Vi är här för
att stanna

Exklusiv på CLAAS service den 1 april
Möt våra medarbetare
Nyheter från våra leverantörer
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”

Vi står väl rustade
för att möta framtidens lantbruk!

”

Vi är här för att stanna
Sedan förra året har vi gjort en historiskt
snabb etablering på den svenska jordbruks
maskinmarknaden. Idag finns vi på plats med
anläggningar på tio platser i landet och är
drygt 100 medarbetare som bara väntar på
att få ta hand om dig som kund. Dessutom
har vi flera servicepartners och Östra Sönnar
slöv Traktorservice blev vid årsskiftet vårt
dotterbolag. Det tar dock tid att bygga en
organisation och jag hoppas på att du visar
tålamod för att allting ännu inte är på plats i
alla lägen.
Vi täcker idag största delarna av landet tack
vare vår affärsidé om mobil service och har i
dagsläget drygt 30 servicebilar med kunniga
mekaniker rullande. Allt för att ständigt kunna
vara nära dig.
Under 2018 fortsätter vi vår etablering och
håller i skrivande stund på att etablera oss
med nya anläggningar i Enköping och
Nuntorp. Vi håller även på att bygga ett nord
iskt reservdelslager i Skurup som planeras stå
klart i sommar och som kommer att kunna
ge dig som kund ännu bättre tillgänglighet av
reservdelar.
Vi har idag en produktportfölj som består av
CLAAS hela sortiment, SAMSON, HORSCH,
LEMKEN och AVR. Gemensamt för samtliga
varumärken är att de är av premiumkvalitet för
att ge dig högsta möjliga driftssäkerhet.

partner. För dig innebär det att det bara är
hos Swedish Agro Machinery, våra service
partners och dotterbolag som du kommer att
kunna få tag i original reservdelar direkt från
tillverkaren och serviceuppdateringar enligt
CLAAS senaste instruktioner.
När du kommer till våra anläggningar ska
du alltid mötas av kunniga och engagerade
medarbetare. Därför vidareutbildar vi oss fort
löpande när det gäller service, försäljning och
reservdelar. Vi kommer i år att ha ett fortsatt
hög aktivitet och jag hoppas få träffa dig på
Borgeby, Brunnby, Elmia eller på någon av
våra anläggningar. Det personliga mötet med
dig som kund är viktigt både för Swedish
Agro Machinery och för mig som vd.
Vi är här för att stanna och står väl rustade för
att möta framtidens lantbruk!
Varmt välkommen till Swedish Agro
Machinery AB!

Björn Pettersson
vd
Swedish Agro Machinery AB

Vår största affär är CLAAS och där kommer
vi från och med 1 april vara exklusiv service

3

Historien om
Swedish Agro
Machinery
Den 1 oktober 2016 började Swedish Agro Machinery att
importera och sälja CLAAS och den 1 april 2017 blev vi
exklusiv distributör för märket. Från den 1 april 2018 är det
endast Swedish Agro Machinery, vårt dotterbolag och våra
samarbetspartners som har direktåtkomst till CLAAS reserv
delar och servicesystem för den svenska marknaden.
CLAAS grundades 1913 och är idag en av världens ledande
tillverkare av lantbruksmaskiner. Sedan företaget grundades
av August Claas har det varit ett familjeföretag och letts av
familjen Claas. CLAAS har huvudkontor i tyska Harsewinkel
men även fabriker i andra länder.

Februari 2016
Danish Agro tar över
generalagenturen för
CLAAS i Sverige, Norge
och Danmark. I Sverige
skapas företaget Swedish
Agro Machinery.

September 2016
Koncernbolaget Danish
Agro köper Östra
Sönnarslöv Traktor
service som omgående
ska börja sälja CLAAS
och övertagandet sker 
1 januari 2018.

1 oktober 2016
Vi börjar sälja CLAAS i Sverige
och blir återförsäljare för
LEMKEN.
19-21 oktober 2016
Vi deltar på Elmia tillsammans
med CLAAS. Nu är det ungefär
ett 20-tal medarbetare i
företaget.

Februari 2017
Vi köper totalt fyra hektar mark på västra
industriområdet i Skurup med planen att
göra ett nationellt reservdelslager, lokal verk
stad, utställningshall och huvudkontor.
Februari 2017
Den första tröskan, en LEXION 670
TT, levereras till kund.

2016

Maj 2016
Magnus Karlsson, idag
regionchef i väst, blir den
första anställda.
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Oktober 2016
Vi flyttar in i vår
anläggning i Skara
och börjar renovera.

April 2017
Vi blir exklusiv
distributör av
CLAAS i Sverige.

2017
December 2016
Vi flyttar in i den
gamla lantbruks
skolan i Plönninge
i Halland.

Februari 2017
Vi etablerar oss i
tillfälliga lokaler i
Kalmar och är med
på vårvisningen.

Mars 2017
Vi flyttar in i hyrda
lokaler i Karlstad
och har vårvisning.

Mars 2017
Swedish Agro Machinery
hyr lokaler i Skänninge.

April 2017
Vd Björn Petterssson
tillträder och Jens
Skifter blir CEO för
Danish Agro Machinery
Holding A/S.

MÖT OSS PÅ MÄSSOR
OCH VISNINGAR I VÅR
28 mars

Visning, Skänninge

9 mars

Invigning, Enköping

10 mars

Visning, Hässleholm

24 mars

Visning, Asarum

24-25 mars

Vårvisning, Karlstad

25 mars

Visning, Växjö

12 maj

Visning, Östra Sönnarslöv
Traktorservice

1 juni

Visning, Plönninge

27-28 juni

Borgeby Fältdagar

4-5 juli

Brunnby Lantbrukardagar

24-26 oktober Elmia Lantbruk

Maj 2017
Vi flyttar in i
tillfälliga lokaler i
Skurup i väntan
på nybygget.

Juni 2017
Vi skriver serviceavtal med TG
Maskinteknik i Ängelholm.

Juni 2017
Vi deltar på Borgeby fältdagar och
har redskap från våra nya leveran
törer HORSCH och AVR i montern.

Oktober 2017
Det blir officiellt att
Swedish Agro Machinery
blir det första företaget
som flyttar in på Nuntorp
i Dalsland efter att skolan
lagts ner. Inflyttningen
sker i mars 2018.

Januari 2018
Östra Sönnarslöv Traktorservice blir
ett dotterbolag till Swedish Agro
Machinery.
Februari 2018
Idag är vi 120-tal anställda
i Swedish Agro Machinery
och dotterbolaget Östra
Sönnarslöv Traktorservice.

2017
Juni 2017
Lokalerna i Kumla invigs.

Juni 2017
Vi blir generalagenter för
HORSCH och AVR.

Juli 2017
Vi deltar på Brunnby
Lantbrukardagar i
Mälardalen.

1 april 2018
Blir vi exklusiva på
CLAAS service.

2018
1 november 2017
Swedish Agro Machinery
blir generalagenter och
återförsäljare för SAMSON.
September 2017
Vi skriver serviceavtal med Mästerby
Maskin på Gotland när det gäller service
på ön. Samarbetet ska komma igång
under våren 2018.

Januari 2018
Vi flyttar in i våra lokaler
i Enköping. Invigning
sker den 9 mars.

Februari 2018
Vårvisning i Kalmar och
invigning av lokalerna som
togs över vid årsskiftet.
Lokalerna delas med syster
bolaget Swedish Agro.
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NYHETER

Nya ARION 500/600
I den nya generationen ARION 500/600 får du den senaste tekniken
och hög komfort. Med den nyutvecklade framaxeln PROACTIV, nya
effektalternativ (125-205 HK), lågt tomgångs varvtal och ett stort urval
av extrautrustning så kan du göra ett riktigt bra arbete. Med den nya

CIS.
Enkel att använda.

I grunden är ARION utrustad med mekaniska
hydraulventiler och CLAAS INFORMATION SYSTEM (CIS).
CIS-skärmen erbjuder en kompakt design, utmärkt
ergonomi för användarna: Alla inställningar kan
manövreras med en roterande brytare och ESC-knappen.
Alternativt kan två elektroniskt manövrerade ventiler för
främre hydraualanslutning levereras till CIS-versionen och
manövreras via ELECTROPILOT i armstödet.
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modellen intar ARION effektklassen över 200 hästkrafter. ARION
660 uppnår 205 hästkrafter tack vare CLAAS POWER SYSTEMS.
Tillsammans med CLAAS egentillverkade transmission CMATIC är
denna traktorn skapad för alla typer av arbeten.

NYHET: CIS+.
Ger dig mer.

CIS+ övertygar med enkelhet och ny design. CLAAS har
med CIS+ kombinerat enkel manövrering med alla
nödvändiga automatiska funktioner som förenklar och
effektiviserar ditt arbete. Dessutom kan CIS+ levereras
med steglösa CMATIC- eller HEXASHIFT-transmission.
En 7-tums färgdisplay är integrerad i A-pelaren, som
visar växellådan, de elektroniska hydraulventilerna,
F-funktionerna och CSM-vändtegsautomatiken.

NYHET: CEBIS.
Allt du kan önska dig.

Med HEXASHIFT eller CMATIC-transmission: CEBISmodellerna har elektroniska hydraulventiler och en 
12 tums CEBIS-färgdisplay. CEBIS-modellerna har
automatiska funktioner som CSM-vändtegsautomatik,
prioritering av hydraulventiler och funktionen att tilldela
hydraulventiler till de olika reglagen. Med CEBIS-touch
uppnås alla önskemål från en lätt och effektiv traktor
med logisk manövrering.

JAG KÖR CLAAS

Med CLAAS blir
Johans vardag enklare

”

Det viktigaste när
jag skulle köpa en
ny traktor var att
den var lätt att förstå
och manövrera

”

Johan Söderlund, lantbrukare, Aneby

Det blir många timmar i traktorn för mjölkproducenten Johan
Söderlund som driver en gård i Aneby i Småland. Han äger två
traktorer, en ARION 410 från 2011 och förra året köpte han en
ny AXION 870 CMATIC.

är. Jag gillar den steglösa växellådan och tycker att körspaken där
jag kan justera hastigheten är väldigt smidig. Jag använder också
hydrauliken där jag ställer in hur högt tryck och flöde jag vill ha, säger
Johan.

– Förutom smågrejor med designen har det verkligen hänt mycket i
utvecklingen när det gäller CLAAS traktorer under dessa år, säger han.

AXION och ARION har olika egenskaper

För Johan Söderlund var det inte helt självklart att han skulle bli
lantbrukare trots att han är uppväxt på granngården på andra sidan
järnvägen där hans pappa fortfarande driver en annan gård. Men
han gick lantbruksgymnasiet i Tenhult utanför Jönköping och gick en
KY-utbildning som driftledare på Vretagymnasiet.
Johan och hans pappa har arbetat ihop länge och samarbetar
fortfarande. Sedan två år tillbaka är Johan Söderlund officiellt egen
företagare och arrenderar gård och mark av sin pappa. Han driver
ekologisk mjölkproduktion med robotmjölkning och har totalt 200
hektar mark. 150 hektar används för vall- och spannmålsodling för
eget bruk och 50 hektar är naturbete.
Den största maskininvesteringen förra året var när han köpte sin nya
traktor från CLAAS. Han bytte bort sin gamla AXION och investerade
i en ny.
– Det viktigaste när jag skulle köpa en ny traktor var att den var lätt
att förstå och manövrera. Det tycker jag verkligen att CLAAS traktorer

Hans AXION använder han mest för arbete på fältet. Exempelvis för
att dra en hackvagn i vallskörden, en kultivator eller en gödseltunna
från SAMSON. ARION använder han dagligen till allt från lastningsar
bete, flytta djur till att lasta foder. Traktorerna används på både hans
och pappans gård.
Johan Söderlund är nöjd med storleken på sin besättning i dagsläget
och funderar inte på att utöka men önskar att mjölkpriset skulle legat
mer stabilt. Han är nöjd med att han har ställt om gården till ekologisk
mjölkproduktion och började leverera ekologisk mjölk till Arla i maj i fjol.
Johan har många år på sig att utveckla gården, i år fyller han 30 år
och hoppas 2018 blir året då han får sin första heltidsanställda 
kollega.
– Jag hoppas jag har ekonomi att kunna anställa min extrahjälp som
slutar lantbruksgymnasiet i vår. Då kan jag få mer vettiga arbetstider
och dessutom har jag möjlighet att köra mer entreprenad och utnyttja
mina maskiner ännu mer, säger han.
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Våra andra
varumärken

Den 1 november 2017 blev Swedish Agro Machinery generalagent
och återförsäljare för SAMSON AGRO i Sverige. SAMSON AGRO är
ett internationellt företag som i snart 100 år har fokuserat på att hjälpa
lantbrukarna att på ett innovativt sätt producera kvalitetslösningar
för optimal användning och utnyttjande av gödsel. SAMSON har sitt
huvudkontor och produktion i danska Viborg. Där tillverkar företaget
gödseltunnor, gödselspridare, gödselramper och nedmyllnings
aggregat.

Den 20 juni 2017 blev Swedish Agro Machinery generalagent och
återförsäljare för HORSCH. Det tyska familjeföretaget tillverkar jord
bearbetningsredskap, såmaskiner och växtskyddsprutor. HORSCH
grundades i början på 80-talet av Michael Horsch. Huvudkontoret
ligger i tyska Schwandorf och där tillverkas också företagets större
redskap.

Den 28 juni 2017 blev Swedish Agro Machinery generalagent och
återförsäljare för den belgiska maskinproducenter AVR. AVR har ett
komplett program för potatisodlare. AVR grundades 1849, men då
gjordes handverktyg för lantbruket. På 70-talet började tillverkningen
av potatisupptagare.

Den 1 oktober 2016 blev vi återförsäljare för LEMKEN. LEMKEN är
ett familjeföretag som startades av Wilhelmus Lemken år 1780. De
har sitt säte i tyska Alpen men fabriker i flera andra länder. LEMKEN
tillverkar jordbruksredskap inom jordbearbetning, sådd och växt
skydd.
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”Det bästa med mitt
jobb är kontakten
med kunderna”
Claes Carlander, säljare

Claes brinner för CLAAS
Claes Carlander är säljare på Swedish Agro
Machinerys anläggning i Skara o
 ch han har
ansvar för säljområde V
 ästra Skaraborg.
– Det bästa med mitt jobb är kontakten
med kunderna, säger Claes.
Claes är lantbrukarson och utbildad lantmästa
re och har drivit eget lantbruk under många år.
– Lantbruk är mitt liv, men tanken om att göra
något annat än att driva eget växte och 2005
bestämde vi oss för att sälja gården, säger han.

Idag arbetar han på Swedish Agro Machinery.
När erbjudandet kom från det nystartade
företaget under sommaren 2016 så kändes
det som en självklarhet att tacka ja.
– Det är fantastiskt att få vara med och bygga
upp ett företag från grunden, säger han.
Claes har varit med från början och var med
på startskottet på Elmia i oktober 2016, un
gefär samtidigt som Swedish Agro Machinery

köpte anläggningen i Skara. Sedan dess har
företaget växt rejält och anläggningen i Skara
har fått sig en helrenovering. I oktober 2017
var det invigning tillsammans med kunder.
Claes trivs med sina varierande arbetsuppgifter
och med arbetskamraterna i Skara.
– Vi är ett glatt och framåt gäng som samar
betar för att ge kunderna den bästa servicen,
säger han.

Sena kvällar skapar nöjda kunder
Magnus Halldin som är servicetekniker
på Swedish Agro Machinery i Skänninge
har jobbat med CLAAS lantbruksmaskiner
i över 20 år. 2016 fick han en ny arbets
givare.
– Att få vara med och påverka i ett nystartat
företag är fantastiskt kul. Alla har en möjlighet
att vara en aktiv del av verksamheten framåt.
Det skapar arbetsglädje, säger han.
Magnus har sina rötter i lantbruket och
jobbade under många år tillsammans med
sin styvfar som är mjölkproducent. Det har
gett honom stor förståelse för en lantbruka
res vardag och han vet vad det innebär när
en maskin slutar fungera mitt under högsä
song. Därför blir det ibland sena kvällar innan

Magnus kommer hem till familjen i Skänninge.
– Ja, det kan bli sent. Jag lämnar inte förrän vi
har hittat felet och allting fungerar igen, säger
han.
Magnus är också en av dem som har varit
med från starten av Swedish Agro Machinery.
Snart firar anläggningen i Skänninge ett år och
vårvisningen den 28 mars planeras för fullt.
Magnus ser fram emot att träffa kunderna
under vårvisningen.
– Det tar tid för kunderna att lära sig åka till
ett nytt ställe för att få sina maskiner servade.
Men vi märker att fler och fler hittar till oss
varje dag. Vi hoppas på en bra uppslutning
när vi arrangerar vårvisning för andra året nu,
säger han.
Magnus Halldin, servicetekniker
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En skandinavisk
knutpunkt för CLAAS
3 600 kvm reservdelslager, 900 kvm verk
stadsyta, 600 kvm utställningshall och 2
000 kvm kontorslokaler. En byggnation
som vilar stadigt på 630 pålar som är
tryggt förankrade 13 meter ner i marken.
Vi talar om Swedish Agro Machinerys nya
anläggning i skånska Skurup.
Här ska den svenska, norska och delar av
den danska lantbruksmarknaden förses med
reservdelar från CLAAS och Swedish Agro
Machinerys andra varumärken. Men det är
mycket mer än reservdelar som ryms innan
för portarna. Anläggningen är ett kombinerat
centrallager, kompetenscenter, huvudkontor
och regional serviceverkstad som byggs i tre
etapper och står helt klart under våren 2019.

– Detta är vårt absolut största projekt
någonsin, nästan dubbelt så stort som något
annat byggnadsprojekt vi tidigare har haft,
säger Emil Lindskog från HL Bygg.
HL Bygg är ett familjeföretag som har funnits
på marknaden i över 30 år. Med en stor
bredd av kompetenser under ett och samma
tak – från ritbord till plattsättare och målare
har företaget skapat sig en stabil position på
marknaden.

I nära samarbete med projektledaren Anders
Lindskog har anläggningen via Emils penna
tagit form på ritbordet. Anders har varit län
ken mellan Swedish Agro Machinery och HL
Bygg och har med sin mångåriga erfarenhet
varit ovärderlig under processen från idé till
färdig bygghandling.

Därefter kommer verkstaden med sex verk
stadsplatser att färdigställas och vara klar
under senhösten 2018. Verkstadsytorna har
en imponerande takhöjd på 7 meter för att
ge plats åt de största traktorerna och skörde
tröskorna på marknaden. Sist ut är utställ
ningshall och resterande 2 000 kvm kontor
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– Det är en imponerande anläggning, säger
Emil. Bara tänk tanken att det är 200 ton ar
mering och 2 000 kubikmeter betong enbart i
själva plattan. Rent kilomässigt är det faktiskt
mer stål i plattan än det är i hela anläggning
ens stålstomme.

Byggs i tre etapper

– Reservdelslagret kommer att slå upp sina
portar under sommaren 2018, en alldeles
perfekt tid för den spannmålssäsong som
drar igång i augusti, säger Anders.

Emil Lindskog från HL bygg

som kommer att ligga på två våningsplan
som kommer stå klart i början av 2019.

EX KLUSI V PÅ CLAAS SERVICE
Att ha direktkontakt med tillverkaren är helt avgörande 
för att kunna utföra service med 100 procent kvalitet.
Från den 1 april blir Swedish Agro Machinery och våra
samarbetspartners och dotterbolag de enda i Sverige
som har direktåtkomst till CLAAS reservdelar och
servicesystem för den svenska marknaden.
Swedish Agro Machinery har alltid:
–
–
–
–
–
–
–

Mekaniker som kan både nya och gamla produkter.
Uppdaterade programvaror.
Fabrikstekniker som assisterar i fält under säsong.
Original reservdelar.
Teknisk support med direktkontakt med CLAAS.
Remote service – vi kan på distans koppla upp oss
mot din maskin.
TELEMATICS – vi hjälper dig att analysera din maskins
prestanda via app.

MÖT VÅRA M EDAR B ETAR E

Ingen kan
serva CLAAS
som Swedish
Agro Machinery
Servicechef Roger Bengtsson är relativt
ny på jobbet, men inte i branschen. Han
har jobbat med servicefrågor för CLAAS
lantbruksmaskiner i 10 år.
Roger Bengtsson klev in på huvudkontoret
i Staffanstorp som nyanställd så sent som
den 1 december 2017. Bara några månader
innan Swedish Agro Machinery blir exklusiv på
CLAAS service den 1 april i år och blir de enda
som har servicedatorer med alla behörigheter
till CLAAS maskiner.
– Det ger oss möjligheter att båda felsöka
och uppdatera mjukvaran, säger Roger
Bengtsson som är servicechef på Swedish
Agro Machinery.

Martin Gerdtsson, reservdelschef

Inga hyllvärmare på lagret
Behöver du någon reservdel på någon av
Swedish Agro Machinerys anläggningar
i Sverige så har reservdelschef Martin
Gerdtsson stenkoll. Det är nämligen han
som styrt upp så att alla anläggningars
reservdelar är uppbyggda på samma sätt.
– Jag pratar ogärna om antalet reserv
delar. Det är inga hyllvärmare som vi har
utan delar som kunderna verkligen behöver,
säger Martin Gertsson. För er som är nyfikna
kommer det att finnas knappt 17 000 delar
från CLAAS i lager och cirka 4 000 delar till
övriga fabrikat.
Den stora fördelen Swedish Agro Machinery
har jämfört med konkurrenterna är att det
finns färre men större anläggningar.
– Eftersom vår affärsidé är att vi ska finnas
på färre platser och ha mer mobil service gör
det också att fler reservdelar kvalificerar sig
för lagerläggning lokalt. Kunderna har kanske
längre till anläggningen men får tag på rätt
reservdelar när de kommer dit.
Martin Gerdtsson vet vad han pratar om.
Han har arbetat med reservdelar från CLAAS
sedan 2001 och visste precis hur reserv
delslagret skulle läggas upp när han kom till

Swedish Agro Machinery hösten 2016.
– Fördelen att bygga upp ett nytt lager är att
vi har fräscha reservdelslager med den se
naste utgåvan av reservdelar. Vi har tittat på
vilka maskiner som finns i respektive distrikt.
Bra dialog med leverantörerna
Swedish Agro Machinerys andra varumärken
SAMSON, HORSCH, AVR och LEMKEN är
nya samarbetspartners för Martin Gerdtsson
men där stöttar leverantörerna upp med bra
kunskap om vilka reservdelar som ska finnas
tillgängligt.
– Jag har en bra och nära dialog med
reservdelsansvariga på samtliga varumärken
som vi har. Även dessa reservdelar placeras
på de lokala anläggningar beroende på vilka
maskiner som finns i området, säger Martin.

Utvecklingen av moderna maskiner har
medfört att kraven på service- och efter
marknaden har förändrats mycket under de
senaste åren. Uppdateringar av mjukvaran
till maskinerna kommer tätt under de första
åren i en maskinmodells livscykel och då är
det viktigt att man låter serva sina maskiner
av en auktoriserad part som har tillgång till
både mjukvara och originalreservdelar.
– Om man inte anlitar en auktoriserad part
riskerar man både sämre prestanda på
sina maskiner och onödigt höga underhålls
kostnader. Jag känner redan nu till både
programvaruförändringar och modifieringar
som vi kommer att kunna erbjuda maskin
ägare till CLAAS inför skördesäsongen i år,
säger Roger.
Swedish Agro Machinery siktar på långsiktig
het när det gäller relationer med både kunder
och leverantörer.
– Med de komplexa produkter vi erbjuder 
är det en förutsättning att vi och våra
leverantörer ser vårt samarbete som lång
siktigt. Vi är samarbetspartners, snarare än
kund och leverantör, säger Roger.

Martin Gerdtsson längtar tills det nya inter
nationella reservdelslagtret står klart i sommar.
– Det nya reservdelslagret i Skurup betyder
mycket för oss. Därifrån kommer vi blixt
snabbt kunna leverera reservdelar till hela
landet under skördetider då varje maskintimme är viktig för lantbrukaren.

Roger Bengtsson, servicechef
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Över 30 år med
CLAAS i bagaget

”CLAAS vill helt enkelt
vara bäst på det de
väljer att syssla med”
Göran Sundqvist,
produktchef CLAAS tröskor

Göran Sundqvist, produktchef för tröskor,
har arbetat med CLAAS sedan mitten av
80-talet.
– Jag byter hellre arbetsgivare än byter
bort CLAAS, säger han.
Göran Sundqvist är övertygad om att det
anrika familjeföretaget CLAAS i Tyskland
levererar de bästa tröskorna på marknaden.
– CLAAS vill helt enkelt vara bäst på det de
väljer att syssla med. Innovation och pro
duktutveckling kombinerat med en lyhördhet
för lantbrukarens behov gör att CLAAS är
teknikledande inom sin bransch, säger han.
Göran Sundqvist var med från början när
Swedish Agro Machinery bildades 2016 och
trots att han fyllde 60 år så sent som i höstas
så vill han inte trappa ner på jobbet. Att bygga
ett företag från grunden skapar mycket
möjligheter.
– Jag ser mig som den kommunikativa
länken mellan leverantören, säljarna och
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marknaden hos oss, säger Göran när han
ska beskriva sitt arbete.
Intensiv försäljningsperiod
Under december, januari och februari har
han åkt land och rike runt för att stötta
landets säljare i tröskaffärerna. Det är just
den här tiden som försäljningsperioden är
som intensivast när det gäller tröskor. Göran
tycker att han har ett omväxlande jobb och
uppskattar kontakten han har med säljare,
kunder och leverantörer både i Sverige och
utomlands.
– När man bygger ett företag från grunden
kan man mycket enklare anpassa sig till
marknaden och till kunderna. Att jobba i ett
ungt och sammansvetsat team är inspireran
de för inget gammalt sitter i väggarna. Vi ser
istället alla de möjligheter som finns, menar
han.
Göran har känt att Swedish Agro Machinery
har bemötts positivt på den svenska lant

bruksmaskinmarknaden när företaget har
färre men större anläggningar och en ägare
som ser långsiktigt på både den svenska
och den nordeuropeiska maskinmarknaden.
– Vi har ett stabilt ledarskap genom Danish
Agro och vi vet vad vi vill. Det skapar ett lugn
i företaget som gynnar både våra kunders
verksamhet och vår egen. Den största utma
ningen för oss just nu är att hinna med allt
som vi önskar, avslutar Göran Sundqvist.

Under 30-talet började CLAAS att utveckla skördetröskor och lanserade 1936 den första skördetröskan 
som byggts för europeiska skördeförhållande. 1953
lanserade CLAAS en självgående skördetröska. Under
åren som följde utvecklades CLAAS, genom marknadsledande teknologi och utmärkt kundservice till
den ledande specialisten på skördetröskor i Europa.

NYHETER FRÅN VÅRA LEVERANTÖRER

Större kapacitet med
PG II 28

TERRA TRAC för JAGUAR
och AXION

SAMSON presenterar den nya flytgödselspridaren
PG II 28 som ska ersätta PG II 27. Den är utrustade
med stora hjul med en diameter på 182 centimeter.
Det ger ett mindre marktryck därmed mindre körskador
i marken. De stora hjulen minskar också behovet av
dragkraft och förlänger däckets livslängd. PG II 28 har
också en optimal balans med stora redskap och ett
större lyft av framaxeln. PG II 28 går att välja med ett
nytt regleringssystem för däcktryck som kan reducera

CLAAS utvecklade sitt eget TERRA TRAC system för
mer än 20 år sedan. Med TERRA TRAC flyter din maskin
mjukt över fälten. I TERRA TRAC är samtliga komponen
ter (drivhjul, löphjul och stödhjul) separat avfjädrande.
Detta minimerar stötar och vibrationer i tröskans chassi,
höjer förarkomforten och ökar kurvstabiliteten. TERRA
TRAC finns idag på LEXION. På JAGUAR och AXION
kommer det att finnas tillgängligt först tidigast nästa år.

Nya SCORPION
Det är LIEBHERR som kommer att producera även
CLAAS teleskoplastare SCORPION i framtiden. Den nya
SCORPION finns i sju modeller i två olika c
 hassistorlekar.
Bommen ligger nu något lägre och huven är lite mer
sluttande, vilket gör att sikten blir bättre. SCORPION
har ett utvecklat luftintag och kylarkoncept jämfört med
tidigare modeller. Nya SCORPION kommer lanseras i
Sverige på Borgeby fältdagar.

tömningstiden med 40 procent.

CEMOS AUTO THRESHING

Hjullastaren TORION

HORSCH Cruiser XL

Hjullastare är en helt ny produkt för CLAAS. Företaget
har i samband med den nya leverantören, det tyska
familjeföretaget LIEBHERR, tagit fram en serie hjullas
tare med inriktning på lantbruk. Hjullastarna finns i sju
storlekar från 5,2 ton till 19,5 ton och motorer mellan
63 och 228 hästkrafter. Den modellen som är kanske
mest intressant för en traditionell mjölk- eller växtod
lingsgård i Sverige är mellanserien i modellerna 1511,
1410 och 1177. De är utrustade med bränsleeffektiva
DPS-motorer. Alla hjullastare är designade med motorn
lågt och långt bak vilket minskar behovet av extravikter
vid höga lyft. TORION kommer att lanseras på Borgeby
fältdagar.

Den nya kultivatorn Cruiser XL har en fjäderpinne som
ligger precis ovanför ramen vilket ger ett slätt underrede.
Fjäderpinnen är lång och hög, ramhöjd på 700 mm. För
delen med en lång pinne är att påfrestningarna på fjädern
är minimala, trots en stenutlösning på 150 kg. Pinnindel
ningen är 14,5 cm och pinnavståndet är 90 cm, i 6 rader
pinnar, vilket tillåter stora mängder växtrester passera.
Arbetsdjupet är ner till 15 cm även i svåra förhållande.
Kultivatorn finns i arbetsbredderna 5, 6, 10 och 12 meter
och är utrustade med stödhjul monterade fram för stabil
gång. Crusier XL finns tillgänglig från och med i år.

CEMOS AUTO THRESHING är det första systemet
för helt automatisk anpassning av tröskcylindern och
slagskons inställningar. Systemet registrerar all information
i realtid och anpassar tröskaggregatet för bästa resultat.
Med hjälp av sensorer och en höghastighetskamera
analyseras spannmålen och datorn gör hela tiden nya
beräkningar och anpassar inställningar och körhastighet.
Föraren väljer bara vad som ska prioriteras, exempel
vis högsta kapacitet eller lägsta spill. CEMOS AUTO
THRESHING är ett komplement till CEMOS AUTOMATIC,
CLAAS välbeprövade teknik för automatisk anpassning
av rensverk och avskiljning och kommer att finnas på ett
antal tröskor under skörden 2018.

ROW control

ROLLANT med
plastbindning
I nya ROLLANT 455 RC UNIWRAP finns ett tillval som
gör det möjligt att i samma system linda balen med film
eller nät. Det är enkelt att skifta mellan de olika syste
men i fält. Fördelen med att linda balen i plast är bland
annat att restavfallshanteringen blir billigare och enklare
då det bara är ett sorts material att jobba med. Balen
har också en bättre hållbarhet vid transport. ROLLANT
455 RC UNIWRAP med tillval filmlindning finns tillgänglig
till säsongen 2018.

RowControl är ett system för sektionsavstängning på
såmaskiner. Med hjälp av GPS är överlapp och mistor
ett minne blott, spara både utsäde och gödning. Syste
met bygger på att återcirkulera utsädet eller gödningen
men att luftflödet fortsätter ut i slangen, på så sätt
säkerställs fördelning i fördelaren. RowControl visades
för första gången på Agritechnica 2017 och kommer
under 2018 att testas på 25 Pronto 6 DC och då med
8 delavstängningar. Målet är att leverera maskiner med
denna utrustning till 2019.

RowControl
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Jens Skifter, CEO Danish Agro Machinery Holdings A/S

Offensiv satsning på
maskinhandel i Europa
Det har varit intensiva år för Jens Skifter som idag är CEO för
Danish Agros maskindivision Danish Agro Machinery Holding
A/S. Han har varit med och byggt upp helt nya maskinföretag i
Sverige, Norge och Danmark, haft dialogen med nya leverantörer
och dessutom varit med i uppköpen av lantbruksmaskinföretag i
bland annat Danmark, Finland och Baltikum.
Jens hade arbetat för CLAAS på olika sätt i 17 år innan han började
arbeta i Danish Agro-koncernen 2016. Hans senaste position på
CLAAS var ansvarig för försäljning, service och distribution i 12 euro
peiska länder.
– Jag är uppväxt med lantbruksmaskiner och jag är från en lantbruks
familj och utbildad maskiningenjör. Jag är tacksam för mina många
års erfarenhet från den internationella maskinbranschen, säger han.
När CLAAS och Danish Agro skrev samarbetsavtal så blev Jens
Skifter inledningsvis CEO för de nystartade bolagen Swedish Agro
Machinery, Danish Agro Machinery och Norwegian Agro Machinery.
Jens var också med och anställde den första medarbetaren i
Swedish Agro Machinery i maj 2016, Magnus Karlsson, som idag
arbetar som regionchef i västra Sverige. Jens arbetade med etable
ringen ute i landet, skrev avtal om nya lokaler och anställde nyckel
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personer för uppstarten av företaget. När Swedish Agro Machinerys
vd Björn Pettersson klev in i bilden i början av april 2017, fokuserade
Jens Skifter på sin roll som CEO för maskindivisionen i Danish Agro.
Samtidigt tog koncernen över 45 procent av CLAAS distributionen i
Baltikum i ett samarbete med KONEKESKO.
Uppköp av företag i Danmark
Men även resten av våren och sommaren 2017 blev intensiv. Danish
Agro köpte hela och delar av flera lantbruksmaskinåterförsäljare i
Danmark, bland annat Røstofte Maskiner A/S och Ringe Maskin
forretning A/S. Samtidigt som avtal skrevs med HORSCH, AVR och
SAMSON.
Idag har Danish Agro maskinhandel i nio länder. Förutom de nordiska
länderna, även Finland, Baltikum, Polen och Tjeckien. Det är en lång
siktig satsning som lett till en stark tillväxt inom koncernen. Bolaget
arbetar inte aktivt för att lyfta in fler varumärken i koncernen, men
man håller ögonen öppna för nya möjligheter.
– Det finns inget självändamål med ett stort antal varumärken. Vårt
fokus ligger på att vi ska vara bäst på det vi gör. Vi vill bara ha premi
ummärken i portföljen. Vi är proffs som levererar till och samarbetar
med proffslantbrukare, säger Jens Skifter.

NYHETER

Under 2018 fortsätter
vi att expandera
Traktorservice byter ägare

Enköping blir Mälardalens centrum
Vid årsskiftet flyttade vi in i Gloabs tidigare
lokaler på Skälbygatan i Enköping. Loka
lerna har anpassats till vår verksamhet och
fredagen den 9 mars klockan 10-14 ä
 r det
invigningen av anläggningen i Enköping. På
plats i Enköping finns idag tre säljare, två
mobila servicetekniker, en verkstadschef och
två reservdelssäljare. 

Flera av de anställda i Enköping har tidiga
re jobbat med Swedish Agro Machinerys
huvudmärke CLAAS. I december förstärktes
teamet i Mälardalen av servicetekniker Håkan
Olsson som är en van fältmekaniker. Han
kommer främst att arbeta kring hemmet i
Norrtälje där en mobil servicebuss kommer
att vara baserad på heltid.

Återinvigning i Kalmar
Den 9-10 februari var det stor maskinvis
ning i Kalmar och invigning i lokalerna som
delas med systerföretaget Swedish Agro.
Lokalerna togs över vid årskiftet och sedan
dess har lokalerna fräschats upp. Maskin
visningen lockade flera tusen personer och
med de generösa ytorna kunde större delen
av visningen hållas inomhus i kalla februari.

Snart finns vi
i Borlänge

Vi skapar samarbete
på Gotland

Vi är nära ett avtal om lokal i Borlänge.
Vi har redan säljare och servicetekniker
på plats.

Gotland är ett viktigt jordbruksområde och
det var viktigt att hitta rätt samarbetspartner
där. I höstas blev det klart att vi startar ett
samarbete med Mästerby Maskin på ön.
Anders Nordvall kommer hjälpa våra kunder
på Gotland med reservdelar och service. Detta
kommer att vara igång under våren 2018.

Vid årsskiftet blev Östra Sönnarslöv Trak
torservice ett dotterbolag till Swedish Agro
Machinery. Under hösten 2016 blev köpet
klart och sedan dess har Traktorservice
arbetat tätt tillsammans med Swedish Agro
Machinery för att göra övergången så enkel
som möjligt. Den 1 januari 2017 började
Östra Sönnarslöv sälja CLAAS och sedan
dess har portföljen utökats med HORSCH
och SAMSON. Förutom enstaka pensionsavgångar kommer all annan personal
att finnas kvar. I samband med att Östra
Sönnarslöv traktorservice går in i Danish
Agro-koncernen kommer också den nya
loggan att användas.

Flyttar in på gammal
lantbruksskola
I mars 2018 får vi tillgång till våra lokaler
på det gamla lantbruksgymnasiet Nuntorp
i Brålanda. Målet är att Nuntorp ska bli
en mötesplats i Dalsland med ett levan
de kunskaps- och utvecklingscenter ge
nom forskning, konferenser och praktiskt
kunskapsutbyte för de gröna näringarna.
Swedish Agro Machinery kommer att hyra
cirka 800 kvadratmeter i bygganden när den
gamla skogsverkstaden låg. Lokalerna ska
anpassas till vår verksamhet och tas i bruk
i mars 2018. Planen är att det ska finnas
en säljare, två till tre servicetekniker och en
reservdelssäljare på plats. Vi har redan vår
säljare Lennart Eriksson på plats i Dalsland.
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Våra anläggningar och
servicepartners
046-25 25 55
info@sa-machinery.se
www.claas.se

SKURUP
0411-480 80
ÖSTRA SÖNNARSLÖV
TRAKTORSERVICE
044-33 10 87
TRAKTORSERVICE
HÄSSLEHOLM
0451-140 75
TG MASKINTEKNIK
ÄNGELHOLM
070-176 44 74
PLÖNNINGE
035-15 60 70
KALMAR
0480-44 70 70
MÄSTERBY
0498-26 71 37
SKÄNNINGE
0142-130 40
KUMLA
019-20 50 60
NYKÖPING
076-139 21 65
SKARA
0511-255 50
NUNTORP
072-748 70 93
KARLSTAD
054-10 70 80
ENKÖPING
0171-580 80
BORLÄNGE
0243-21 30 40
ÖSTERSUND
072-581 16 16
VÄXJÖ
072-581 16 18

