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MERE END 130 KUNDER TAGER IKKE FEJL

B.A.Maskinservice APS
Eksklusiv forhandler af markedets mest fleksible 3D-styretøjsudmålere



Det kan være vanske-
ligt at introducere 
nye mærker på et 

marked domineret af etab-
lerede brands, men B.A. 
Maskinservice tog kampen 
op i 2016, hvor indehaver 
Boy Andersen opdagede 
en ny type 3D-styretøjs-
udmåler fra Techno Vector 
– og siden har han ikke kig-
get sig tilbage. 

Med mere end 30 års erfaring in
den for styretøjsudmålere er Boy 
Andersen en af Danmarks største 
eksperter på området. Det er en 
viden, som han blandt andet har 
oparbejdet i sin tid hos FTZ, hvor 
han fungerede som produktspecia
list, der bistod sælgere og kunder 
med rådgivning. I 2013 valgte Boy  
Andersen at skifte de trygge ram
mer ud med en rolle som selvstæn
dig i B.A. Maskinservice. 

Klassens nye dreng
B.A. Maskinservice startede med 
at tilbyde service på styretøjsud
målere. Dernæst begyndte Boy 
Andersen at handle brugte styre
tøjsmålere efterfulgt at et kort 
sam arbejde med indiske Manatec. 
I 2016 opdagede han det russiske 
fabrikat Techno Vector med et lov
ende produktprogram inden for 
3Dstyretøjsudmåling til person 
og varebiler. Boy Andersen kontakt
ede Techno Vector og derefter gik 
det hurtigt. Efter imponerende 
test resultater ved Teknologisk In
stitut blev agenturet en realitet, og 
B.A. Maskinservice introducerede 
løsningen på det danske marked, 
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B.A.M. etableres

MARTS  
B.A.M. begynder 
at handle brugte 
styretøjsmålere

AUGUST  
B.A.M. sælger 
allerførste 3D-
styretøjsudmåler 
– til Brædstrup 
Dækcenter

NOVEMBER  
B.A.M. sælger 
første af i alt 25 
styretøjsudmålere 
til Quickpoint 

SEPTEMBER
B.A.M. sælger al-
lerførste lastvogns-
udmåler – til  
I.M. Jensen i Vejle 
(IVECO)

NOVEMBER
B.A.M. sælger første 
af i alt 15 styre-
tøjsudmålere til 
Euromaster

2013

B.A. Maskinservice har taget autobranchen med storm

MAJ
B.A.M. bliver eks-
klusiv distributør 
af Techno Vectors 
3D-styrestøjsud-
målere i DK

”Efter en måneds tid 
fik jeg et opkald fra Brian 
Andersen, der fortalte, at 
vi havde et stort problem. 

Grinende meddelte han, at 
værkstederne ikke ville af 

med udstyret igen
Boy Andersen, stifter af B.A. Maskinservice

der dog tøvede med at byde klas
sens nye dreng velkommen. 

”De første 2–3 udmålere var svære 
at finde kunder til. Det forstår man 
egentlig godt, for hvem tør at købe 
et produkt, som man aldrig har set 
eller hørt om før. Men langsomt 
begyndte flere og flere autogrossi
ster at få øjnene op for produktets 
fortræffeligheder, som er på højde 
med de allerdyreste løsninger på 
markedet, men til nogle helt andre 
priser,” forklarer Boy Andersen. 

Nysgerrigheden breder sig 
Stille og roligt voksede interessen 
for de nye styretøjsudmålere, og 
en dag blev Boy Andersen mødt 
af en nysgerrig henvendelse fra 
værkstedskæden Quickpoint, der 
havde planer om at erstatte cirka 
25 gamle CCDmålerne med nye 
og mere moderne produkter. 

”Jeg blev ringet op af Quickpoints 
tekniske rådgiver, Lars Fibiger, der 
havde set nogle videoer af ud
målerne, som jeg havde lagt på 
Facebook. Det var kort før Autome
chanikamessen i Frankfurt, hvor 
flere Quickpointmedarbejdere vil
le være til sted, og vi aftalte derfor 
at snakke nærmere ved Techno Ve
ctors stand, så de samtidigt kunne 
inspicere udstyret,” fortæller Boy 
Andersen. 

Prøveperiode skabte tryghed
Efter besøget på messen var Quick
point meget positivt overraskede 
over Techno Vectorløsningen, 
som var i stand til at imødekomme 
alle deres krav og ønsker. Spørgs
målet var dog stadig, hvorvidt 
værkstedskæden turde tage chan
cen med en hidtil ukendt fabrikant 

med en enkeltmandsvirksomhed 
som importør.

”Selvom vi godt kendte til Boy  
Andersen, havde vi aldrig hørt om 
produktet før, så vi havde naturlig
vis vores betænkeligheder. Det var 
meget fristende at vælge en af de 
store udbydere, som vi allerede 
benyttede til andre produkter,” for
klarer Brian Andersen, operations 
manager hos Quickpoint. 

Boy Andersen havde fuld forstå
else for bekymringen og for at 
skabe mest muligt tryghed for 
Quickpoint tilbød han en længere
varende prøveperiode, hvor styre
tøjsudmålere blev testet i to værk
steder. Der gik dog ikke længe, før 
Quickpoint var overbevist.

”Efter en måneds tid fik jeg et 
opkald fra Brian Andersen, der 
fortalte, at 
vi havde et 
stort problem. 
Grin ende 
meddelte 
han, at værk
stederne ikke 
ville af med 
udstyret igen,” 
fortæller Boy 
Andersen om 
opstarten 
med Quickpoint, der lagde en 
ordre på 25 styretøjsudmålere, da 
prøveperioden var slut.

Nyskabende teknologi sparer 
tid og plads
I skrivende stund har B.A. Maskin
service solgt mere end 130 3Dud
målere fra Techno Vector. Udover 
en særdeles konkurrencedygtig 
pris, udmærker løsningen sig ved 

brugen af fire kameraer og store 
linser, hvilket sikrer stor fleksibilitet 
og tolerance i forbindelse med ud
målingen.   

”Kamerabommen er ikke kritisk 
med hensyn til afstanden til liften. 

Den behøver 
derfor ikke at 

følge liftens 
bevægelser 

som med an
dre udmålere, 

og det betyder, 
at bommen 

kan fastmon
teres. Det er 

en stor fordel 
på mange af 

vores værksteder, hvor pladsen er 
trang,” forklarer Brian Andersen og 

fortsætter: 

”Der er både to års garanti på elek
tronikken og gratis opdatering af 
bildatabase og software i hele ap
paratets levetid. Det var medvir
kende til, at Boy fik ordren, og vi har 
ikke oplevet udfordringer af nogen 
art med udmålerne siden – de fun
gerer bare,” slutter han. 

I dag, næsten fire år efter aftalen 
med Quickpoint, er der intet, der 
tyder på at interessen fra branchen 
er aftagende – tværtimod. Alene i 
juni solgte B.A. Maskinservice otte 
nye 3Dstyretøjsmålere, og Boy 
Andersen valgte for nogle år siden 
at udvide produktprogrammet fra 
Techno Vector til udmåling af last
vogne, busser og trailere. 
Det kan du læse mere om på bag
siden. 

•    B.A. Maskinservice er Techno Vectors bedst sælg-
ende distributør - antallet af styretøjsudmålere 
solgt i Danmark er kun overgået af det russiske 
marked.

•    Indehaver Boy Andersen har indgået en aftale 
med to danske samarbejdspartnere, som kan 
hjælpe med service og igangsætninger i travle 
perioder. 

•    På Quickpoints opfordring har Techno Vector  ud-
viklet et system, der gør det muligt at finde biler  
i maskinens database via nummerpladeopslag.



B.A. Maskinservice har al-
lerede sat sit solide aftryk 
på den danske autobran-
che med 3D-styretøjsud-
målere fra Techno Vector 
til person- og varebiler. Nu 
tilbydes løsningen også til 
tunge køretøjer. 

Den første 3Dstyretøjsudmåler til 
lastvogne, busser og trailere blev 
solgt til IVECO lastvognsværksted 
i Vejle i 2017. Derefter fik B.A. Ma
skinservice travlt med at imøde
komme den stigende efterspørg
sel på styretøjsudmåling til lette 
køretøjer, og salget blev først gen
optaget i starten af 2020. Her valg
te MTDK A/S i Randers at investere 
i en lastvognsudmåler fra Techno 
Vector, som er forbundet med en 
række fordele sammenlignet med 
de eksisterende løsninger på mar
kedet. 

Fleksibilitet uden sidestykke
3Dstyretøjsudmålerne kan leve
res som transportable, trådløse 
systemer, der kan flyttes fra grav 
til grav eller monteres som faste 
kameratårne. Det er også muligt 
at lave en såkaldt ’drivethrough’
opstilling ved at placere kamera
erne på hver sin side af en port, 
hvilket er tilfældet hos MTDK A/S, 
som beskæftiger sig med opbyg
ning af trailere i alle afskygninger 

– ofte med flere styrende aksler. 
Desuden er systemet både bru
gervenligt og effektivt.   

”Programmet styres fra en bær
bar computer, som kan tages 
med ned i graven, når akslerne 
skal justeres, og jeg tilbyder også 
opspændinger, som monteres i 
hjulets center, så der ikke skal fore
tages fælgkastkompensering. Det 
betyder, at opgaven kan løses hur
tigere, uden at gå på kompromis 
med nøjagtigheden,” forklarer Boy 
Andersen. 

Moderne teknologi – konkur-
rencedygtige priser
Boy Andersen ser et stort poten
tiale på markedet for styretøjs
udmålere til den tunge sektor, 
hvor løsningen fra Techno Vector 
er yderst konkurrencedygtig på 
både kvalitet og pris.   

”Mange nuværende systemer kræ
ver rigtig meget manuelt arbejde, 
eller også er de komplicerede og 
dyre. Techno Vectorprogrammet 
måler først chassisrammen ud 
for skævheder, hvorefter akslerne 
tilpasses – en udmåling, som 
blot tager få minutter og er en 
nødvendighed for køretøjer med 
mange aksler. Og vigtigst af alt, så 
ligger systemet på et prisniveau, 
der er markant lavere end de ek
sisterende løsninger på markedet,” 
slutter Boy Andersen.

27 94 83 33 

bamaskinservice@gmail.com

bamaskinserviceaps.dk

Den tunge sektor  
er næste skridt

Kontakt Boy Andersen for en uforpligtende snak om 
Techno Vectors 3D-styretøjsudmålere til både person- 
og varebiler eller lastvogne, busser og trailere.


