
Anläggningar och servicepartner:

Alvesta   0472-147 67
Asarum   070-699 04 47
Borlänge  0243-21 30 40
Enköping  0171-580 80
Flen   070-380 51 50
Fleninge   042-20 21 90
Hässleholm  0451-140 75
Högbro   0498-502 70
Kalmar   0480-44 70 70
Karlstad   054-10 70 80
Kumla   019-20 50 60
Luleå   073-810 08 44
Nuntorp  0521-315 90
Plönninge  035-15 60 70
Skara   0511-255 50
Skurup  0411-480 80
Skänninge 0142-130 40
Stenungsund  0303-77 83 85
Umeå   090-632 70
Vetlanda  070-172 14 96
Östersund  063-10 48 60
Östra Sönnarslöv  044-33 10 87
Örnsköldsvik  070-691 27 76

Aktuella kampanjer
Tiden för förberedelse är här och vi vill  
lyfta några av våra fina erbjudanden  
och spännande nyheter.

Vallmaskiner
Tiden går fort, snart är vallsäsong -22 här.

Även om vallskörden är långt gången, så har du fortfarande 
möjligheten att förse gården med vallmaskiner från CLAAS. Vi 
har attraktiva maskiner med anpassade erbjudande i lager 
tillgängliga för leverans. Så nu kan du både trygga resten av 
skörden och vara ute i god tid till nästkommande skörd.

NYHET CLAAS TRION
CLAAS nya modell kombinerar kapacitet med effektivitet i en 
ny nivå och presterar på alla slags fält. Du växlar snabbt från 
en gröda till en annan. Allt som gör en CLAAS tröska effektiv 
och kapacitetsstark, finns också i nya TRION. Du vet precis vad 
som behövs i din verksamhet. Vi bygger din TRION efter dina 
önskemål. Besök swedishagromachinery.se eller kontakta din 
säljare för mer information.

NYHET!
TRÖSKA

Vi har kampanjer på ett flertal modeller.  
Kontakta din säljare för mer information. 



Vi har leveransklara CLAAS Traktorer hemma: Planera redan nu dina investeringar för 
odlingsåret 2022.

CLAAS ARION 440
Passa på! Vi har ett fåtal av den mycket populära CLAAS 
ARION 440, med frontlastare från Ålö.   
Nu från 729 000 kr. 

CLAAS ARION 660
En av våra mest omtyckta traktorer. Med extra flexibilitet: 
CEBIS som styr ISOBUS redskap och bilder från två kameror.

CLAAS AXION 870
Imponerar med köregenskaper och förarkomfort som gör att 
långa arbetsdagar känns mycket kortare.

Leveransklart! Förbered dig!Nya vagnar
Med nytt varumärke hos Swedish Agro. 

I somras trädde Swedish Agro Machinery in som ny  
representant för METSJÖ större vagnar. METSJÖ är en bra 
matchning till Swedish Agro Machinerys befintliga  
sortiment av lantbruksmaskiner och redskap.

KAMPANJ
Nu lämnar vi extra bra priser på förbeställda vagnar. Följande 
modeller finns  eller kommer alldeles snart in i lager: 

• Metax Mooring
• MetaMove
• Metax Eucon
• MetaQ51
• MetaQ60
• MetaQ75
• MetaFlex 50-65

Kontakta din Swedish Agro Machinery säljare idag för mer 
information.

HORSCH LEEB 
Du vet väl om att det finns en HORSCH spruta för alla behov? 
Hör av dig till din säljare och få goda råd när du ska välja!

• AX – Enkelhet utan kompromisser
• LT, GS – Intelligent sprutteknik
• TD, PT – Intelligens och effektivitet

HORSCH PRONTO
Såmaskinen som passar alla. Välj en driftsäker och enkel 
såmaskin med välbeprövad teknik som fungerar i alla 
förhållanden. 

• PRONTO DC – Snabbare, Enklare, Säkrare
• PRONTO SW – Universal såteknik med  

den högsta avverkningen


