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TOTAL FILTERLEVERANDØR TIL LANDBRUGET 

Vi har konsulenter over hele landet, 
som gerne hjælper vores kunder med 
at gennemgå filtersammensætningen 
på deres maskiner
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´Vi forenkler vores kunders hverdag gennem        
   kundskab, kvalitet og effektive løsninger´ 
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Tyske 
smøremidler 
holder danske 
hjul i gang
Hos Addinol Danmark ApS i Esbjerg handler det om kvalitetsolier og 
smøremidler til både landbruget, industrien og private. - Og kvalitet 
koster, men betaler sig totalt set, lyder det fra medindehaver og 
sælger Svend Eskildsen, der på knapt fem år har gjort de tyske 
smøreolieprodukter etablerede og kendte på det danske marked.

Af John Ankersen

 Traktorer, mejetærskere og andre land-
brugsmaskiner, biogasanlæg og andre an-
læg og maskininstallationer i landbruget. 
Alle kræver smøring og olier i en eller an-
den form. 

Og netop landbruget er et vigtigt marked 
for Svend Eskildsen, der for knapt fem år 
siden blev medindehaver og sælger af Ad-
dinol Danmark ApS, der er et datterselskab 
og dengang en ny dansk afdeling, der skulle 
introducere de tyske Addinol-olieproduk-
ter på det danske marked.

For fem år siden blev han den danske 
salgs- og distributionsafdeling for den ty-
ske producent af smøremidler Addinol, der 
i hjemlandet har en historie, der går mere 
end 80 år tilbage – helt præcist 1936. 

I dag producerer og tilbydes mere end 
650 forskellige højtydende smøremidler til 
flere forskellige formål og brancher, og der 
kommer løbende flere til fra producentens 
udviklingsafdeling, der sammen med pro-
duktionsfaciliteter ligger i Leuna i den ty-
ske delstat Sachsen-Anhalt.

Kvalitet og effekt
Og det var også ”Made in Germany” -stemp-

let for Addinol-smørmidlerne, der var en 
vigtig grund til, at Svend Eskildsen er gået 
”all-in” på det danske marked. For Svend 
Eskildsen ser de tyske smøremidler som 
præcis det, der passer for det marked, der 
er i dag:

- Vores kunder oplever, at de får en god 
kvalitetsolie til en ærlig pris. Kvalitet hand-
ler også om miljø. Den olie, vi sælger til 
landbruget, er biologisk nedbrydelig. Vi op-
lever også, at landbrugskunderne fortsæt-
ter med at købe og bruge smørmidlerne, 
når de først har prøvet dem. 

Svend Eskildsen fremhæver også den ef-
fekt, som kunder har oplevet omkring Ad-
dinol-smøremidlerne. Blandt andet i forbin-
delse med biogasanlæg ude hos landmænd, 
hvor den olie, der bruges i forbindelse med 
driften af anlægget, jævnligt kontrolleres 
– og hvor Svend Eskildsen via kunder har 
erfaret, at smøremidlerne har vist op mod 
dobbelt effekt.

Også i forbindelse med eksempelvis trak-
torer, mejetærskere og vandingsanlæg har 
der været mange positive tilbagemeldin-
ger, og Svend Eskildsen er glad for, at ikke 
mindst landbruget har taget Addinol til sig. 

Se mere på www.addinol.dk.

Addinol Danmark ApS holder 
til i Esbjerg, hvor lageret af 
smøremidler og olier er klar 
til levering. 

Svend Eskildsen er medindehaver og adm. direktør i Addinol Danmark ApS, der 
tilbyder tyske kvalitetssmøremidler – blandt andet til landbruget.


