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Fra hønsehus til nordisk 
distributionscenter for traktorer 
og maskiner til den grønne sektor
Tunge entreprenørmaskiner fjerner i disse dage en række gamle hønsehuse 
i Krogager for at give plads HCP Nordic’s fortsatte vækst, der kræver endnu 
større og bedre faciliteter, end selskabet allerede har.

HCP Nordic har vokseværk. I 
de seneste 10 år er selskabet 
blevet repræsenteret med egne 
salgsselskaber i hele Norden og 
importerer nu traktorer og redskaber 
fra hele verden til den grønne sektor 
i Norden. Det drejer sig primært 
om traktorer af mærkerne Deutz-
Fahr, Same, Lamborghini og Zetor 
samt forskellige landbrugsredskaber 
og et omfattende program af 
kompakttraktorer, redskabsbærere 
og andre maskiner til parksektoren.

Pladskrævende logistikafdeling
Det kræver plads at have over 
50.000 forskellige reservedele på 
lager. Og når delene er til traktorer 
og lignende tungt maskineri kræver 
det meget plads. Det samme gælder 
lageret til traktorer, parkmaskiner og 
så videre. Endvidere har HCP et stort 
klargøringscenter, hvor alle traktorer 
og redskaber gennemgås, klargøres 

og kvalitetskontrolleres inden 
levering. Det sikrer kunden maksimal 
tryghed, men det kræver også 
plads at klargøre ca. 6 traktorer om 
dagen og f.eks. montere dem med 
frontlæsser. Samtidig skal en masse 
forskellige parkmaskiner gennem 
samme procedure og måske endda 

bygges op iht. kundespecifikation. I 
alt ca. 20 af HCP´s godt 50 ansatte 
er beskæftiget i logistikafdelingen. 
De resterende arbejder i admini-
stra tion, front-office eller 
salgsselskaberne i Danmark, Norge, 
Sverige og Finland.

Kunderne først
HCP Nordic eller H.C. Petersen 
& Co.’s Eftf. A/S, som det rettelig 
hedder, kunne sidste år fejre 140 
års jubilæum. Udbygningen af 
faciliteterne er et af elementerne i en 
ambitiøs vækstplan, der som en rød 
tråd skal føre HCP ind i fremtiden 
og sikre selskabet en endnu større 
markedsandel. 
Ifølge adm. direktør Jens Chr. Hun-
dahl har selskabet valgt at investere 
i en udvidelse af logistikafdelingen 
(lager, reservedele, klargøring, kva-
litetskontrol) nu og så udbygge med 
et nyt administrations- og salgskontor 
senere. ”Vi lever af vores kunder, så 
vi skal først og fremmest prioritere 
alt det, der betyder mest for dem. 
Så må vi andre vente lidt”, som han 
udtrykker det.

HCP Nordic har samlet alle centrale funktioner i hovedkvarteret ved Grindsted, hvor 
et moderne logistikcenter håndterer reservedele og klargøring af alle produkter. Alle 
produkter sælges gennem uafhængige forhandlere. 
Med baggrund i en effektiv central organisation og et tæt samarbejde med dynamiske 
lokale forhandlere arbejder selskabet målrettet med en ambitiøs vækstplan, der vil 
positionere både HCP, selskabets produkter og forhandlerne markant i markedet. 


