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RAMIRENT VENDER TILBAGE TIL NÆSTVED
MED EN SATELLITAFDELING
Tre måneder efter Ramirents store kundecenter på Marinebuen i Næstved lukkede og
flyttede til Vordingborg, er et af landets største udlejningsvirksomheder igen at finde i
Næstved. Denne gang i en mindre og mere fleksibel udgave.
Som et led i Ramirents overordnet strategi, åbner virksomheden, der udlejer alt tænkeligt
udstyr til bygge- og anlægsbranchen, en mindre satellitafdeling i Næstved. Tidligere har
Ramirent haft kundecentre med mellem tre-seks ansatte spredt over hele landet – herunder
også i Næstved. Nu er størstedelen af de mange entreprenørmaskiner, kraner og skurvogne
samlet i Ramirents to store logistikcentre i Greve og Taulov ved Fredericia. For at bevare
nærheden til kunderne opretter virksomheden samtidig en række små og fleksible
satellitafdelinger, hvor behovet er.
– Vi har nogle gode, loyale håndværksvirksomheder som kunder i
og omkring Næstved og Slagelse, som har udtrykt ønske om, at de
gerne vil fortsætte med at handle med os, hvis vi er til stede i deres
lokalområde. Det vil vi rigtig gerne imødekomme med en kompakt
og fleksibel afdeling. Herfra kan vi supplere det lokale erhvervsliv
med de mindre maskiner som håndværktøj, trailere, generatorer
og andet byggemateriel, forklarer Kenneth Larsen, der er
distriktschef i Ramirent.
Satellitafdelingen får ligesom før adresse på Marinebuen 17. Grunden og bygningen er i
mellemtiden overtaget af en entreprenørvirksomhed, der ligesom Ramirent ser store,
positive synergieffekter ved at lade udlejningsvirksomheden etablere sig på pladsen.
Følger med efterspørgslen
Den nye fordeling af materiellet i de store logistikcentre og lokale satellitafdelinger blev
etableret i slutningen af 2017. Set-upp’et er mere fleksibelt og dynamisk, og Ramirent kan nu
lettere flytte ressourcer og materiel derhen, hvor efterspørgslen er.
– Vi kan åbne en satellitafdeling på en måned, hvis der opstår et behov som for eksempel her i
Næstved. Det kan også være på en stor byggeplads. Og lige så snart efterspørgslen daler, kan vi
pakke det hele ned igen på samme tid. Det giver os en unik mulighed for at være til stede i hele
landet, mener Kenneth Larsen.
Satellitafdelingerne behøver mindre fysisk plads, da der ingen store maskiner vil være, og
heller ikke stationer til vask, klargøring og kontrol af materiellet, da dette vil foregå i de to
logistikcentre.
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