
Af Henrik Nordstrøm Mortensen

OMSTILLING Martin Thorup 
Andresen peger fra værkste-
det, hvor han står, og ind på 
salgslokalet og videre til la-
geret. Selv om det umiddel-
bart lyder som lidt af en 
umulighed, så er den virk-
somheden, han er medejer 
af, bygget op om gennem-
skuelighed - som han selv 
udtrykker. Man kan stort set 
kigge igennem det meste af 
bygningen, fordi bygnin-
gens indre i vid udstrækning 
består af kæmpestore ruder.

Motor-magasinet er på be-
søg hos danske Schmied-
mann, som har specialiseret 
sig i reservedele til og tu-
ning og styling af BMW-bi-
ler. Martin Thorup Andre-
sen er indehaver og direktør 
for Schmiedmann Odense, 
den nyeste afdeling af virk-
somheden, der har fået lagt 
sit fundament med brugte 
reservedele et godt stykke 
vej fra Odense. 

- Vi startede med gen-
brugsdele i Nordborg på Als, 
hvor både min direktør-kol-
lega Christian Jacobsen og 
jeg begyndte at importere 
brugte BMW’ere, skille dem 
ad og på den måde videre-
sælge reservedele, fortæller 
Martin Thorup Andresen, 
mens han fortsætter sin 
rundvisning. 

- Det er klart de brugte de-
le, der dannede det økono-
miske fundament for os. Vi 
havde ingen fortjeneste på 
de nye dele i starten, så vi 
var dybt afhængige af brug-
te dele. Vi åbnede nogle di-
stributionskanaler, som vi 
finansierede gennem de 
brugte dele. Til sidst kunne 
vi så sikre, at salget af nye 
dele kunne stå for sig selv, 

siger direktøren, mens en 
mekaniker bag ham er ved 
at sætte et nyt udstødnings-
system på en ældre BMW 
5-serie. 

Oprindelig lå der et cam-
pingvogn-center i den 150 
meter lange bygning, som i 
dag udgør Schmiedmann 
Odense. Men krisen betød, 

at centret måtte lukke, og så 
slog Martin Thorup Andre-
sen til. Afdelingen blev byg-
get op, så den er delt op i et 
klinisk-udseende værksted, 
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Mangler du brugt
så kontakt Sindal Autoophug

 * 250.000 registrerede reservedele

 * Billededokumentation af delene

 * ISO 9001 certificeret

 * Levering fra dag til dag

Sindal Autoophug A/S
Gaden 107, 9870 Sindal

Tlf.:98935733
Mail : info@dataophug.dk
www.sindal-autoophug.dk

Salg af gode, brugte 
kvalitetsmærkede reservedele

Nye originale reservedele fra Tyskland speciale: 
VW, AUDI, SKODA, SEAT, MITSUBISHI, OPEL, 

RENAULT, CITROËN, PEUGEOT

 Salg af nyere biler, samt biler til genopbygning

Torvegade 35 • DK-7160 Tørring • TLF: 75 80 19 44
www.autolager.dk

Midtdjurs
Autoophug & Import

Nyere & brugte reservedele
Skarresøvej 15 • Skarresø

8550 Ryomgård
Tlf. 86 39 55 55

Skrotbiler/Udtjente biler købes

www.midtdjurs-autoophug.dk

Nordfyns Autogenbrug
Søndergårdsvænget 13 • 5450 Otterup
Tlf. 64 82 50 82
www.Nordfyns-Autogenbrug.dk
nordfyns@get2net.dk

Reservedele fra
Trafikskadede Biler

wwwwww..ggeeddsstteedd--aauuttoooopphhuugg..ddkk

98 64 51 99

Danmark’s Bedste Bagbroer
Total renoverede originale ombytnings bagbroer i bedste kvalitet 

(ikke fra Kina) monteret med nye hærdede aksler, lejer og 
smørenipler, som forlænger bagbroens levetid.

Vi lagerfører flg. modeller:  
Peugeot 106-206-306-205-309-405-Partner
Citroen Saxo-Xsara-Berlingo-AX-Picasso-ZX

2 års reklamationsret.
15 års erfaring med renovering af bagbroer til Peugeot og Citroen.

Alle modeller er på lager - dag til dag levering.

Bjarne Thorup Autokomponenter Aps
Lien 12, 7700 Thisted Tlf. 97 97 75 60 / 40 13 83 83

Ophugget i Himmerland med 
over 100.000 kvalitets op-
mærkede dele på eget lager.
Altid over 950 danske 
trafiksskade biler under 
ophug.

www.stoevring-autoophug.dk

RING PÅ:

98373620

www.motormagasinet.dk

Brugte bildele har skabt        succesen bag dansk BMW-specialist
Den danske BMW-specialist Schmiedmann har brugt grundpillerne i virksomhedens  
genbrugssalg til at satse på nye udstødninger, bremser og øvrige reservedele til  
det tyske premium-bilmærke.

Martin Thorup Andresen, direktør og indehaver af Schmiedmann Odense.

Et klinisk udtryk er næppe en overdrivelse, når man kigger rundt 
på værkstedet i Odense. Blandt andre ser man en grå BMW 135i, 
som Schmiedmann er i gang med at tune og style for omkring 
450.000 kroner. Würth har leveret værkstedsløsningerne.



en salgsafdeling, kontorer, 
kundeområde og så et lager. 
Alt sammen adskilt af glas, 
som er med til at sikre, at 
man med lidt god vilje kan 
kigge fra lageret i den ene 
ende af bygningen og til 
værkstedet i den anden en-
de. 

- Da vi tilbage i 2013 ende-
lig kunne åbne den her afde-
ling efter lidt startvanskelig-
heder med både et arkitekt-
firma og en anden hoveden-
treprenør, havde jeg fra star-
ten ønsket et sted, vi kunne 
gøre så transparent, som 
bygningen her i dag er, siger 
direktøren.

Odense-afdelingen be-
skæftiger 26 ansatte og sam-
let set beskæftiger Schmied-
mann 90 mennesker i hele 
organisationen, der foruden 
genbrugsdelen i Nordborg 
og Odense-afdelingen tæller 
flere franchise-afdelinger i 
udlandet. 

- Vi har oplevet en vækst 

på 15 til 16 procent i år og 
forbedrer nok den udvikling 
næste år, 2016. Det betyder, 
at vi inden for kort tid kom-
mer til at stå og mangle mel-
lem fem og seks nye folk til 
alt fra it og til markedsfø-
ring, forklarer Martin Tho-
rup Andresen.

Bevidste kunder
Hvis man lader øjnene løbe 
over noget af det udstyr, som 
bilerne på Schmiedmanns 
værksted får monteret, er 
det tydeligt, at virksomhe-
dens kunder har et fornuf-
tigt råderum i budgettet til 
biler. Eksempelvis går Mar-
tin Thorup rundt om en 
BMW 135i af forrige genera-
tion, der blandt andet får 
nye bremseskiver, affjed-
ring, carbontag og carbon-
bagklap.
- Dertil bliver der også skru-
et godt op for antallet af he-
stekræfter i den lille BMW. 
Den har fra standard 306, 

men vi pumper til mere end 
600 hestekræfter, forklarer 
direktøren. 
Den samlede pris for 1-seri-
ens tuning og styling lander 
i runde tal på omkring 
450.000 kroner.
- For mange af vores BMW-
kunder, er ejerskabet af de-
res biler noget helt særligt. 
De er virkelig passionerede. 
Det betyder også, at de er 
enormt kritiske. Det presser 
omvendt os til på en god må-
de at yde vores absolut bed-
ste, når vi optimerer bilerne 
i den udstrækning, som vi 
ser med eksempelvis den 
her 1-serie, forklarer Martin 
Thorup Andresen. 

Venstrekørsel
Med det store lager på Her-
luf Trolles Vej 15 i Odense 
har Schmiedmann nu bredt 
sig ud over flere lande rundt 
i verden. Dertil ligger der 
franchise-afdelinger i Nor-
ge, Sverige, Letland, Fin-

land, Holland, Tjekkiet, Un-
garn og Makedonien. 

- Og i kraft af, at vi får en 
del højrestyrede biler fra 
England ind til vores Nord-
borg-afdeling, så har vi set et 
marked i Australien, som vi 
først lige skal til at slå hul på, 

siger Martin Thorup Andre-
sen. 

Dertil nævner direktøren 
også flere lande i Asien, som 
er i virksomhedens søgelys, 
herunder Malaysia og Viet-
nam, der rummer endnu 
større eksportmuligheder, 

end Schmiedmann har ud-
nyttet indtil videre.

- Vi oplever et solidt dansk 
marked, men når vi kigger 
på vores omsætning, så 
kommer omkring 70 pro-
cent fra eksport. Vi forsøger 
hele tiden at holde os i front 
ved at tilbyde både brugte 
dele sammen med nye og 
dertil originale og uorigina-
le dele. Det er der ikke så 
mange andre, som for alvor 
har satset på, heller ikke i 
udlandet, fremhæver Mar-
tin Thorup Andresen, mens 
han bevæger sig ned langs 
kontorafdelingen. Også her 
er designet holdt meget kli-
nisk med skinnende, hvide 
gulve og glasdøre både ind 
til og imellem de forskellige 
kontorer.

Brugte bildele har skabt        succesen bag dansk BMW-specialist
Den danske BMW-specialist Schmiedmann har brugt grundpillerne i virksomhedens  
genbrugssalg til at satse på nye udstødninger, bremser og øvrige reservedele til  
det tyske premium-bilmærke.
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www.nordjysk-autoophug.dk
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Tlf.: 71 99 78 78www.autoimport.dk  -

FIND reservedele fra biler vi har hugget op  
med billede og pris. Bestil via internettet eller  
RING på 71 99 78 78.

Mercedes
OPHUG
Tyske biler med fuld  

kilometer-dokumentation

 

NYT  
”OPHUGSKATALOG”  

PÅ VORES HJEMMESIDE  
AUTOIMPORT.DK  

Selv om Schmiedmanns byg-
ning er 150 meter lang, så kan 
man med lidt god vilje se stort 
set hele vejen fra lageret, hvor 
billedet er taget, og så ind til 
værkstedet under logoet.


