Massey Ferguson og Fendt.
– Alle kunder som har bestilt Kuhn-produkter fra Eiksenteret vil selvfølgelig få disse levert til
samme pris og avtale kommende vår. Eiksenteret vil også tilby service og deler i de neste to årene,
fram til høsten 2021. Vi vil også følge opp garantien på alle Eiksenter-solgte produkter i
garantiperioden, forteller administrerende direktør Trond Kjempekjenn hos Eikmaskin.
Eiksenteret er en sterk, landsdekkende kjede med den høyeste markedsandelen på traktor i
Norge. Vi har særlig fokus på service og leverer i tillegg til traktorer et bredt utvalg høstemaskiner,
redskaper og butikkvarer. Når samarbeidet med Kuhn nå opphører vil fokus være på full-line
produktporteføljene til Massey Ferguson og Fendt.
– Vi lanserer stadig nye produkter og Eiksenteret får mange positive tilbakemeldinger på
våre kombipresser. Gjennom merkevarene Fendt og Massey Ferguson leverer vi alt fra slåmaskiner
og river til presser, pakkere og lessevogner, samt skurtreskere. Vi vil også i fremtiden ha fokus på å
levere kvalitetsprodukter og god service til våre kunder, slik at de får en enkel og effektiv hverdag,
understreker Kjempekjenn.

For nærmere informasjon vennligst kontakt:
Trond Kjempekjenn, administrerende direktør Eikmaskin
Mob:+47 918 88 277
E-post: Trond.Kjempekjenn@AGCOcorp.com

Om Eiksenteret
Eiksenteret ble etablert som en franchisekjede i 1985 og består i dag av 47 ulike sentere fordelt over
hele landet. Kjeden bygger på ønsket og behovet for lokalt eierskap og tilstedeværelse i viktige
landbruksområder. Eiksenteret er Norges klart største traktorforhandler. Vi selger også
markedsledende produkter innen redskap, høstemaskiner og småmaskiner, i tillegg til å tilby
komplett verksted- og ettermarkedsservice på våre produkter. Kjedegiver Eikmaskin importerer
traktormerkene Massey Ferguson, Fendt og Valtra og er en del av det verdensomspennende AGCOkonsernet.

