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ScanStone
P O T A T O  S Y S T E M S

Bästa skörden någonsin  
på Rossvik
På Rossviks säteri har det gått tröskor 
från CLAAS sedan början på 80-talet. 
I somras premiärkörde de nya LEXION 
8800 i verksamheten.

Vi kör CLAAS
Sören har sex traktorer från CLAAS. 
Peter och Lars gillar komforten och 
Anders tycker att traktorn är stabil.  
Möt lantbrukarna som väljer CLAAS 
traktorer.

Häng med Jolle på jobbet
Jonas ”Jolle” Nilsson har arbetat på 
Östra Sönnarslöv Traktorservice i 13 år 
och trivs med arbetsuppgifterna,  
kollegorna och kunderna.

HORSCH höjer kapaciteten i Norje
Johan Rosenlund på Norje Sambruk har  
fem maskiner från HORSCH och tycker att  
leverantören har välbyggda, genomtänkta,  
användarvänliga och robusta maskiner.

Första Puman såld i Sverige
I fjol såldes den första 4-radiga självgående 
potatisupptagaren Puma från AVR i Sverige. 
Potatisodlaren Anders Sjölinder är nöjd med 
kapacitetsökningen efter första skörden med  
nya maskinen.

Ulf utvecklar lantbruket ihop  
med barnen
Lantbrukaren Ulf Gustafsson driver entreprenad- 
och lantbruksverksamhet i småländska Sibbetorp. 
Hans tre barn har alla återvänt till gården efter sina 
utbildningar för att hjälpa till med olika delar av 
verksamheten.
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ERBJUDANDE

VÅRSTÄDNING PÅ VÅRA LAGER

Köp din maskin nu  
– betala i oktober

Vi säljer ut våra demo- och lagermaskiner för att 
göra plats på våra lager. Köp din maskin nu och 
få leverans direkt men betala först i oktober 2020. 
Helt utan ränta och krav på delbetalning.

Erbjudandet gäller på utvalda maskiner för order 
och leverans senast 31 mars 2020.

Läs mer om erbjudandet och maskinerna på  
www.swedishagromachinery.se.

Björn Pettersson
VD, Swedish Agro Machinery AB

Tack för ert 
förtroende 
2019 har varit ytterligare ett spännande år i vår 
företagsutveckling. Det mest glädjande är den 
mängd nya kunder som väljer oss som leverantör, 
oavsett om det handlar om köp av nya eller be-
gagnade maskiner, reservdelar eller tjänster från 
våra duktiga tekniker. Mycket av vårt arbete under 
året har handlat om att säkerställa väl fungerande 
anläggningar på de orter där vi har etablerat oss 
sedan vi startade 2016. Vårt fokus har varit att 
påbörja en långsiktig, hälsosam affär med nöjda 
kunder och engagerade medarbetare.

Vi har gjort etableringar i Alvesta och Fleninge och 
knutit till oss externa servicepartners i Östersund, 
Bollnäs och nu senast även i Flen. Allt för att ge 
dig som kund i de här delarna av landet en bättre 
service. Vi har även hunnit med att ta vår anlägg-
ning i skånska Skurup i full drift med verkstad, 
internationellt reservdelslager, utställningshall och 
huvudkontor där flera kundgrupper i olika storlekar 
redan hunnit besöka oss. Vi är stolta över vår an-
läggning och välkomnar dig som kund att hälsa på 
oss i Skurup om du inte redan gjort det.

Nu blickar vi framåt mot 2020 och kan i skrivande 
stund konstatera tre väldigt positiva signaler från 
marknaden:

• Vi har fått ett starkare grepp om servicemarkna-
den och kommer i år att genomföra nästan dub-
belt så många vinterservicearbeten som i fjol.

• Vi håller just nu på att lansera nya LEXION från 
CLAAS och har under hösten 2019 genomfört 
ett antal lokala tröskkvällar där ni kunder har fått 
reda på mer om vår nya produkt. Vi lovar att ni 
kommer se ett antal nya tröskor på de svenska 
fälten i sommar. 

• Vi fortsätter vår resa uppåt med traktor och har 
sedan vi tog över agenturen för CLAAS i Sverige 
ökat marknadsandelar på just traktor med flera 
procentenheter. Som vd träffar jag regelbundet 
kunder som berättar vilken bra kvalitetsprodukt 
traktorn från CLAAS är. Vi känner ett bra själv-
förtroende inför vår fortsatta traktorresa mot vår 
uttalade ambition att nå 10% marknadsandel 
inom något år.

I denna tidning kommer du att få stifta bekantskap 
med några kunder och medarbetare till oss.

Trevlig läsning!

22–24 januari  Hindersmässan, Kumla

28 januari Traktor- och vallkväll, Karlstad

7–8 februari  Visning, Kalmar

12 februari Traktor- och vallkväll, Alvesta

4 mars  Vårvisning, Skara

6 mars   Vårvisning, Enköping

12 mars  Vårvisning, Skänninge

27–28 mars Vårvisning, Karlstad

Vårens evenemang
3 april   Vårvisning, Borlänge

16 maj   Nuntorpsdagen, Brålanda

24–25 juni Borgeby Fältdagar

1–2 juli  Brunnby Lantbrukardagar
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Carl berättar om första intrycket av maskinen.
– Jag hade höga förväntningar på nya LEXION, 

och den levde verkligen upp till dem. Det var lite 
ovant att manövrera det stora skärbordet de första 
timmarna men sedan fick vi ett jämnare flöde in i 
tröskan och ökad kapacitet.

Med CLAAS sedan 80-talet
På spannmålsgården som Carl driver tröskar han 
varje år ungefär 1000 hektar, allt från höst- och 
vårvete, höstoljeväxter, korn till ärtor. Stora are-
aler ställer höga krav på tröskan och på Rossvik 
har det gått tröskor från CLAAS sedan början på 
80-talet. 

– Jag har stort förtroende för CLAAS som varu-
märke när det gäller tröskor. Det är inte helt själv-
klart att jag byter till CLAAS varje gång jag byter 
tröska, jag brukar kolla runt och se vad de olika 
varumärkena erbjuder. 

Carl är uppväxt på en granngård till Rossvik 
och har alltid varit intresserad av lantbruket. Han 
har suttit många timmar med pappa i tröskan som 

liten. Första gången på Rossvik var när han som-
marjobbade år 1988. Det var självklart för honom 
att välja lantbruksskola på gymnasiet och att så 
småningom läsa till lantmästare i Alnarp där han 
var klar i slutet av 90-talet. 

– Efter examen jobbade jag i lantbruksmaskin-
branschen, både som regionchef och försäljnings-
chef. Det har hela tiden varit ett mål att arbeta 
på gård igen och när jag fick erbjudandet att 
arrendera Rossvik 2005 kunde jag inte säga nej. 
Vi tröskade ungefär 500 hektar när jag tog över, 
berättar Carl.

Fördubblad areal
Nu har arealen fördubblats och år 2011 fick Carl 
möjlighet att köpa gården. Idag brukar han 1260 
hektar, ungefär hälften är hans egna ägor och 
hälften är arrenderade. Carl har tre anställda på 
gården och fokuserar mer på att leda arbetet på 
gården än att jobba praktiskt i lantbruket. Men han 
har lotten att sköta torken i skördetider.

– Det gäller att ha bra personal och våga överlåta 

ansvar, delegera arbetet eller besluten. Mina an-
ställda behöver absolut inte utföra arbetsuppgif-
terna så som jag utför dem. Det viktiga är att de 
känner ansvar och tar initiativ.

På Agritechnica 2019 lanserande CLAAS LEXION generation två, 
men redan till skörden 2019 levererades tre förseriemaskiner till 

Sverige. Carl von Celsing som driver Rossviks säteri utanför  
Eskilstuna köpte en av dem, en LEXION 8800 med  

46 fots VARIO skärbord.

Bästa skörden 
någonsin på Rossvik

Jag är väldigt nöjd 
med att vi fått ner 
kostnaden med 
nya LEXION och 
ser redan fram 
emot nästa skörd.
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Den bästa skörden någonsin
Carl ser tillbaka på en lyckad säsong år 2019. 
Skörden drog igång i början av augusti och var  
klar en månad senare. Allt tröskades med förserie- 
maskinen LEXION 8800. 

– Det är svårt att veta exakt hur mycket högre 
kapaciteten blev med den nya tröskan eftersom vi 
hade extremt bra förutsättningar för en god skörd 
i somras. Men lite kul är det att vi tog den bästa 
skörden som vi någonsin haft på Rossvik. Det var 
helt rätt år att byta tröska. Tyvärr ledde det till  
underkapacitet i torken, men det är kanske ett  
angenämt problem i sammanhanget. 

LEXION 8800 är den femte tröskan från CLAAS 
på gården sedan Carl tog över, den första var en 
LEXION 460. När han fick möjlighet att köpa en 
förseriemaskin vekade han inte en sekund. Ny tek-
nik gör också personalen mer motiverad. Föränd-
ringarna i LEXION generation två är svåra att se för 
blotta ögat, men de känns i hjärtat hos maskinen. 

– Varje gång vi byter tröska här på gården så 
brukar vi lägga till något vi inte haft tidigare. I det 

här fallet valde vi till CEMOS AUTOMATIC för att 
öka effektiviteten hos föraren och för att vi ska 
kunna vara lite mer avslappnade när vi kör. Det är 
verkligen stor skillnad i förarmiljön. Förutom hjälpen 
med CEMOS som är väldigt användarvänlig, så är 
hytten riktigt tyst. Nu gick vi också från ett bord på 
41 till 46 fot, säger Carl.

Ser fram emot nästa säsong
Carl har ökat avverkningen per timme och mins-
kat bränsleförbrukningen per ton med den nya 
tröskan. För honom är det viktigt att ny teknik 
märks i plånboken. 

– Det viktigaste när vi tittar på maskininveste-
ringar är vad kostnaden blir per hektar och timme. 
Det är också viktigt att det är användarvänligt och 
inte hämmar utvecklingen på gården för att det 
är krångligt. Jag är väldigt nöjd med att vi fått ner 
kostnaden med nya LEXION och ser redan fram 
emot nästa skörd, avslutar Carl.

Carl von Celsing är ägare 
till gården som en gång var 
platsen för hans sommarjobb. 
Förra säsongen var gårdens 
bästa säsong.

Nya tröskverket APS SYNFLOW 
HYBRID i LEXION 8000/7000 med 
rakare materialflöde skonar grödan 
och spar bränsle.



Generationer  
av innovation
LEXION generation två är en 
unik skördetröska. CLAAS har 
utvecklat och utformat den i 
nära samarbete med förare, 
lantbrukare och entreprenörer.

Högre kapacitet och oförändrad bränsleförbrukning:  
APS SYNFLOW WALKER
Tröskverket APS SYNFLOW WALKER är skonsamt mot halmen 
genom ett imponerande rakt materialflöde. Designen gör att grödan 
tar den kortaste vägen genom tröskan. APS SYNFLOW WALKER ger 
25% högre kapacitet med bibehållen halmkvalitet och oförändrad 
bränsleförbrukning, vilket ger lägre bränsleförbrukning per ton.

Nya komponenter 
Två tredjedelar av alla komponenter 
är nykonstruktioner i generation två 
av LEXION. 

Användarvänlig: CEBIS Touch 
Med nya CEBIS Touch anpassar du tröskans 
inställningar enkelt och logiskt. Du har dessutom 
möjlighet att manövrera ännu fler funktioner från 
förarplatsen. 
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Precision: CEMOS AUTOMATIC
Alla LEXION kan utrustas med CEMOS AUTOMATIC så att tröskan hela tiden 
kan köras med högsta kapacitet. Tröskans inställningar anpassas kontinuerligt 
och helt automatiskt till skördeförhållandet. CEMOS AUTOMATIC optimerar 
kontinuerligt tröskverket, rensverket och materialflödet.

Driftsäker 
Tröskan är ytterligare tillförlitlig i skördetider. Nya LEXION har 
ett nytt smart transmissionskoncept med minimalt behov 
av underhåll. Konceptet består bland annat av variatorer 
med kontinuerlig smörjning och samtliga reminkopplingar är 
ersatta med lamellkopplingar. För att ytterligare öka drift- 
säkerheten har tröskan integrerat överbelastningsskydd som 
automatiskt stoppar inmatningen vid överbelastning för att 
undvika igensättning i tröskverket.

CLAAS fick dessutom  
utmärkelsen Machine of  
the year i kategorin tröskor. 

CLAAS fick en silvermedalj för  
APS SYNFLOW WALKER och  
CEMOS AUTO CHOPPING på  
Agritechnica 2019.
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Vi kör  
CLAAS

Fler och fler svenska lantbrukare väljer att köra traktorer från CLAAS. 
Traktorerna är av premiumkvalitet, har god komfort genom 4-punkts 
hyttfjärdring och 50/50 viktfördelning, vilket ger bättre dragkraft och 
mindre slirning. I traktorköpet ingår alltid 5 års garanti genom CLAAS 
MAXI CARE och inför 2020 lanserades den digitala assistenten CEMOS 
på CLAAS traktorer – en teknik som sedan tidigare funnits i tröskor.

Se alla reportage  
om lantbrukarna på 
vår Youtube-kanal.

Sören Vallgårda som driver Kvarnbo gård och entreprenad-
verksamhet i Uppsala har sex traktorer från CLAAS. 

Han använder traktorerna till allt från vårbruk och skörd till 
snöskottning och att sanda de kommunala gatorna i stan. 
Han köpte sina första två traktorer från CLAAS för två år se-
dan. När han skulle byta ut fyra traktorer tidigare i år kändes 
det naturligt för honom att satsa på ytterligare fyra maskiner 
från CLAAS i storlekar från ARION 410 till AXION 960.

– Vi har 20 anställda och det är praktiskt med bara ett  
varumärke på traktorerna. Därför valde jag CLAAS igen,  
berättar Sören. Traktorerna är lättkörda och passar till 
många olika typer av arbete. Dessutom är personalen nöjd 
med traktorerna.

Sören kör CLAAS

Vi finns på Facebook, Youtube, Instagram 
och LinkedIn. Där delar vi med oss av kund-
reportage och de senaste tekniknyheterna. 
Dela gärna med dig av dina egna bilder och 
videor i sociala medier, och glöm inte att 
tagga bilderna med #jagkörclaas.

8
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#jagkörclaas

NYHET: CEMOS för traktorer Under Agritechnica 2019 lanserade CLAAS  
CEMOS även för traktorer. CEMOS har funnits 
på tröskor i över 10 år. CEMOS är en digital 
assistent i traktorn som hjälper till att optimera 
körningen. Det ger lägre bränsleförbrukning och 
mer avverkning per hektar. Assistenten hjälper 
till att ställa in traktorn efter väderförhållanden, 
jordstruktur och tyngd av redskap för att få rätt 
däcktryck och eventuellt behov av extra vikter. 
Föraren kan kommunicera med assistenten om 
hur traktorn optimeras med motordropp, varvtal 
och diffspärrar. Allt som behövs för att få mest 
avverkning i förhållande till bränsleförbrukning. 
CEMOS hjälper också till att ställa in din plog 
korrekt. CEMOS för traktorer är tillgängligt på 
marknaden redan nu.

Lantbrukaren Anders Gotthardsson i Ugglerum utanför Kalmar har 
mjölkproduktion med 230 kor och brukar 250 hektar mark där han 
mest odlar mat till djuren. Han köpte sin första traktor från CLAAS 
år 2015 och då blev det en AXION 810. Idag har han ytterligare 
en CLAAS på gården, nämligen en ARION 660. Anders tycker att 
CLAAS producerar stabila traktorer som har alla funktioner som  
behövs och att han har fått mycket traktor för pengarna.

Anders kör CLAAS

Peter och hans pappa Lars driver Hildings  
Lantbruk på Stensnäs gård utanför Värnamo.  
De driver mjölk- och köttproduktion och har strax 
över 250 djur på gården, varav 90 är mjölkkor.

Hösten 2018 bytte de in sin ARION 540 och  
investerade i en ny ARION 660, eftersom de  
behövde en större traktor på gården. Peter och 
Lars jämförde olika varumärken och valet föll på 
en ny traktor från CLAAS bland annat på grund 
av den höga komforten och den goda kontakten 
med Swedish Agro Machinerys säljare Alexander 
Håkansson i Alvesta.

Peter och Lars 
kör CLAAS
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Smidig och effektiv materialhantering är viktigt för den 
dagliga verksamheten i alla lantbruksföretag. CLAAS 
lanserade sitt hjullastarprogram till Agritechnica 
2017, och år 2018 lanserade de TORION SINUS. 
TORION SINUS är en hjullastare med kombinerad 
midjestyrning och bakhjulsstyrning. Nu avslöjar vi 
hemligheten bakom TORION SINUS.

Hemligheten bakom
TORION SINUS

SINUS-styrning
TORION SINUS har allt som en konventionell 
hjullastare har och lite till. Med bakhjulsstyrning 
och en reducerad midjestyrning blir TORION 
SINUS både en stabilare och smidigare maskin. 
Styrlänkar förbinder bakaxeln med framvagnen, 
så att midjestyrningens styrutslag gör att bak- 
axeln blir synkront medstyrande.

Imponerande lyfthöjd
TORION SINUS kan utrustas 
med standard- eller höglyfts-
aggregat. Det gör att du kan 
nå upp till fyra meter i höjd.

Bekväm 
En rymlig förarhytt med ergonomisk 
design erbjuder högsta komfort för 
produktiva arbetspass. TORION SI-
NUS har faktiskt den största hytten 
som går att få på marknaden. Stora 
glasytor ger optimal sikt i alla lägen. 

En topphastighet på 40 km/tim 
För företag med flera verksamhetsplatser 
eller djurstallar på olika ställen ligger det 
stora fördelar i att kunna transportera 
sig snabbt – utan att kompromissa 
med smidigheten i trånga utrymmen. 
TORION SINUS-modellerna kompletterar 
CLAAS produktprogram med en större 
hjullastare på nio ton och två kompakta 
hjullastare i klasserna för fem och sex 
ton. Alla modeller har en topphastighet 
på 40 kilometer i timmen. 
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Häng med 
Jolle på jobbet

– Det är härligt när kunder är med på 
frukosten. Det blir en del andra sam-
talsämnen runt borden men vi är väldigt 
transparenta. Vi har inget problem att 
berätta om det är fel på någon maskin, 
det är ju det vi jobbar med, berättar  
servicetekniker Jonas ”Jolle” Nilsson.

Jolle har arbetat med service på 
Östra Sönnarslöv Traktorservice i 13 år. 
Först jobbade han mest mot entrepre-
nad men sedan blev det lantbruks- 
maskiner. Han är uppväxt på en mjölk-
gård i Kyllingaröd, knappt en mil från 
Östra Sönnarslöv och han har alltid varit 
intresserad av lantbruksmaskiner. Jolle 
fick plats hos Traktorservice under prak-
tikperioderna när han gick fordonspro-
grammet på gymnasiet. Idag är han en 
av tio servicetekniker i verkstaden. 

– Vi försöker knyta till oss servicetekni-
ker direkt från skolan genom praktiken. 
Då kan vi se vad de går för och om de 
passar in i gänget. Social kompetens 
är viktigt, menar Jolles chef Per-Åke 
Johnsson, verkstadschef och verksam i 
firman sedan 1978.

Jolle arbetade på maskinstation i två 
år efter gymnasiet innan han kom tillba-
ka till Traktorservice. Han gillar jobbet 
som servicetekniker och arbetsuppgiften 
att få igång maskinerna snabbt och lösa 
problem.

– Det är ju ett tråkigt jobb egentligen 
för folk ringer bara när de har problem 
med maskinerna. Men jag gillar att lösa 
problem, skrattar Jolle. 

Redan när du passerar entrén på Traktorservice 
i skånska Östra Sönnarslöv så känner du  
känslan. Här är det högt i tak, många skratt 
och alla hjälps åt. Det är en nära relation mellan 
kunder och anställda. Det är inte helt ovanligt 
att kunder är med på den heliga frukosten  
klockan nio varje morgon. 



Jolle är på plats tio i sju för att byta om till servicekläder 
och snacka ihop sig med kollegorna innan morgonmötet 
med verkstadspersonalen som börjar klockan sju. Mötet 
varar i cirka tio minuter och Per-Åke lägger ut jobb på 
serviceteknikerna för dagen.

– På vinterhalvåret brukar jag ha ganska bra koll på 
vad som står på agendan, men i högsäsong bestäms 
jobben från dag till dag, säger Jolle. 

Idag börjar Jolle dagen med att hjälpa kollegan  
Tobias Andersson att byta slipplåtarna i ett spridarbord 
på en fastgödselspridare från SAMSON. De diskuterar 
lösningar och hjälps åt. 

– Det är skönt med kollegorna här för vi hjälper  
varandra mycket. Kör jag fast finns det alltid någon att 
fråga. 

07.50

Idag ska Jolle ut och uppdatera 
däcktryckregleringen på en  
JAGUAR 960. Då är det är inte 
så många grejer som ska pack-
as ut i servicebilen. Tekniken 
går snabbt framåt, trenden går 
mot mer och mer mobil service 
och med hjälp av felkoder och 
uppkopplingar kan servicetekni-
kerna förbereda sig och plocka 
med rätt reservdelardelar direkt 
när de sätter sig i servicebilen. 

– Jag har mycket kontakt 
med lantbrukare på telefon och 
med hjälp av felkoderna kan jag 
ibland hjälpa kunden genom 
bara ett telefonsamtal. 

08.30

Frukosten som oftast består av en macka och kaffe är 
helig för Jolle och resten av gänget i Östra Sönnarslöv.

– Är jag inte inne på kontoret så har jag alltid frukost 
med mig ut på fältet. Lunchen känns inte alls så viktig 
som frukosten, säger Jolle och ler. 

Jolle berättar att de ofta hittar lösningar till olika pro-
blem just under gemensamma måltider i matsalen. 

– Gemenskapen här är så bra, vi är ett stort gäng med 
servicetekniker, maskinsäljare och reservdelssäljare. Alla 
tänker åt varandra och försöker lösa problemen. Ibland 
är det nyttigt att höra hur en maskinsäljare ser på saken. 

09.00



11.00
Jolle kommer ut till Björkeröds maskinstation för 
att göra klart ett ombyggnadsjobb på en JAGUAR 
960. Kent Olandersson som är maskinförare och 
verkstadsarbetare tar emot. Det märks att Jolle 
och Kent känner varandra väl vid det här laget. 

– Som maskinstation skruvar vi en del själv på 
maskinerna här på Björkeröds men vi har tät kon-
takt med personalen på Traktorservice också. De 
hjälper oss när vi inte hinner skruva själva eller när 
vi kör fast. Det är riktigt bra folk som jobbar där på 
Traktorservice, säger Kent. 

Kontinuerligt får servicesupporten på Swedish 
Agro Machinery uppdrag från CLAAS att uppda-
tera programvaror på maskiner som är levererade 
till kunder. Det är kostnadsfritt för kunden och 
kostnaden för arbetet står CLAAS för. Jolle öppnar 

reservdelskatalogen som ligger offline på datorn 
och kopplar upp maskinen för att uppdatera och 
kontrollera att allt fungerar som det ska.  

– När jag började på Traktorservice arbetade vi 
mycket med datorer men inte alls som det är idag. 
Jag lär mig nytt hela tiden och jag tror att vi lägger 
runt nio arbetsdagar om året på maskinkurser. 

Det har blivit extra mycket utbildning i samband 
med att Traktorservice fick in CLAAS, HORSCH 
och SAMSON som varumärken under 2017. Ser-
viceteknikerna på Traktorservice har nära kontakt 
med Swedish Agro Machinerys servicesupport i 
Skurup. Det är korta led i servicefrågor och Jolle 
får snabbt svar på det han behöver för att kunna 
utföra sitt jobb. 

Jolle stämplar ut klockan 16.00 varje dag. 
Innan dess redovisar han vad han gjort un-
der dagen och städar servicebilen. 

– Det är viktigt att den är avstädad efter 
varje jobb så att man hittar det man be-
höver. 

I högsäsong, ungefär från maj till okto-
ber, är det inte ovanligt att det blir längre 
arbetsdagar eftersom det är mer akutjobb 
då. 

– För mig som arbetar mycket med göd-
seltunnor från SAMSON börjar den inten-
siva perioden egentligen redan i mars då 
tunnorna börjar gå ute på fälten. 

Att det periodvis blir mer övertid är  
inget som bekymrar Jolle. 

– Det är roligast att arbeta i högsäsong 
även om det är långa dagar. Det händer 
saker hela tiden, tiden går snabbt och 
det är en utmaning att lösa problemen så 
att kunderna kan ut och köra igen. Nöjda 
kunder är det viktigaste för mig, avslutar 
Jolle när han går hem dagen. 

16.00

Det händer saker hela 
tiden, tiden går snabbt 
och det är en utmaning 

att lösa problem.

Östra Sönnarslöv Traktorservice startades av 
Göran Johnson och Gösta Olsson som en  
reparationsverkstad i mars 1967. Under åren 
har företaget sålt bland annat Fendt och 
Massey Fergusson. I februari 2016 tog Danish 
Agro över importen av CLAAS i Sverige,  
Danmark och Norge. Samtidigt bildades 

Swedish Agro Machinery för att bygga upp 
den svenska organisationen. Under somma-
ren samma år skrevs avtalet som förklarade 
att Traktorservice skulle komma att säljas till 
Danish Agro-koncernen med övertagande 
den 1 januari 2018. Idag är Östra Sönnarslöv 
Traktorservice ett dotterbolag till Swedish Agro 

Machinery och företagen arbetar tätt tillsam-
mans med samma vd. Idag är de totalt 25 
anställda på Traktorservice i Östra Sönnarslöv. 
Dessutom finns sex anställda vid anläggning-
en i Hässleholm, fördelade på två säljare, en 
reservdelssäljare och tre i verkstaden.

FAKTA: Östra Sönnarslöv Traktorservice
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HORSCH 
höjer 

kapaciteten 
i Norje

Johan Rosenlund som driver lantbruks- och  
entreprenadverksamhet i Norje fick upp ögonen 

för maskinerna från HORSCH 2013 eftersom  
hans granne körde HORSCH.  

– Jag provade inte ens en demo när jag investerade 
i såmaskinen Pronto. Jag litade på min grannes  
omdöme. Jag köpte Pronto eftersom jag ville  

komma upp i kapacitet, berättar Johan.

Johan är uppväxt på gården där han idag driver 
lantbruks- och entreprenadverksamhet. Han har 
varit intresserad av lantbruk hela livet och har alltid 
haft ett stort maskinintresse. Kanske är det också 
därför han investerat i nya maskiner till gården 
på Listerlandet. Totalt har han fem maskiner från 
HORSCH där den äldsta är från 2013. 

Delägare i sin pappas verksamhet
År 2002 köpte Johan in sig i sin pappas företag 
Norje Sambruk som då brukade omkring 100 hek-
tar mark till att odla bland annat grönsaker. Då gick 
Johan lantmästarprogrammet i Alnarp och jobbade 
lite på andra ställen innan han år 2005 började ar-
beta på allvar i företaget. 

Det är imponerande hur företaget har utvecklats 
sedan dess. År 2012 investerade han i hjullastare 
och satte igång en entreprenadverksamhet. Han 
har också köpt mer mark och tagit över mer  
arrende. Idag brukar de 300 hektar mark där en 
tredjedel är potatis och resten är spannmål. Före-
taget har 20 anställda.  

– Man kan säga att jag har två anställda i lant-
bruksverksamheten, resten är på entreprenadsi-
dan. Lantbruket har blivit mer en hobby och vi har 
inte lika mycket fokus på det, men jag har hjärtat i 

Johan Rosenlund köpte in sig i sin 
pappas lantbruk 2002. Intresset för 
lantbruk och entreprenad är något 
de alltid delat.
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lantbruket och kommer nog alltid hålla på med det, 
säger Johan. 

En noggrann arbetsfördelning
Johans pappa är egentligen pensionär men jobbar 
en del i företaget ändå. Johan tröskar och sår all-
ting själv, resten sköter de anställda.

– Kanske kör jag lite jordbearbetning också om 
jag saknar lantbruket lite, säger Johan. Det är 
skönt att sitta i traktorn och jag kan ju sköta firman 
i telefon därifrån. Annars arbetar jag mycket med 
arbetsledning och kontorsarbete, eftersom jag inte 
hinner med det praktiska lika mycket som förr.

Välbyggda maskiner från HORSCH
Det finns många röda redskap från HORSCH 
på gården. Sedan Johan fick upp ögonen för 
HORSCH 2013 och han investerade i en sex meter 
breda såmaskinen Pronto 6 DC har det blivit fler 
inköp.

– Pronton är lättdragen och passar till de  
varierande jordarna vi har här. Maskinerna från 
HORSCH är överlag välbyggda, genomtänkta, 
användarvänliga och robusta. Jag har alltid för-
sökt handla nya maskiner. Förutom att jag får den 
senaste tekniken så är maskinerna också mindre 

stillastående, vilket jag tjänar på i längden,  
säger Johan. 

År 2016 investerade han i sprutan Leeb 5 LT. 
Han var i Danmark för att testa och körde den i  
kuperat fält där den fungerade väldigt följsamt. 

– Det är nog den lantbruksmaskinen jag varit 
mest nöjd med. Den är klockren och fulländad från 
början – det finns inget jag vill ändra på. Annars 
brukar det alltid vara något på en maskin som jag 
inte gillar, något reglage jag vill flytta eller liknande. 
Jag gillar att den har 25 cm munstyckedelning och 
att jag kan köra nära marken. 

80 hektar potatis per år
Ungefär en tredjedel av marken används för po-
tatis. Johan sätter ungefär 80 hektar potatis per 
år och använder en AVR potatisupptagare, Spirit 
6200. Den är snart sju år gammal och har varit 
problemfri från start. Målet är alltid att bli klar med 
potatisen senast den 20 oktober varje år. 

Efter Spirit 6200 kör han HORSCH kultivator 
Terrano 5 FM som han investerade i 2016. Han 
valde till härdade spetsar för att få en lång livs-
längd. Johan investerade i en Terrano eftersom 
han ville effektivisera jordbearbetningen och köra 
delvis plogfritt. Han använder den både på hösten 

efter skörden och på våren innan potatissättning.
Senaste inköpet från HORSCH är fronttanken 

Partner 1600 FT som han investerade i 2018. Han 
köpte den framförallt för att effektivisera potatisod-
lingen och lägga gödningen mer precist.

Utökar gärna i framtiden
Johan ser ljust på framtiden och vill hela tiden ut-
vecklas. Idag äger han 80 hektar av de 300 hektar 
som han brukar.

– Finns det en gård till salu eller ett arrende att ta 
över här i närheten är vi såklart alltid intresserade. 
Vi kan lätt utöka arealen till det dubbla och ändå 
använda samma maskiner som vi har nu. 

Johan har mångdubblat omsättningen flera 
gånger om sedan han klev in i företaget på riktigt 
2005 och började med entreprenadverksamhet 
2012. Det är främst på entreprenadsidan ökningen 
har skett.

– Jag brinner för lantbruket och jag kommer vara 
bonde hela mitt yrkesliv, det är jag säker på. Det 
bästa med att vara lantbrukare är friheten och att 
jag styr mina dagar själv. Det är nya utmaningar 
hela tiden och från år till år är det aldrig sig likt, 
avslutar Johan. 

Maskinerna från  
HORSCH  
på Johans gård

HORSCH Pronto 6 DC
Universell såteknik för alla förhållanden.
Kompakt och låg vikt.

HORSCH Leeb 5 LT
Högsta precision tack vare HORSCH BoomControl. 
Användarvänlig och enkel för brukaren.

HORSCH Joker 5 CT
Byggd för att hantera höga hastigheter.
Väldigt god genomsläpplighet.

HORSCH Terrano 5 FM
Universell kultivator för bearbetning 5-30 cm.
Underhållsfri och mekanisk stenutlösning.

HORSCH Partner 1600 FT
Hög kapacitet och precision med övertryck.
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– Jag tycker det är positivt att AVR har 
hamnat hos Swedish Agro Machinery. De 
har ju ett återförsäljarnät med anläggning i 
Kumla och ett reservdelslager i Skurup. Det 
känns tryggt, förklarar Anders.

Det var i mitten av 80-talet som  
Anders tog över föräldragården Led utanför 
Odensbacken. Då brukades strax över 50 
hektar mark, varav 10 hektar var potatis. 

Sedan dess har verksamheten utökats 
och gården Säbylund utanför Kumla köp-
tes till år 2016. Idag drivs verksamheten 
som ett aktiebolag med fem anställda.  
Totalt brukar Anders 710 hektar mark, 
varav 600 hektar är spannmål och 110 är 
potatis. Han odlar olika sorters matpotatis 
som sedan lagras i egna kyllager innan de 
når slutkonsumenten via grossist.

Sverigepremiären
Anders Puma 3 är den första kundsålda 
4-radiga potatisupptagaren från AVR i  
Sverige. Den visades upp på Borgeby fält-
dagar förra sommaren, och under andra 
halvan av september var det äntligen pre-
miär ute på fältet.

– Potatisskörden höll sig lite under en nor-
mal skörd när det gäller volymen eftersom 
vi drabbades av kallt väder och regn. Men 

kvaliteten var bra. Vi var färdigskördade 
runt den 25 oktober, säger Anders.

Märkbar kapacitetsökning
Sedan tidigare har Anders en 2-radig bog-
serad potatisupptagare, en AVR Spirit 9200 
från 2013 som han också tänker behålla.

– Det tar lite tid att få igång en ny maskin 
men Puma 3 levde upp till mina förvänt-
ningar. Jag kan inte säga att jag kör dub-
belt så mycket med den 4-radiga, eftersom 
vi måste ta hand om potatisen när vi plock-
at den. Men jag har fått en märkbar kapaci-
tetsökning med samma goda kvalitet som 
med den 2-radiga. 

Det viktigaste när Anders väljer potatis-
upptagare är att maskinen är lätt och skon-
sam mot potatisen.

– Jag valde dessutom gummiband som 
tillval för att få en bättre framkomlighet och 
mindre markpackning. 

Världens mest sålda
Den belgiska potatismaskintillverkaren 
AVR har tillverkat jordbruksmaskiner se-
dan 30-talet och potatisupptagare sedan 
70-talet. AVR släppte sin första Puma år 
2006 och idag är Puma från AVR värl-
dens mest sålda 4-radiga självgående 

Första Puman  
i Sverige

Det fanns flera anledningar till att potatisodlaren
Anders Sjölinder valde att investera i den 4-radiga,
självgående potatisupptagaren Puma 3 från AVR  
i fjol. Bland annat för att det är en lättare maskin 
än andra på marknaden och att den har ett rens- 
system som är flexibelt.

Anders Sjölinder tillsammans med Swedish Agro Machinerys säljare Johannes Almqvist.
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Swedish Agro Machinerys nyaste varumärke är ScanStone 
som kom in i sortimentet sommaren 2019. ScanStone 
passar produktportföljen eftersom maskinerna kompletterar 
potatistillverkaren AVR:s maskiner. Ledningen för ScanStone 
är nöjda med första tiden med Swedish Agro Machinery.

potatisupptagare. AVR tillverkar varje år ett 40-tal 
exemplar av maskinen och den siffran ökar stän-
digt. Under Agritechnica 2019 presenterade AVR 
dessutom Puma 4.0, där tillverkaren bland annat 
har inkluderat telematik i maskinen.  

– Jag tror att vi kommer sälja ett antal självgåen-
de potatisupptagare varje år i Sverige. Intresset för 
maskinen är stort och i takt med att gårdarna blir 
större är Puma en väldigt prisvärd produkt. Det är 
en lätt maskin med hög kapacitet, berättar Emil 
Hjalmarsson som är produktchef för potatismaski-
ner hos Swedish Agro Machinery. 

Kanske en blastkross?
Det odlas en hel del potatis i området kring Kumla 
där Anders driver sin verksamhet. Han är nöjd med 
storleken på verksamheten och funderar inte på att 
utöka arealen idag. 

– Jag tycker att vi har en bra nivå nu. Eventuellt 
funderar jag på att investera i en blastkross, annars 
är jag nöjd, avslutar han. 

Potatisprogrammet 
blir komplett  
med ScanStone

ScanStones exportchef Alison Skea berättar:
– Sverige är en viktig exportmarknad för ScanStone och vi är nöjda med vårt 

samarbete med Swedish Agro Machinery och deras satsning på potatismaski-
ner. Under 2019 sålde vi fler maskiner i Sverige än föregående år.

Basen i Skottland
Företaget har utvecklats från Reekie där grundaren och maskiningenjören  
Gordon Skea tidigare arbetade och var delägare. Idag arbetar många ingenjörer, 
säljare, service- och reservdelspersonal på ScanStone. Ett 50-tal anställda arbe-
tar i Angus i nordöstra Skottland där ScanStone har sin bas och tillverkar maski-
ner för potatisodling, bland annat stensträngläggare och bäddplog. 

Exporterar till 27 länder
Företaget tillverkar runt 200 maskiner om året och exporterar 40 procent  
av maskinerna. Totalt exporteras maskiner till 27 länder över hela världen. 
ScanStones maskiner har utvecklats avsevärt sedan tiden under Reekie men 
behållit sina visioner om låga underhållskostnader, enkelhet och komponenter 
av hög kvalitet. Sverige är en av ScanStones viktigaste exportmarknader tillsam-
mans med Frankrike och Tjeckien. Maskinerna är utvecklade för att klara svens-
ka förhållanden. 

– Sveriges jord- och stenförhållanden påminner mycket om Skottlands. Därför 
är våra maskiner ett naturligt val för svenska odlare, säger Alison.

Bättre service med generalagentur
Tidigare har Swedish Agro Machinerys dotterbolag Traktorservice importerat och 
sålt ScanStone, så att ta över generalagenturen för märket var ett naturligt steg 
att ta för båda parter. Idag finns omkring 200 maskiner från ScanStone i Sverige.

– Det är positivt att Swedish Agro Machinery har återförsäljare i de stora  
potatisområdena i Sverige eftersom de kan erbjuda bättre service och reserv-
delstillgänglighet för kunderna. Dessutom är det en stor fördel med reservdelsla-
ger i Skurup som har möjlighet att skicka delar till andra områden i Skandinavien, 
menar Alison.

En engagerad samarbetspartner
Inom Swedish Agro Machinery finns det flera medarbetare som har god kunskap 
och är specialutbildade för att arbeta med potatismaskiner. Produktchef Emil 
Hjalmarsson har ansvaret för att driva potatismaskinaffären som omfattar både 
AVR och ScanStone. Han arbetar nära ScanStone och har kontakt med leveran-
tören flera gånger i veckan.

– Emil har stor erfarenhet av potatisodling och potatismaskiner. Vi har ett bra 
och nära samarbete. Swedish Agro Machinery har investerat i ett reservdelslager 
som överstigit alla andra återförsäljare i historien. Det visar vilket engagemang de 
har för produkten och för sina kunder. Jag ser fram emot ett fortsatt nära samar-
bete så att vi kan utveckla affären ännu mer, säger Alison.

Det tar lite tid att få  
igång en ny maskin,  
men Puma 3 levde upp 
till mina förväntningar.



Lovande 
marknad för 
Spearhead i 

Sverige
Med en produktchef som arbetar 
över landsgränser kan Swedish 
Agro Machinery alltid garantera 
rätt expertkunskaper på rätt plats.

Spearhead grundades 1989 i Storbritannien. 
Idag är de Europas ledande tillverkare av kvali-
tetsmaskiner för grönytevård och stubbear- 
betning i trädesmarker, flygplatser, gräs- och 
stubbmarker, granodlingar, parkanläggningar, 
hagar, ängsmark, golfbanor och kommunala 
grönområden. Områden som alla kräver smidi-
ga klippare med hög kapacitet och låga drifts-
kostnader.

Intresserade användare
Thomas som tidigare jobbat hos leverantörer 
som SAMSON och CLAAS har haft produkt- 
ansvaret för Spearhead sedan i maj 2019. Han 
märker att intresset från svenska lantbrukare är 
stort. 

– Redan när vi hade premiärvisning under 
Borgeby Fältdagar så träffade jag ett 20-tal 
kunder som hade Spearhead hemma. De såg 
positivt på att vi hade tagit över generalagen-
turen, eftersom det gör det lättare att få tag på 
reservdelar via Swedish Agro Machinerys alla 
anläggningar i Sverige, berättar han.

Svenskar visar framförallt stort intresse för 
Spearheads produkter för stubbearbetning och 
deras rotorklippare. Under Agritechnica 2019 
träffade Thomas många svenska kunder.

– Vi gjorde till och med en affär under mäss-
an. Vi sålde en Multicut 200 till en lantbrukare 
i Kalmar. Han skulle använda maskinen till sin 
skogsareal.

Nära samarbete med Storbritannien
Sverige är ett viktigt exportland för Spearhead. 
Därför arbetar Thomas nära leverantören i  
Storbritannien.

– Det finns många anledningar att satsa på en 
investering i Spearheads produkter. Produkterna 
är ganska enkelt byggda, men starka och har 
en lång livslängd. Just nu ger vi fem års garanti 
på vår egenutvecklade växellåda till de nya  
rotorklipparna Multicut.

Björn Pettersson, Swedish Agro Machinerys 
vd, är nöjd över att ha fått in Spearhead i  
sortimentet. 

– Spearhead är en spännande utökning i vårt 
produktsortiment som erbjuder både stubbe- 
arbetning och grönytevård. Kombinationen når 
nya kundgrupper och det är ett bra sätt för oss 
att även passa på att visa upp traktorn från 
CLAAS, säger han.

En produktchef över gränserna
Eftersom det handlar om mindre maskiner och 
mindre volymer än andra varumärken i Swedish 
Agro Machinerys portfölj ser Björn fördelarna 
med att ha en produktchef för flera länder. 

– Vi försöker hela tiden hitta synergier med 
våra grannländer. När Thomas jobbar över 
landsgränserna behåller vi expertkunskapen. 
Säljarna och kunderna får riktigt bra hjälp och vi 
håller nere kostnaderna, förklarar Björn.

Intresset för Spearheads produkter  
har vuxit märkbart de senaste åren. 
Särskilt sedan Swedish Agro  
Machinery blev generalagent för 
märket under våren 2019 tillsammans 
med systerbolagen i Danmark, Norge 
och Finland. I Sverige premiärvisades 
maskinerna på Borgeby Fältdagar 
sommaren 2019. Sedan dess har 
Thomas Rasmussen som är produkt- 
chef för Spearhead i Skandinavien 
haft en hektisk tid. Han har tillbringat 
mycket tid i Sverige och träffat  
många svenska kunder.

Spearhead säljs av alla Swedish 
Agro Machinerys säljare och det 
finns möjlighet att få reservdelar 
via alla anläggningar i Sverige.
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Den nya rotorklipparen Multicut 630 och 470 lanserades i 
samband med Agritechnica 2019. Multicut 630 och 470 är 
bredare än föregångarna 620 och 460. En av de viktigaste 
förändringarna i nya Multicut är Spearheads egenutveck-
lade växellåda med en kapacitetsökning på 30 procent: 
från 111 hk till 165 hk. Spearhead ger fem års garanti på 
den nya växellådan. Det återstår ännu att se när den nya 
växellådan kommer vara tillgänglig på andra produkter från 
Spearhead.  

Nya Multicut har ett enkelt underhåll med slitdelar som kan 
bytas ut mot en låg kostnad. Däcken är större för att göra 
konstruktionen ännu mer stabil. Maskinen har testats un-
der en tid i England och nya Multicut är redan i produktion 
och tillgänglig för leverans.

NYHET:  
Multicut  
630 och 470

En av de viktigaste förändringarna i de nya modellerna av Multicut är den egen- 
utvecklade växellådan med en kapacitetsökning på 30 procent. Spearhead ger  
fem års garanti på den nya växellådan.

Multicut 630 och 470 levereras med 
större däck för att öka stabiliteten.
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Ulf utvecklar  
lantbruket ihop  
med barnen

Lantbrukaren Ulf Gustafsson driver entreprenad- och 
lantbruksverksamhet i småländska Sibbetorp. Hans tre 
barn har alla återvänt till gården efter sina utbildningar 

för att hjälpa till med olika delar av verksamheten. 

– Ibland glömmer jag bort hur lyckligt lottad jag är. 
När bekanta ska åka och hälsa på sina barn så har 
jag mina intill mig hela tiden. Det är väldigt roligt att 
barnen är så intresserade av lantbruket och hjälper 
mig att utveckla det, säger Ulf. 

Ulf tog över föräldragården i Sibbetorp två mil 
från Mönsterås i Kalmar län 1999 och har sedan 
dess utvecklat verksamheten rejält. År 2012 res-
pektive 2017 utökade han med två gårdar. Idag 
har han mjölkproduktion och brukar 300 hektar 
mark, det mesta är mark som han äger själv och 
använder till vall, grönfoder och majs. Allt som  
odlas går till djuren på gården.

– Gården Bökemåla som vi köpte 2012 hade 
stora renoveringsbehov. Vi byggde ett nytt kalvstall 
som stod klart 2018 och byggde 220 liggsängar. 
Stallet har en mjölkgrop som fungerar bra. Idag 
har vi runt 200 mjölkkor plus rekrytering. Vi föder 
upp 70 procent av tjurarna i en äldre ladugård. 
Min äldste son är väldigt intresserad av djuren 
och jag har lämnat över det ansvaret åt honom, 
berättar Ulf. 

Hela familjens arbete
Ulfs fru Helena arbetar också i verksamheten ihop 
med alla tre barnen som har återvänt till barn-
domstrakten efter sina utbildningar. Äldste sonen 
Henrik, 25 år, har ansvar för korna, dottern Johan-
na, 23 år, hjälper till med bokföring och  
kalvarna, och yngste sonen Simon, 21 år, kör 
skogsmaskiner.

Förutom den närmsta familjen har Ulf sju an-
ställda, varav fyra av dem arbetar heltid i skogs-
verksamheten. 

Behovet av slitstarka maskiner
Eftersom gården arbetar med både skogs- och 
lantbruksentreprenad är det naturligt att investera 
i maskiner. År 2017 investerade Ulf i ett tallriksred-
skap, Heliodor 9/500 KA från LEMKEN, efter att ha 
testat den på demo. Han valde en fem meter bred 
maskin eftersom den skulle komplettera harven. 

– Vi är väldigt nöjda med vår Heliodor eftersom 
den inte är så stenkänslig. Vi använder den mest 
i majsstubb efter plöjning. Ibland sår vi direkt efter 

den, ibland harvar vi lite innan vi sår. När vi ska 
etablera vall är det ju extra viktigt att det ska vara 
jämnt och då måste vi ibland ta ett varv med  
harven, berättar han. 

Ulf tycker att tallriksredskapet fungerar bra i 
majsstubben och att den verkligen maler sönder 
stubben. Det är första gången som Ulf investerat i 
en maskin från LEMKEN på gården. 

– Maskinerna från LEMKEN känns rejäla och  
robusta. Heliodoren är smidig att fälla ihop, har 
kraftiga hjulställ och det är inga problem att köra 
2–3 mil på väg med den. Det underlättar för oss 
som kör entreprenad. 

Ulf har också nyligen investerat i en ny traktor, i 
somras hämtade han hem en CLAAS AXION 830. 

– Vi hade en CLAAS ARION 640 som vi köpte 
2009 som vi har varit väldigt nöjda med. Men efter 
10 år och 7 000 timmar var det dags att byta ut 
den. 

Eftersom maskinerna på gården har blivit större 
blev det även en större traktor. Nya AXION 830 
drar bland annat gödseltunna, tallriksredskap och 
ensilagetransporter. Ulf provkörde lite olika traktor-
märken innan han valde CLAAS igen. 

– Det är en rejäl och stabil traktor. Den är steglös 
och går väldigt mjukt och fint.

Delaktigheten viktigast
Ulf ser ljust på framtiden och investeringar i nya 
maskiner sker kontinuerligt. Han har gjort stora in-
vesteringar på gården de senaste åren, kalvstallet 
blev verkligen ett lyft och dessutom har verksam-
heten på skogsentreprenadsidan utvecklats. 

– Det viktigaste för mig är att barnen ska känna 
sig delaktiga och att vi ska hjälpas åt att utvecklas. 
Barnen bor på varsin gård och vi har en bra dialog, 
avslutar Ulf. 

Det viktigaste för mig 
är att barnen ska 
känna sig delaktiga 
och att vi ska hjälpas 
åt att utvecklas. 

Foto: Karl Nilsson
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Heliodor är ett tallriksredskap som i första hand 
används för lättare stubbearbetning ner till 10 cm, 
men även såbäddsberedning. Den klarar av alla 
typer av jordar, allt från lätt jord till stenig, och  
finns i arbetsbredder från 2,5 till 16 meter. 

FAKTA: LEMKEN Heliodor 9/500 KA 

Efter att provkört Heliodor på demo  
var köpet ett faktum. Ulf och hans  
son Henrik har aldrig varit besvikna  
på kraften i tallriksredskapet.
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Mer dragkraft på fältet och säkrare körning på vägen 
- AXION 900 TERRA TRAC ger dig den kraft och 
mångsidighet du behöver. Med fjädrande TERRA 
TRAC-bandställ, 4-punkts hyttfjädring och smal 
totalbredd upplever du samma bekväma körning  
som du är van vid när du kör traktorer från CLAAS. 

TERRA TRAC

Skona underlaget med sammetsmjuka 
tassar. AXION 900 TERRA TRAC har 
en kontaktyta som är 35% större än 
en hjultraktors, vilket skonar marken 

med lägre marktryck. 

35% mer kontaktyta 

3
4

7

6

Tack vare den unika TERRA TRAC- 
kinematiken anpassas de enskilda  
hjulen till markytan samtidigt som 
 traktorn avfjädras. Detta skyddar  

både traktor och förare.

50% mindre jordpackning

Konceptet TERRA TRAC är framtaget 
för att ge dig hög dragkraft och mini-
mal slirning. AXION 900 TERRA TRAC 
lägger sin kraft där den hör hemma:  

på marken. 

15% mer dragkraft

+ +

= 100% mer nytta
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TERRA TRAC
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125

AXION 930-960 TERRA TRAC

FPT-motor med effekt på upp till 445 hk

Steglös CMATIC transmission

40 km/tim med reducerat motorvarvtal

TERRA TRAC bandställ med 457, 635, 735 eller  
890 mm breda gummiband

GPS PILOT automatiskt styrsystem

860 liter bränsletank

Upp till åtta hydraulventiler

Parallellogramfjädrad framaxel med  
integrerad broms 

Helt integrerad frontlyft med upp till 6,5 ton lyftkraft

CEBIS hyttutrustning 

Mekanisk 4-punkts avfjädring av förarhytten 

Upp till 20 LED arbetslampor

1.

2.

3.

4. 

5.

6.

7.

8. 

9.

10.

11.

12.

Även med det bredaste bandstället på 890 
millimeter är AXION 900 TERRA TRAC, med 
en maximal totalbredd på 3 meter och med 
en tillåten nyttolast på nästan 6 ton, lätt och 
smidig att framföra vid vägtransporter.

Snabb omställning

Snävare vändradie än en traktor med 
konventionella hjul eftersom bandet på 
insidan bromsas vid svängar. 

Intelligent styrning



Östra Sönnarslöv

Hässleholm
Fleninge

Kalmar

Borgholm
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Försäljning, reservdelar & service
Service & reservdelar
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Sida 20: Ulf Gustafsson 
driver sitt lantbruks- och 
skogsföretag tillsammans 
med sina tre barn.  

Sida 8: Sören Vallgårda har sex traktorer från 
CLAAS som han använder till allt från vårbruk 
och skörd till snöskottning och att sanda de 
kommunala gatorna i Uppsala. 

Sida 4: Carl von Celsing 
köpte nya LEXION 8800 
med 46 fots VARIO 
skärbord inför skörden 
2019 och är nöjd med 
investeringen. 

Swedish Agro Machinery
Alvesta  /  0472-147 67

Borlänge  /  0243-21 30 40

Enköping  /  0171-580 80

Flen  /  0157-510 00

Fleninge  /  042-20 21 90

Kalmar  /  0480-44 70 70

Karlstad  /  054-10 70 80

Kumla  /  019-20 50 60

Nuntorp  /  0521-315 90

Plönninge  /  035-15 60 70

Skara  /  0511-255 50

Skänninge  /  0142-130 40

Skurup  /  0411-480 80

Östra Sönnarslöv Traktorservice
• Hässleholm  /  0451-140 75
• Östra Sönnarslöv  /  044-33 10 87

Service- och försäljningspartner
Bollnäs Maskin & Verkstad, Bollnäs  /  070-341 99 82

CJ Motorteknik AB, Östersund  /  063-10 48 60

Mästerby Maskin, Gotland  /  0498-26 71 37

Stenlunds Lantbruksmaskiner, Rödåsel  /  090-632 70

Sida 14: Johan Rosenlund 
som driver lantbruks- och 
entreprenadverksamhet i 
Norje har inte mindre än 
fem redskap från HORSCH 
på gården. 

ERBJUDANDE

på reservdelar
Förlängd betalning till 1/9 2020
Från vårt centrallager i Skurup och våra lokala lager runt om i landet 
har vi fyllt på med reservdelar för att snabbt kunna skicka till dig när 
du behöver.

Beställer du innan 31 mars får du förlängd betalningsperiod till 
1 september 2020 och 10% rabatt per order och maskin. 

Välkommen med din bokning!

10% 

www.swedishagromachinery.se  /  info@sa-machinery.se  /  046-25 25 55


