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Lengede, 26. September 2011

JF-Fabriken A/S er overtaget af Kongskilde
W. STOLL GmbH fortsætter med at sælge JF’s produkter
Med virkning fra d. 26. september 2011 blev alle områder inden for JF’s
græsmaskiner og fuldfodervogne overtaget af Kongskilde-gruppen.
Fredag d. 23. september 2011 indgav JF-Fabriken, J. Freudendahl A/S
konkursbegæring. Kongskilde gruppen overtog derefter samtlige aktiviteter hos JF.
W. Stoll Maschinenfabrik GmbH er på ingen måde ramt af søsterselskabets konkurs,
siger Karsten Rewitz, som er direktør for Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH.
Meddelelsen om det danske søsterselskabs konkurs kom som en overraskelse,
fortsætter Rewitz. Det glæder os dog, at det så hurtigt lykkedes at finde en løsning for
kunderne og medarbejderne.
En vigtig forudsætning for Kongskilde-gruppens overtagelse var, at W. Stoll
Maschinenfabrik GmbH ville fortsætte med at forhandle JF’s græsmaskiner og
fuldfodervogne. Dette gælder markederne Tyskland, Polen, Østrig samt Beneluxlandende.
Direktør Karsten Rewitz glæder sig over den tillid, der bliver vist W. Stoll
Maschinenfabrik GmbH og over, at STOLL kan fortsætte salget af JF’s produkter.
Dermed er reservedelsforsyning og kundeservice også fremtidssikret, hvilket er et
yderst vigtigt aspekt for JF kunderne.
På frontlæsser-området er Stoll bedre opstillet end nogensinde før. Vi har en meget
stærk position inden for frontlæssere og har mange planer og nye tiltag for fremtiden.
Vi vil profilere virksomheden Wilhelm Stoll og mærket STOLL endnu mere, siger
Karsten Rewitz.
Stoll vil også i 2011 være repræsenteret på Agritechnica og udstiller igen i år i hal 6,
hvor det samlede program af STOLL frontlæssere samt JF græsmaskiner og
fuldfodervogne vil blive præsenteret. Der vil også blive fremvist adskillige nyheder
indenfor både frontlæssere, græsmaskiner og fuldfodervogne. Endvidere vil der blive
fremvist ny teknologi, til at yde kunderne en endnu bedre betjening.

Vi har produkter af høj kvalitet og bestræber os hele tiden på at forbedre disse, både
hvad angår design, funktionalitet og varianter. Vi lægger også stor vægt på kontakten
og forholdet til vores kunder, forhandlere og importører, siger Armin Walter, salgschef
hos STOLL.
Karsten Rewitz glæder sig til sammen med sit engagerede team at byde nuværende
og nye Stoll og JF kunder velkomne på Agritechnica i Hannover d. 13. – 19. november
2011 i hal 6 - Stand B 25.
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