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Firmaet Skanlej Maskinudlejning 
A/S i Ry udlejer lifte, flishuggere, 
gravemaskiner, fræsere og mange 
andre maskiner, der kan hjælpe 
med det tunge arbejde

Tekst og fotos af Peter Hald

Hvis man lige står og mangler en grave-
maskine eller en skurvogn, er hjælpen 
nær. På Kløftehøj 4 i Ry lige ved siden 
af byggemarkedet XL-Byg findes der et 
firma, der udlejer alt lige fra gravema-
skiner, havefræsere og transportable 
lifte til flishuggere og skurvogne.

Det er firmaet Skanlej Maskinudlejning 
A/S, der drives af Henning D. Sørensen.

Henning D. Sørensen er sikkert et 
navn, der ringer en klokke flere steder 
i Gl. Rye. For godt en halv snes år siden 
boede han selv i Gl. Rye, hvor han var 
murermester. Han bor stadig på egnen, 
nemlig i Sdr. Vissing, og de sidste tre 
år har han været den daglige leder af 
Skanlej.

- Jeg har glæde af min baggrund som 
håndværker. Det har givet mig et godt 
netværk, fortæller Henning D. Søren-
sen.

Det er dog ikke alene håndværkere, 
der har brug for at leje maskiner hos 
Skanlej. Der kommer også en hel del 
private kunder. Henning D. Sørensen 
anslår, at fordelingen er 80 procent 
erhvervskunder og 20 procent private.

De private kunder kan for eksempel 
være folk, der skal bruge gravemaski-
ner i haven – til nedgravning af tram-
poliner eller lignende opgaver.

- Det er også ret almindeligt, at hus-
byggere kommer her og lejer skurvog-
ne med bad og toilet, når de er i gang 
med et større ombygningsprojekt, for-
tæller Henning D. Sørensen.

Lifte er populære
Et område, hvor der har været stor 
vækst i udlejningen, er lifte. Skanlej 
har både selvkørende lifte og mindre 
lifte, der kan spændes bag en bil som 
trailer, og de er alle meget populære.

- Lifte har i stor udstrækning erstattet 
brugen af stiger og stilladser. Det er 
jo langt mere sikkert at bruge en lift 
end at stå og arbejde på en vakkelvorn 
stige, forklarer Henning D. Sørensen.

Han har en ret travl hverdag, men er 
ikke alene om jobbet. Skanlej har også 
en deltidsmedarbejder samt en ar-
bejdsdreng. Men der er altid noget at 
se til, og en ganske almindelig tirsdag, 
hvor Aktuelt var på besøg, måtte Hen-
ning D. Sørensen ofte holde pause fra 
interviewet for at betjene kunder.

Nogle af kunderne kommer langvejs 
fra. Skanlej har kunder både lokalt, 
men også i større byer såsom Silkeborg, 
Skanderborg og Aarhus, hvor der for 
tiden virkelig er gang i byggeriet.

Leverandørerne af maskinerne er med 
til at hjælpe med vedligeholdelsen i 
samarbejde med Skanlej, og vedlige-
holdelse er noget, som man lægger 
stor vægt på.

- Jeg vil altid sige nej til en kunde frem-
for at udleje en maskine, der ikke du’r. 
Det handler jo om sikkerhed, siger 
Henning D. Sørensen.

Hans arbejdsdag på hverdage er typisk 
fra klokken 6 til 16, men firmaet er 
fleksibelt, og i sommersæsonen er der 
efter aftale også åbent for udlejning 
på lørdag og søndage.

Skanlej har nyttige maskiner til det meste

Skanlej har alle mulige forskellige maskiner 
til udlejning, Her er det en kraftig flishugger.
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 Åbningstider i Ry
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Man kan finde Skanlejs priser
på nettet eller i deres
trykte prisliste.

Henning D. Sørensen har tidligere 
boet i Gl. Rye, hvor han drev et mu-
rerfirma. Hans baggrund som hånd-
værker har givet et godt netværk i 
udlejningsbranchen.


