
Med oss  
mot framtiden

Följ med till CLAAS traktorfabrik i Le Mans

8 saker du ska tänka på när du väljer tröska

Utan driftstopp med Johns nya tunna från SAMSON

HORSCH succéhistoria
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Även 2018 var ett fortsatt intensivt år i vår etablering på 
den svenska marknaden, där vår omsättning nära nog 
fördubblades jämfört med 2017. Vi märker av ett ökat 
intresse för både vårt huvudmärke CLAAS och då kanske 
framförallt för traktorer, men även för våra andra märken 
SAMSON, HORSCH, AVR och LEMKEN. 

Under året har vi öppnat upp anläggningar i Enköping, 
Brålanda, Borlänge och vid årsskiftet även Alvesta. Vårt 
fortsatta fokus ligger på att erbjuda dig mobil service. 
Vi erbjuder dig samma framkörningsavgift och ingen 
restidskostnad, oavsett om du bor nära eller längre från 
våra anläggningar. 

Under 2018 öppnade vi vårt centrallager i Skurup som 
försörjer våra anläggningar med reservdelar. Detta är en 
viktig och strategisk etablering som innebär att du som 
kund via våra anläggningar eller direkt hem till dig alltid har 
säkra reservdelsleveranser till morgonen efter beställning.

2018 var året som vi blev exklusiva på service 
från CLAAS. Detta innebär att våra tekniker får 
sina datorer uppdaterade, får gå kontinuerliga 
utbildningar, får lov att utföra garantireparationer och 

uppgraderingar från CLAAS. För dig som kund innebär 
detta en trygghet i att alltid ha en fungerande maskin. Vi 
märker tydligt att fler och fler av er börjar förstå att vi är de 
enda som kan serva CLAAS fullt ut och på många orter 
har antalet kunder som valt att göra sin vinterservice hos 
oss ökat markant jämfört med fjolåret.

Detta är positivt och innebär att vi har ett starkt fokus på 
fortsatt tillväxt. Vi söker ständigt nya duktiga medarbetare 
för att kunna fortsätta växa. Hör gärna av dig till oss om 
du är nyfiken på att jobba hos oss och följa med på en 
fortsatt expansiv resa!

Vi vill att du ska lära känna oss och våra kunder lite mer 
och i den här tidningen får du följa med bakom kulisserna. 
Bland annat får du följa vår produktchef Marcus Jönsson 
hem till föräldragården där han gärna hjälper till när han 
är ledig. Vi har gjort ett besök på CLAAS traktorfabrik 
i franska Le Mans där det gjorts stora investeringar de 
senaste åren. Dessutom träffar vi bland annat kunderna 
John Wiringe i Värmland som nyligen investerat i en 
tunna från SAMSON och Lars-Anders Hermansson på 
Dömestorp Maskintjänst i Halland som köpte en TUCANO 
570 till skörden i fjol. Du får också tips på vad du ska 
tänka på om du själv funderar på att byta tröska. 

Avslutningsvis vill jag tacka dig som kund för det 
förtroende du har givit oss! Vi lovar att göra allt för att du 
inte ska bli besviken. 

Trevlig läsning!

2 mars   Vårvisning i Hässleholm

8 mars   Vårvisning i Enköping

8 mars   Vårvisning Skara

14 mars  Vårvisning i Skänninge

15-16 mars  Öppet hus och invigning i Alvesta

29-30 mars  Vårvisning i Karlstad

12 april   Vårvisning i Borlänge

26-27 april  Vårvisning Stenlunds Lantbruksmaskiner

4 maj   Öppet hus i Brålanda

11 maj   Vårvisning i Östra Sönnarslöv

16 maj   Premiärvisning av anläggningen i Skurup

26-27 juni  Borgeby Fältdagar

3-4 juli   Brunnby Lantbrukardagar

Vårens evenemang

Vi är på gång  
– nu börjar allt falla på plats

Vi vill att du ska lära 
känna oss och våra 
kunder lite mer och i 
den här tidningen får 
du följa med bakom 
kulisserna 

Björn Pettersson
VD, Swedish Agro Machinery AB
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I dagsläget är de fyra anställda på Stenlunds Lant-
bruksmaskiner som ligger i Rödåsel, några mil 
utanför Umeå. Lars är säljare, Gun-Marie tar ansvar 
för administration och reklamationer, sonen Johan 
jobbar som reservdelssäljare och servicemekani-
ker och Peder Magnusson är servicemekaniker. 
Företaget ligger på en gård mitt i ett mjölk- och 
köttdjursområde där CLAAS finns väl representerat 
på gårdarna i närheten. Förutom butik och vis-
ningshall finns det en verkstad med fyra platser på 
gården. Gun-Marie och Lars både bor och arbetar 
på gården. 

– Det är praktiskt att lantbrukare kan svänga in på 
helgen när de behöver reservdelar eller hjälp med 
något. Men det kan såklart innebära att jag ibland 
kan arbeta lite mer än jag borde, menar Lars. 

Familjeföretaget som aldrig står stilla
Lars pappa startade företaget 1980 och Lars bör-
jade arbeta i företaget 1997. År 2006 tog han över 
verksamheten tillsammans med Gun-Marie. Förut 
har även grisproduktion bedrivits på gården, men i 
dag arrenderar familjen ut 80 hektar mark och dri-
ver endast 40 hektar själv. 

Under åren har företaget bland annat sålt varu-
märken som Fendt och Deutz. I dag säljer de både 
Swedish Agro Machinerys varumärken och en del 

andra.
– Vi kom i kontakt med Swedish Agro Machinery 

under Elmia 2016 då företaget var precis nystartat. 
Vi frågade om vi kunde hjälpa till med försäljning 
och service i Västerbotten och började diskutera 
lite hur det skulle kunna fungera, säger Gun-Marie.

I april 2018 blev Stenlunds den första riktiga 
återförsäljaren till Swedish Agro Machinery. Sten-
lunds har redan sålt en del maskiner, bland annat 
flera LINER strängläggare.

Framtiden behöver specialkunskaper
– Vi har flera gånger blivit kontaktade av den 

gamla generalagenturen för CLAAS i Sverige för att 
hjälpa deras kunder med programuppdateringar 
på maskinerna. Snart börjar väl kunderna förstå 
att det bara är vi som är knutna till Swedish Agro 
Machinery som kan serva CLAAS fullt ut i Sverige, 
säger Gun-Marie.

Arbetet som återförsäljare har öppnat nya dörrar 
för Stenlunds. Vissa har de redan märkt av och an-
dra anar de framåt.

– Jag ser ljust på framtiden. Samarbetet med 
Swedish Agro Machinery är bra för oss. De er-
bjuder bra utbildningar och ger oss ett stort stöd i 
affärerna. Det känns fantastiskt att arbeta med ett 
premiummärke som CLAAS, avslutar Lars.

Familjen Stenlund står för service i norr

Samarbetet med 
Swedish Agro 
Machinery är en 
tillgång

Johan Stenlund och Peder 
Magnusson förbereder en 
LINER 2800. 

Lars & Gun-Marie Stenlund 
blev i april 2018 Swedish 
Agro Machinerys första 
återförsäljare.

Stenlunds Lantbruksmaskiner i Västerbotten var Swedish Agro Machinerys 
första kompletta återförsäljare. Redan ser de stora utvecklingsmöjligheter i 
samarbetet.
– Det är mycket nytt att lära sig, men vi har kommit igång bra. Samarbetet kan 

på sikt innebära att vi kan utöka och anställa fler, berättar Lars Stenlund. 

Lönsamheten i smågrisproduktionen har inte varit 
den bästa under det senaste året. Istället har  
bröderna gjort genomtänkta planer för 2019.

– Det kostar alldeles för mycket att driva smågris-
produktion. Under 2019 vill vi bygga ut för att föda 
upp slaktsvin istället. Vi planerar för 2 000 platser, 
för att leverera 7 000 slaktsvin per år. Målet är att 
leverera 20 000 slaktsvin när vi byggt klart, säger 
Anders som i dag levererar 20 000 smågrisar per 
år.

Lantbruksyrket som gick i arv
En dryg mil söder om Vara ligger Åsens Säteri. 
Förutom smågrisproduktionen med 600 suggor, 
har de även 300 hektar växtodling och 150 hek-
tar skog. Tidigare drev bröderna Tyskagårdens 
Maskinstation på föräldragården norr om Vara, till-
sammans med sin tredje bror Thomas. Föräldrar-
nas verksamhet tog de över i slutet av 80-talet och 
Åsens Säteri där Anders bor nu köpte de 2004. 

Prisvärt storköp av traktorer
Under hösten 2016 när Swedish Agro Machinery 
precis etablerat sig i Skara, passade de tre bröder-
na på att köpa fyra traktorer från CLAAS och  

samtidigt byta in tre andra traktorer från CLAAS. 
Att slå ihop affärerna gjorde de nya inköpen pris-
värda.

– När vi delade upp företaget hamnade en AXION 
830 och en 870 i Thomas företag och en AXION 
830 och en 870 i vårt företag. Traktorerna är fullt 
utrustade, har steglös transmission och GPS-styr-
ning. AXION 830 har större hjul för att kunna köras 
framför exempelvis en gödseltunna. Dessutom 
har vi dubbelmontage på båda traktorerna, säger 
Anders.

Trygg service med avtal
Traktorerna används varje dag men körs bara cirka 
400 timmar om året. De används till allt från trans-
porter till jordbearbetning. Anders är nöjd med 
kontakten med Swedish Agro Machinery i Skara.

– Vi har serviceavtal och gör årlig service på 
traktorerna. De kommer alltid ut till oss när de ska 
göra service och det är praktiskt. Det känns tryggt 
att ha Per Anders som verkmästare i Skara och 
de andra grabbarna som varit ute och skruvat har 
varit duktiga allihop.

Anders har bra förtroende för varumärket 
CLAAS och har även en fyrkantspress som är över

Bröderna Andersson  
kör AXION

Under de senaste tio åren har bröderna Anders och Gunnar 
Andersson kört CLAAS traktorer. Bröderna som driver växtodling 

och smågrisproduktion på Åsens säteri har idag en AXION 830 och 
en AXION 870. Traktorerna är den stora hjälpen i vardagen och 

bröderna rekommenderar dem varmt. 

Bröderna Anders och 
Gunnar Andersson trivs 
med sina traktorer från 
CLAAS.

10 år gammal. Den köpte han begagnad för några  
år sedan. Tidigare har han också haft en tröska 
från CLAAS som han varit nöjd med.

En familj av traktorsfantaster
Några nya maskinköp är inte aktuella just nu. 
Däremot blir det troligtvis ett par nyanställningar. 
Anders ena dotter går ut ekonomiprogrammet på 
gymnasiet och planerar att börja jobba heltid på 
gården till sommaren.

– Den största fantasten av CLAAS på gården 
är ändå vår 16-åriga dotter. Hon har varit med i 
traktorn när vi haft demokörningar och drömmer 
om en XERION 5000. Jag har inte sagt nej, men 
att det dröjer innan den chansen kommer, säger 
Anders och ler.

De kommer 
alltid ut till oss 
när de ska göra 
service och det är 
praktiskt
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Swedish Agro Machinery kan 
summera ett väldigt lyckat år för 
varumärket HORSCH. 
– Det märks att intresset för 
kvalitetsprodukter är stort både 
hos mindre och större lantbruk i 
Sverige, berättar Daniel Andersson, 
produktchef för HORSCH hos den 
svenska importören. 

Swedish Agro Machinery tog över general-
agenturen för HORSCH i samband med Borgeby 
Fältdagar år 2017 och HORSCH togs väl emot av 
Swedish Agro Machinerys säljkår redan från start. 

– Jag är imponerad av hur våra säljare har tagit 
hand om varumärket, lärt sig maskinerna och  
visat kunderna vilka kvalitetsmaskiner HORSCH 
verkligen är, säger Daniel.

Större agentur ger fördelar
Daniel själv har arbetat med HORSCH sedan år 
2014 och följde med HORSCH från den tidigare 
generalagenten till Swedish Agro Machinery i sam-
band med bytet av generalagent 2017. För honom 
är det en fördel att arbeta i en större agentur som 
Swedish Agro Machinery, eftersom företaget äger 
sina egna återförsäljare som finns över hela landet. 
Arbetet blir smidigare och mer tillförlitligt när alla 
arbetar i samma företag.

Rekordutveckling i Sverige
Sverige var det första exportlandet för HORSCH. 
Det tyska varumärket introducerades i Sverige i 
början av 90-talet. Den första maskinen som eta-
blerades var en PD 12, en 12-meters såmaskin. 
På HORSCH är man nöjd med den nya generala-
genten och utvecklingen i Sverige. 

– Vi hade svårt att hitta rätt generalagent i Sveri-
ge tidigare och har bytt återförsäljare flera gånger. 
Men den första tiden med Swedish Agro Machinery 
har fungerat riktigt bra. De koncentrerar sig på ett 

fåtal varumärken och är väldigt duktiga på det. 
Jag har aldrig varit så nöjd med en återförsäljare i 
Sverige tidigare. 2018 var det bästa året någonsin 
för HORSCH i Sverige, menar Traugott Horsch, 
exportchef på HORSCH. 

Stark tilltro till 2019
HORSCH har ett spännande år framför sig, med 
bland annat Agritechnica i november. 

– Vi ska vara ute ännu mer hos de svenska 
lantbrukarna och visa våra fantastiska produkter. 
Självklart har jag redan satt nya försäljningsmål för 
2019, berättar Daniel utan att avslöja mer.

Det var egentligen inte meningen att familjen Horsch skulle bygga ett globalt 
företag för jordbearbetning. Familjen ville bara lösa problemen på sin gård 
utanför tyska Schwandorf, när Michael Horsch byggde sin första såmaskin 
som kunde så under halmen på 80-talet.

Michael Horsch 
fick sitt första  
patent på 
majssåmaskinen. 

1981

Företaget HORSCH 
grundades.

1984
Företaget började 
producera jordbear-
betningsmaskiner.  
Rotorharven SR 65  
introducerades. 

1988

Den första såmaskinen 
med dubbel diskbill kom. 
En såbill med precision 
på djupet. Den kallades 
DS/D6.

1993

Den första kultivatorn för 
grund bearbetning kom.

1997

Kultivatorn FG 18 
med 18 meters bredd 
lanserades. Det var 
den största kultivatorn 
dittills. 

1999

Den första prototypen av 
kultivatorn Tiger kom. Den 
första maskinen hade  
6 meters arbetsbredd. 

2000

Den första Terrano 4 FX  
lanserades och kom att 
bli en banbrytare i  
jordbearbetning.

2001

Airseeder 18, en såmaskin med  
18 meters arbetsbredd, kom.

2002

Den första Pronto DC 
presenterades. Pronto DC 
bearbetar, återpackar och 
sår med precision. 

2003

Den första precisions-
såmaskinen lanserades, 
Maestro RC.

2004

Pronto med PPF, Precision 
Placement of Fertiliser,  
lanserades. PPF innebär att 
även gödningen kan place-
ras med precision.

2006

HORSCH började tillverka  
Joker som är ett diskredskap 
för grund bearbetning. 

2007

HORSCH visade att de ligger 
i framkant när de lanserade 
Focus TD. En strip till-maskin, 
som gör allt i en överfart. Den 
kultiverar, placerar gödning, 
återpackar och sår med  
precision. 

2009 HORSCH slog  
världsrekordet i  
precisionssådd med  
gödningsplacering.

2012

2018 var bäst  
någonsin för HORSCH  
i Sverige

Spikrakt upp för HORSCH

Egentligen börjar historien redan 20 år tidigare. Då 
hade Michaels pappa och farbröder problem med 
att det var svårt att plöja med små traktorer och de 
längtade efter en förändring.

Plötsliga pionjärer
På 60-talet ansågs det nödvändigt med plöjning, 
att bruka jorden utan att plöja var en märklig sak. 
Michael och hans bröder växte upp i en miljö där 
deras pappa och farbröder blev pionjärer när det 
kom till att lista ut hur ett jordbruk utan plog skulle 
kunna fungera. Det fanns inga maskiner eftersom 
maskintillverkarna inte byggde maskiner för 
lantbruk som uteslöt plöjning.

– Det vi saknade mest var en riktig såmaskin 
som kunde så under halmen. I början av 80-talet 
byggde jag äntligen en maskin som klarade det. 
Vi kallade den Sä-Exaktor och det blev en väldigt 
uppskattad produkt. Vi sålde många maskiner 
över hela Europa, berättar Michael. 

Det problemlösande familjeföretaget
HORSCH är i dag ett familjeföretag där flera 
familjemedlemmar arbetar aktivt. Michael har tagit 
rollen som vd i företaget.

– Mitt mål var ju aldrig att bygga ett 
maskinföretag. Jag ville bara tjäna lite pengar så 
att jag kunde köpa en gård, säger Michael.

Rekordår trots torka
Michael summerar 2018 till ännu ett rekordår. 
Detta trots att omsättningen blev lägre än väntat 
på grund av torkan. De senaste åren har HORSCH 
vuxit i rekordfart. År 2017 var omsättningen  
356 miljoner euro, vilket kan jämföras med 2014 
då omsättningen var 233 miljoner euro. Siffror 
från 2017 visar att företaget sysselsätter 1 600 
medarbetare över hela världen med fabriker i 
Tyskland, USA, Brasilien, Ryssland och Kina. I 
Schwandorf produceras i dag främst maskiner för 
sådd och jordbearbetning. Bland annat tillverkas 
Maestro, Pronto, Terrano och Joker nära platsen 
där allt började för 60 år sedan. 

Från enkel problemlösning t i l l  global verksamhet: Historien om HORSCH

Jag har aldrig 
varit så nöjd med 
en återförsäljare  
i Sverige tidigare

En ny Maestro lanserades 
och precisionssåmaskinen 
går från mekanisk utmatning 
till elektronisk. 

2011
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Det danska lantbrukskooperativet Danish Agro har varit aktivt 
inom lantbruksmaskinbranschen sedan 2012 och har under de 

senaste åren blivit en av de största maskinhandlarna på europeisk 
nivå. På global nivå är Danish Agro en av CLAAS största kunder 
och under 2019 beräknas maskindivisionen i Danish Agro ha en 
omsättning på 4,5 miljarder danska kronor. Idag är koncernen 

verksam i nio länder och i sju av dessa länder säljs CLAAS.

2018

Invigning av anlägg-
ningen i Enköping. 

Vårvisning och invigning av  
nygamla lokaler i Kalmar. 

Swedish Agro Machinery blev 
exklusiv leverantör i Sverige av 
service, försäljning och reservdelar 
för CLAAS.

Stenlunds Lantbruksmaskiner 
blev återförsäljare i Väster-
botten. 

Det nya central- 
lagret för reservdelar  
i Skurup togs i drift.

Visning av traktorprogrammet 
på Elmia Lantbruk. Intensi-
va dagar i montern med stort 
intresse för både produkter och 
företag. 

Den moderna verkstaden  
i Skurup togs i drift. 

Officiell invigning av 
Gröna Klustret Nuntorp 
där en ny anläggning 
etablerades.

2019

Första spadtaget togs 
vid anläggningen i 
Skurup. 

3 januari 2018

9 mars 2018

20 april 2018

27 oktober 2018

24 juli 2018

24-26 oktober 2018

9 februari 2018

1 april 2018

5 november 2018

Den nya anläggning i 
Skurup tas i full drift när 
också huvudkontoret 
flyttar dit. 

April 2019

Uppstarten gick för  
nya lokaler med  
tre verkstadsplatser  
i Alvesta.

1 januari 2019

Öppet hus och invigning 
av anläggningen i 
Borlänge. 

7 november 2018

Danish Agros resa  
i lantbruksmaskinbranschen

I september 2012 förvärvade Danish Agro finska Hankkija 
OY som är exklusiv på John Deere i Finland via åtta större 
maskinfirmor i landet. Förutom John Deere har Hankkija 
även Amazone, Krone och Väderstad. 

Under 2014 ingick Danish Agro-koncernen avtal med 
John Deere om att vara generalagent för märket i Estland. 
Då etableras anläggningar i Tallin, Türi och Tartu.

I september 2012 ingick Danish Agro-koncernen ett 
samarbete med det tyska bolaget Agravis Raiffeissen AG, 
vilket innebär ägande i Agromex i Tjeckien och Raitech i 
Polen. Agromex är exklusiv återförsäljare av Fendt i Tjeck-
ien med huvudkontor i Modletice och fem regionala åter-
försäljare. Företaget säljer också Weidemann.

Raitech är Polens största återförsäljare av New Holland 
och har många kunder i de nordvästra delarna av landet. 
Huvudkontoret ligger i Bydgotz och har nio återförsäljare 
under sig i landet. Företaget har också Weidemann och 
Dalbo i sitt sortiment.

Danish Agro köpte de första 45 % av aktierna i Kesko 
Baltikum februari 2017 och fick som en del av avtalet 
möjlighet att i framtiden ta över resterande aktier. Danish 
Agro meddelande under sommaren 2018 att man öns-
kade köpa resterande 55 % av aktierna i de tre baltiska 
maskinbolagen AS Konekesko Eesti, SIA Konekesko 
Latvija och UAB Konekesko Lietuva samt att överta ak-
tiviterna i Finland. Konkurrensmyndigheterna förväntas 
godkänna affären under våren 2019 och då kommer 
Danish Agro att representera CLAAS i totalt sju länder i 
norra Europa. 

Swedish Agro Machinery började som ny generalagent för 
CLAAS i Sverige i oktober 2016 och har i början av 2019 
hela 11 egna fullserviceanläggningar i landet. Östra Sön-
narslöv Traktorservice blev ett dotterbolag den 1 januari 
2018. 

I februari 2016 ingick Danish Agro ett exklusivavtal med 
CLAAS om att sälja deras produkter i Danmark, Norge 
och Sverige. 

Danish Agro Machinery är distributör av CLAAS lant-
bruksmaskiner till den danska marknaden. Försäljningen 
går via 16 återförsäljare i hela landet. Under 2017 köpte 
Danish Agro in sig i fem CLAAS återförsäljare, nämligen 
A. P. Jørgensen, Røstofte Maskinforretning A/S, Ringe 
Maskinforretning A/S, Vinderup Maskinforretning A/S 
samt delvis Traktor og Høstspecialisten och ALMAS Ma-
skinforretning A/S. Under 2018 övertogs Kolding Maskin-
forretning och resten av aktierna i Traktor og Høstspecia-
listen och ALMAS Maskinforretning.

Norwegian Agro Machinery började sälja CLAAS den 1 
oktober 2016. Från den dagen sker försäljningen genom 
dotterbolaget Lena Maskin och 12 privata återförsäljare I 
landet. Företaget säljer även lantbruksmaskiner från andra 
varumärken.

Hej Alexander!
Ni har fått en ny anläggning i  
Alvesta. Vad betyder det för dig?

– Det är helt fantastiskt! Jag har 
arbetat i området i ett och ett halvt 
år och affärerna bara växer. Det är 
jätteskönt att få en egen anläggning. 
Mitt arbete som säljare blir både 
smidigare och roligare, vi får en egen 
verkstad och dessutom förstärkning 
på servicesidan. Det ger kunderna 
en större trygghet.

Alexander Håkansson 
Säljare i Alvesta
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Jonas Borgström är uppväxt på en mjölkgård i Värmland och har 
skruvat mer eller mindre hela livet. Nu arbetar han som servicetekniker 
och är lokal EASY-specialist och utgår från Swedish Agro Machinerys 

anläggning i Karlstad. 
– Mitt arbete är väldigt spännande och varierande. Jag gillar att ha 

kundkontakten och åka ut och lösa problem. Allt för att lantbrukaren 
ska få den bästa lönsamheten på sin gård, säger han.

Snabb 
problemlösning 
med hjälp av 

specialkompetens
Jonas Borgström är uppväxt på en mjölkgård 
i Östra Älmervik utanför Sunne i Värmland. 
Under flera år drev han mjölkproduktion med 
sina föräldrar på gården innan företaget blev en 
entreprenadverksamhet 2006.

– När vi drev entreprenadverksamhet mot 
mjölkbönder så hade vi fyra traktorer och tre 
pressar från CLAAS, en gödseltunna från 
SAMSON och en slåtterkross. Jag upplever att 
det är en stor fördel att själv ha arbetat med 
produkterna vi säljer, menar Jonas. 

Krisen gav Jonas en ny väg
I samband med mjölkkrisen för några år sedan fick 
gården färre och färre uppdrag och Jonas såg sig 
efter andra jobb. Han hann arbeta på flera olika 
arbetsplatser innan han kom till Swedish Agro 
Machinery i Karlstad under våren 2017.

Just i dag står han i verkstaden i Karlstad för 
att serva en LEXION 660. GPS:en ska uppdateras 
och hydraulkopplingarna i inmatningskanalen ska 
kontrolleras så att de är tillräckligt åtdragna.

– Jag har flera solskenshistorier redan. Bland 

annat kunde jag hjälpa en kund som hade problem 
med sin JAGUAR. En annan verkstad hade 
precis meddelat kunden att det var fel på hela 
bränslesystemet och att hacken skulle lämnas 
in på service i minst en dag. Kunden hade panik 
och ringde oss. Då åkte jag och en medarbetare 
från CLAAS ut på besök och konstaterade att 
avluftningen på dieseltanken inte fungerade. Vi 
fixade slangen på en och en halv timme och han 
kunde hacka gräs igen, säger Jonas och är nöjd.

Han berättar också om en tröska i 
Arbogatrakten som haft problem med sin GPS i 
tre år. 

– Vi uppdaterade och kalibrerade systemet och 
sedan gick den som en dröm. Tre timmar tog det 
och kunden var väldigt glad.

Fördelarna med samarbete
Jonas utgår från anläggningen i Karlstad och 
ungefär två dagar i veckan åker han för att stötta 
kollegorna i Skara, Brålanda och Borlänge med 
EASY-frågor. Jonas jobbar nära både Swedish 
Agro Machinerys nationella EASY-specialist Eric 

Ericsson som sitter på huvudkontoret i Skåne och 
CLAAS i Tyskland. 

– Jag har god kontakt med våra leverantörer. 
Jag har flera gånger varit på kurs hos CLAAS i 
Harsewinkel i Tyskland och är supernöjd med att 
få uppdatera mina kunskaper. Lärarna där nere är 
helt fantastiska, säger han.

Att han började arbeta för Swedish Agro 
Machinery har han inte ångrat en sekund.

– Det är ett modernt företag med väldigt korta 
beslutsvägar. Det är spännande att få vara med 
och bygga upp något från grunden. Vad vi gjort på 
knappt tre år ska egentligen vara omöjligt att göra 
på så kort tid.

Jonas ser vidareutbildningarna som en styrka, 
även om de ibland inneburit att han varit mer i 
Tyskland än hemma.

 – Vi servicetekniker blir mer och mer specialister, 
och det ska vi vara. Med ett så noga utvalt 
sortiment måste vi vara så bra som det bara går, 
förklarar Jonas.



Jonas Borgström är servicetekniker 
med inriktning EASY på anläggningen 
i Karlstad.

Konfigurering av GPS system

Vi uppdaterade och 
kalibrerade systemet 
och sedan gick den 
som en dröm

EASY betyder Efficient Agriculture Systems.  
Produkterna från EASY har fokus på datahantering 
och precisionsodling. Till exempel TELEMATICS för 
datainsamling och skördekartering, CLAAS CROP 

SENSOR - för optimering av gödningsgiva och 
GPS-system för styrning av maskiner.

Vad är EASY?



CPS, CLAAS POWER SYSTEM 
Utvecklingen hos CLAAS står för en strävan efter ännu högre 
verkningsgrad, större tillförlitlighet och bästa ekonomi. I CLAAS 
POWER SYSTEM byggs motor, transmission, hydraulik och 
elektronik samman till en bränslesnål effektiv traktor för bästa 
kundekonomi. Samma koncept som genom åren använts för 
tröskor och hackar.

Möt en äkta CLAAS

4-punkts hyttfjädring
CLAAS unika hyttfjädring ger marknadsledande hyttkomfort. 
De fyra upphängningspunkterna betyder att förarhytten är 
helt isolerad från chassit. Föraren påverkas ytterst lite av stö-
tar och vibrationer. De längsgående och tvärgående stagen 
förbinder upphängningspunkterna med varandra och håller 
förarplatsen stabil i kurvor och inbromsningar. Det kompletta 
fjädringssystemet fungerar helt underhållsfritt.

Viktfördelningen är 50/50
Samma viktfördelning fram och 
bak resulterar i bättre dragkraft och 
mindre slirning. Det betyder lägre 
bränsleförbrukning och att marken 
och grödorna mår bättre. Denna 
egenskap tillsammans med 4-punkts 
hyttfjädringen är det enda som  
bibehållits från tiden då CLAAS  
övertog Renault-fabriken.

MAXI CARE
I traktorköpet ingår alltid 5 års garanti 
genom CLAAS MAXI CARE.

Snabbt och enkelt underhåll 
Daglig service ska vara så enkel som möjligt. 
Kylarpaketen bärs upp av en stabil ram och 
gasdämpare öppnar kylarytorna i två lägen för 
fullständig rengöring. Luftfiltret är placerat framför 
kylaren för att ta in sval luft. Dess placering underlättar 
också rengöringen. Lite mer påkostat för att underlätta 
och spara tid för dig.

Lång hjulbas
Den långa hjulbasen ger en 
lugnare gång både i fält och 
under transport. Förutom att det 
ger bekvämlighet för föraren blir 
också dragförmågan bättre.

Helhetsintryck
Familjen Claas helhjärtade engagemang 
sedan traktorproduktionen startades 2003 
har fört traktorn till samma tekniknivå som 
skördemaskinerna. Detta märks tydligt på 
enkelheten i manövrering och detaljer som 
underlättar för föraren.

CLAAS trygghetsgaranti på begagnade traktorer
Trygghetsgarantin gäller vid köp av begagnade traktorer som är 
tillverkade år 2013 och framåt. Garantin gäller ett år efter leverans 
eller max 500 timmar.

NYHET! 

EASY
CLAAS uppfann och lanserade autostyrningen LASER PILOT 
för tröskor redan 2000 och TELEMATICS lanserades 2011. 
Idag är autostyrning en självklarhet och TELEMATICS ger 
goda möjligheter att följa upp arbetet som maskinerna utfört. 
Idag rullar mer än 20 000 maskiner med TELEMATICS. 
REMOTE SERVICE ger dig också snabbare service då verk-
staden kan se hur maskinen beter sig på distans.



14 15

Drygt 20 mil sydväst om Paris ligger staden Le 
Mans. Staden är kanske mest känd för sitt årliga 
24-timmars race på banan Circuit de la Sarthe där 
de tävlande ska köra så många varv som möjligt 
på 24 timmar. En prestation som gör mindre vä-
sen av sig, men som är minst lika betydelsefull för 
näringslivet, är de 10 000 traktorer som varje år 
lämnar CLAAS fabrik i utkanten av Le Mans.

Startskottet gick år 2003
År 2003 köpte CLAAS Renaults traktorfabrik. Sam-
ma år presenterade CLAAS sina nya modellserier 
CELTIS, ARES och ATLES på Agritechnicamässan 
i Tyskland. Sedan dess har bland annat AXION och 
ARION sett dagens ljus. Varje dag har CLAAS ar-
betat för att vidareutveckla traktorn. I dag återstår i 
princip bara den unika 4-punkts hyttfjädringen och 
filosofin med 50/50 viktfördelning från Renaults 
traktorprogram.

Europas centrum för CLAAS
I dag ligger stora delar av CLAAS traktorverksam-
het i Frankrike. En mil från Le Mans ligger CLAAS 
testcenter, CLAAS utbildningscentrum ligger i 
Évreux och huvudkontoret för traktortillverkning-
en ligger i Vélizy i utkanten av Paris. Stortraktorn 
XERION som kom år 1993 har hela tiden tillverkats 
i tyska Harsewinkel där också CLAAS globala hu-
vudkontor ligger.

Större maskiner för större lantbruk
Sedan köpet av fabriken i Le Mans har mycket 
hänt och i dag sysselsätter fabriken 700 med-
arbetare. Efter köpet behövde CLAAS anpassa 
produktionen till att tillverka större maskiner. I dag 
producerar fabriken över hundra olika traktormo-
deller med ett spann på 72 till 445 hästkrafter för 
den europeiska marknaden. Till den globala mark-
naden tillverkar fabriken ytterligare  
40 modeller.

Automatiska lösningar för effektivitet
Åren 2008 och 2017 genomförde CLAAS om-
fattande investeringar i ett nytt måleri för chassi, 
utveckling av testcentret och ett automatiskt 
system för komponentlager. I det helautomatiska 
komponentlagret fylls lagret på med automatik och 
delarna plockas ut automatiskt. När antalet delar 
når en viss minimumnivå beställs och levereras 
delar från underleverantörer med automatik. Flödet 
har optimerats i fabriken så att det bara är de delar 
som ska användas på monteringslinjen för tillfället, 
som körs ut till montörerna. Det bidrar till bättre 
effektivitet inom logistiken.

– Under de senaste åren har CLAAS gjort myck-
et för att bredda produktportföljen för att möta 
kundernas behov. Det har skapat utmaningar för 
oss här i fabriken. Traktorerna blir mer och mer 
avancerade så vi har varit tvungna att förändra vårt 

system för logistik och IT. Nu kan vi tillverka flera 
olika traktormodeller utan att uppleva några be-
gränsningar, säger Dr. Jens Foerst som är chef för 
traktordivisionen hos CLAAS.

Investerar för att optimera
Jens Foerst har arbetat för CLAAS i strax över två 
år och kommer senast från BMW. Under hela sin 
karriär har han enbart arbetat med premiumvaru-

Sedan CLAAS köpte Renaults traktorfabrik i franska Le Mans för 16 år sedan 
har traktorn utvecklats markant. Det som finns kvar av den ursprungliga traktorn 
är egentligen bara hyttfjärdringen. Varje år investerar CLAAS 8–9 procent av sin 
traktoromsättning i forskning och utveckling.

Traktorfabriken i franska Le Mans
märken inom personbils- och lastbilsbranchen. Nu 
är han chef för en av sex divisioner i CLAAS och 
rapporterar direkt till familjen Claas.

Den senaste satsningen med projektet ”Forth” 
omfattar en investering på 30 miljoner euro i fabri-
ken i Le Mans. 

I det första steget under 2018 har den första 
halvan av monteringslinjen uppdaterats. Bland 
annat har CLAAS investerat i AGV (automated 
guided vehicle) som är ett slingstyrt fordon som 
används för förflyttning av traktorkroppen i tillverk-
ningen samtidigt som monteringen sker. Det gör 
fabriken flexibel och anpassningsbar till framtida 
förändringar.

Under 2019 slutförs projektet med ombyggna-
tion av monteringslinjen, optimering av logistikflö-
det och förbättring av arbetsförhållandena. Allt för 
att få bättre tillförlitlighet, ökad kvalitet och förbätt-
rad lönsamhet i produktionen.

CLAAS POWER SYSTEM
Med CLAAS ingenjörskonst och mångåriga er-
farenhet av att utveckla och tillverka avancerade 
lantbruksmaskiner, har det visat sig att slutproduk-
ten oftast blir mer bränsleeffektiv än andra pro-
dukter byggda med samma komponenter. Denna 
förmåga att bygga samman motor, transmission, 
hydraulik och elektronik på ett förstklassigt sätt 
för bästa kundekonomi ligger i begreppet CLAAS 
POWER SYSTEM (CPS).

I Le Mans monteras dels komponenter från 
CLAAS egna fabriker, exempelvis den steglösa 
transmissionen i ARION 500/600 som tillverkas i 
Paderborn, och dels komponenter från underle-
verantörer. CLAAS POWER SYSTEM är därmed 
också en form av kvalitetssäkring för kunderna.

Fabriksdelen där drivlinan monteras förändra-
des och uppdaterades under 2018 och invigdes 
i december. Här monteras traktorns hela drivlina 
ihop; alltså motor, transmission, fram- och bakaxel. 
Det finns smarta lyftanordningar så att det blir en-
kelt för montörerna, vilket innebär en kvalitetsför-
bättring för både personal och produkt. I den här 
delen av fabriken arbetar cirka 50 personer på elva 
stationer.

Ytterligare effektivisering är planerad
Flödet i fabriken håller på att optimeras för att göra 
produktionen ännu mer effektiv. När fabriken är 
sommarstängd under augusti 2019 kommer också 
resterade del av linjen att fräschas upp.

– I sommar kommer vi bland annat att ta bort 
resterande transportband och ersätta dem med 
AGV. Allt ska var klart under 2019 så att de slutliga 
justeringarna kan göras under våren 2020, säger 
Jens Foerst.

Framtidens traktormodeller
Jens Foerst ser stora fördelar med att kombinera 
CLAAS långa erfarenhet av att producera stora 
maskiner som tröskor och hackar med erfarenhet-
er från traktorfabriken i Le Mans. CLAAS är bered-
da på att producera fler traktorer.

– Vi är förstås fortfarande relativt nya på traktor- 
marknaden men vi har nu bra möjligheter att bred-
da sortimentet. Vi har en årsproduktion på 10 000 
traktorer baserat på ett skift men vi skulle lätt 
kunna producera 15 000 traktorer på samma tid. 
Och om vi skulle arbeta i flera skift är det möjligt 
att producera 30 000 traktorer i den här fabriken, 
menar Jens Foerst. 

Tar risker för att nå framgång
CLAAS satsar stora pengar på forskning och ut-
veckling. Eftersom CLAAS är ett familjeägt bolag 
finns inga krav på att ge utdelning till aktieägarna. 
Istället återinvesteras överskottet i verksamheten. 
CLAAS lägger årligen runt sex procent av om-
sättningen på forskning och utveckling. Men när 
det kommer till traktorutveckling ligger den siffran 
på upp till nio procent. Gällande utvecklingen av 
återförsäljarnätverket ser Jens Foerst stora fördelar 
i att CLAAS samarbetar med Danish Agro i norra 
Europa.

– Jag har varit i Danmark och träffat Danish Agro 
och jag är väldigt imponerad av deras etablering 
i hela Skandinavien. Visst är det riskabelt att bara 
ha en partner för så många länder. Men vi i CLAAS 
Group är hundra procent säkra på att vi kan skri-
va en framgångsrik historia tillsammans med de 
skandinaviska marknaderna och sälja fler traktorer, 
avslutar han.

CLAAS producerar varje år 
10 000 traktorer i fabriken  
i Le Mans.

Foto: Arnaud Derouet
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Kocken 
som säljer 

tröskor
Varje morgon klockan kvart i sju tar hon en kaffe med 

serviceteknikerna i verkstaden. På anläggningen i 
Karlstad arbetar nämligen sälj och service sida vid 
sida. Mellan sju och åtta står administrationsarbete 

på schemat innan telefonen börjar ringa klockan åtta. 
Cathrin Frykevik är en säljare av sitt egna unika slag. 

Hon gick direkt från det kommunala skolkökets  
grytor och rakt ut i traktorn.  

Cathrin har tillbringat många timmar 
hos mjölkproducenten Erik Östevee för 
att lära sig mer om lantbruksbranschen. 

Cathrin Frykevik tror att alla kan bli säljare. Det 
krävs bara mycket anamma och skinn på näsan. 

– Jag är ett bevis på att man måste ha 
personligheten med sig och att det inte alltid är 
bakgrunden som är viktigast. Man kan lära sig allt 
om man vill, säger hon övertygad.

Sökte en ny karriär mitt i livet
Vi tar det från början. Cathrin Frykevik växte upp 
hos sin mormor och morfar på landsbygden några 
mil norr om Karlstad. Hennes morföräldrar hade 
bara enstaka grisar men hos grannarna fanns det 
mjölkkor. Efter handelsgymnasiet arbetade Cathrin 
först som servitris och sen som kock i drygt tjugo 
år, först på olika restauranger och så småningom 
kommunalt. 

– Under mina år som kock har jag alltid arbetat 
extra för att tillgodose mitt sociala behov. Bland 
annat har jag varit värd på Wermland Opera och 
arbetat i receptionen på Lerinmuseet. När jag 
sedan bildade familj så fick jag nöja mig med 
enbart ett heltidsjobb. Då passade jag på att söka 
ett nytt jobb med nya utmaningar, berättar Cathrin.

Andra gången gillt
Av en tillfällighet fick Cathrin kontakt med Swedish 
Agro Machinery i slutet av 2016 när anläggningen 

i Karlstad precis hade startat och sökte en 
reservdelsansvarig. Cathrin hade varken erfarenhet 
av försäljning eller lantbruk. Arbetet gick till någon 
annan den gången. Men när sen anläggningen ett 
år senare behövde mer hjälp på reservdelssidan, 
så fick Cathrin ett erbjudande. Hon sade upp sig 
från sin pågående anställning på studs.  

– Jag var så glad men samtidigt så skräckslagen. 
En gång kom en norrman in och försökte 
förklara vad han behövde för reservdelar till sin 
fastgödselspridare från 1989. Men det kunde jag 
till slut lösa. Jag fick så småningom större ansvar 
på anläggningen och fick ha hand om butiken 
och vår Facebooksida. Jag fick fantastisk hjälp 
av grabbarna i verkstaden där jag spenderade 
mycket tid för att lära mig mer, säger Cathrin

Säljare över en natt
Cathrin upptäckte ett behov och frågade om hon 
kunde få hjälpa maskinsäljaren i Karlstad med lite 
saker som han inte hann med, som att lägga ut 
annonser för begagnade maskiner. Det var då hon 
fick erbjudandet om att bli säljare. Hon tackade ja 
på stående fot. 

Planen var att hon skulle växa in i rollen som 
säljare, åka på utbildning, gå på mässor och 
praktisera hos lokala lantbrukare för att lära sig 

mer. Hon var bland annat hos mjölkproducenten 
Erik Östervee i Väse utanför Karlstad.  

– Vi har haft en del lantbrukselever här och det är 
bara kul att kunna hjälpa till. Cathrin är en väldigt 
nyfiken och lättlärd praktikant som ställer mycket 
frågor, säger Erik. 

Att byta karriär mitt i livet är inget Cathrin ångrat 
och det har gått bättre än väntat. Under hösten 
2018 sålde hon ett par maskiner från LEMKEN, 
två begagnade tröskor och ett par traktorer. Hon 
är öppen med att hon är ny i sin roll och ibland 
tror hon att det kan vara en fördel när hon möter 
kunder. 

– Jag försöker ta reda på lantbrukarens behov 
och ställer många frågor. Jag vill känna att jag har 
hjälpt mina kunder. Då har jag inte bara sålt en 
grej utan gjort så att deras verksamhet kan gå lite 
bättre. Men så är jag ju också tävlingsmänniska, så 
när signaturen sitter där - då känns det gött i hela 
kroppen, avslöjar Cathrin och skrattar.

Cathrin trivs med jobbet som maskinsäljare 
och den stora friheten att själv lägga upp sina 
arbetsdagar. Hon tycker att hennes arbetsgivare är 
på hugget och vågar se utanför boxen. 

– Den här firman var så galen som satsade på 
mig, det säger väl allt! 
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Idag bor Lars-Anders med familjen på sin farfars 
gamla gård i Lilla Dömestorp utanför Laholm i 
Halland. Han är uppväxt på en gård i närheten 
där hans föräldrar fortfarande bor kvar. För 
Lars-Anders var lantbruket ett självklart yrkesval. 
När han var yngre hjälpte han sin mor och far med 
korna och idag är det omvänt när Lars-Anders 
driver växtodling och maskinstation. I dag är det 
far som hjälper honom.

– Jag har ingen fast anställd, men både far och 
min son Emil arbetar här på gården på timmar. Min 
fru Ingela hjälper till med fakturering vid sidan om 
sitt vanliga arbete och jag tar in extraarbetare med 
f-skatt när jag har som mest att göra, berättar han.

170 hektar att driva
Lars-Anders driver idag föräldragården som han
tog över 2001, samt en granngård som han köpt 
och två arrende. Totalt driver han 170 hektar växt-
odling och Dömestorps Maskintjänst som han 
startade 2001.

– Far hade en CLAAS MERCATOR 60 i slutet av 
70-talet, men vi hade också en nyare DOMINATOR 
68 S fram till 1997 när vi gick över till ett annat va-
rumärke. När vi skulle köpa ny tröska förra året så 
föll valet på en CLAAS igen, säger han.

En nytillverkad TUCANO 570
Inför skörden 2018 gick funderingarna på att in-
vestera i en ny tröska. Lars-Anders tog hjälp av 
säljare Anders Wennerholm men litade också på 
sin egen erfarenhet när han valde tröska. 

– Jag ville gärna prova en CLAAS hybridtröska 
eftersom den kan köra i svårare förhållande än vad 
en skakartröska kan. Då kan jag köra fler timmar 
om dagen. Eftersom det troligtvis blir besvärligare 
väderlek i framtiden och då blir det också färre 
tröskdagar.

Det fanns ingen begagnad TUCANO hybridtrös-
ka i Sverige och en importtröska var nästan lika 
dyr som en nyproducerad. Därför blev det en ny 
TUCANO 570. Affären blev klar under våren och 
tröskan levererades till skörden 2018.

Extrautrustning för optimerad effekt
För att minska spill valde Lars-Anders en sållkasse 
med 3D-rensning vilket gör att sållkassen lutnings-
kompenserar belastningen på sållen i sidolut. Han 

valde också till TM 6 såll, vilket ger renare trösk-
gods i tanken. Dessutom valde han laserpiloter 
som styr tröskan genom att se skillnaden mellan 
stubb och otröskad gröda.

– På grund av torkan har vi bara kört cirka 300 
hektar och totalt 110 timmar med tröskan. Tröskan 
var skön att köra, enkel att ställa in och vi fick re-
nare spannmål. Hytten är tyst och vi hade bra sikt 
över skärbordet. 

Bland sin extrautrustning valde Lars-Anders 
även ROTO PLUS variatordrivning som gör att han 
kan ställa varvtal på frånskiljningsrotorn från förar-
platsen, oberoende av tröskcylindervarvtalet. Detta 
gör att halmen inte bearbetas lika hårt och han får 
bättre halmkvalitet.

Nyfiken på mer från CLAAS
Några fler maskininvesteringar blir det troligtvis inte 
inom den närmsta tiden. Potatis- och betskörden 
i fjol blev bra eftersom han kunde vattna, men 
spannmålen och vallen har drabbats hårt av tor-
kan. Tidigare har han haft strängläggare och pres-
sar från CLAAS som han bara har gott att säga 
om.

– Man måste ju våga investera om man ska 
utveckla sin verksamhet. Jag gillar mitt arbete och 
den friheten jag har. Det är ett skiftande jobb och 
jag träffar mycket folk när jag är ute och kör. Allt 
det gör att jag trivs, förklarar Lars-Anders.

En gång CLAAS, alltid CLAAS 

Lars-Anders Hermansson upptäckte CLAAS för första gången i slutet av 
70-talet. Hans far köpte en begagnad MERCATOR 60 och minnet av den har 
aldrig bleknat. När Lars-Anders skulle köpa en ny tröska förra våren så blev 
det en TUCANO 570 från CLAAS.  

Sonen Emil hjälper Lars-Anders  
på gården när det behövs.

Man måste ju våga 
investera om man 
ska utveckla sin 

verksamhet

8 saker du ska 
tänka på när 
du väljer tröska

 T Ska du ta dig fram på smala 
vägar? Band och lågtrycksdäck 
minskar transportbredden.

Transportbredd 
på väg T Anpassa skärvidd till skördenivå. 

Lågavkastande grödor kräver 
normalt ett bredare bord, vilket kan 
vara en fördel i exempelvis ekoodling. 
Bredare bord innebär oftast ökad 
nyttjandegrad av tröskan. 

Skärbordsbredd

 T Vilken information behöver din tröska  
registrera? Är du exempelvis 
intresserad av att se skördekartor, 
avkastning, körtid, hur många hektar 
som körts eller bränsleförbrukning? T Markpackning och framkomlighet 

kan styra val av utrustning, 
exempelvis speciella hjul, band eller 
fyrhjulsdrift. 

Markförhållande

 T Planera för att tröskan kapacitet 
ska klara förväntade förändringar 
i din lantbruksverksamhet. En viss 
överkapacitet blir oftast billigare i 
längden.

Framtidsplaner
för företaget

 T Hur ser din arrondering ut? Har du 
mindre fält eller större fält?

 T Tänk på att transportlogistiken 
ska klara tröskans kapacitet för att 
undvika stillestånd. 

 T Flygande tömning effektiviserar 
tröskningen.

 T Räcker din mottagningskapacitet till? 

Fälteffektivitet

 T Hur många disponibla trösktimmar 
har du per säsong? Från södra till 
norra Sverige kan det skilja över 100 
trösktimmar. 

 T Hur många tillgängliga arbetstimmar  
har du om du även har övrig 
produktion? Odlar du exempelvis 
potatis så önskar du kanske lägga 
mindre tid på tröskning. 

Tillgängliga  
trösktimmar

 T CRUISE PILOT reglerar automatiskt 
framkörningshastigheten. CRUISE 
PILOT arbetar proaktivt och 
reagerar innan det uppkommer 
belastningstoppar i tröskverket. 

 T Vilka behov har du av 
inställningsautomatik? CLAAS mest 
avancerade inställningsautomatik 
CEMOS AUTO THRESING, som 
löpande ser hur grödans karaktär 
förändras och helautomatisk 
anpassar tröskan till detta, fick en 
guldmedalj på senaste Agritechnica.

 T Vad behöver du för tillbehör för olika 
grödor? Exempelvis behöver du en 
typ av utrustning för att tröska raps 
och en annan för gräsfrö.

Kapacitetshöjande  
utrustning

Swedish Agro Machinerys produktchef för tröskor och hackar,  
Göran Sundqvist har över 30 års erfarenhet av tröskor från CLAAS.  

Här ger han sina bästa tips om vad du ska tänka på när du  
ska investera i en ny tröska.

Skörderegistrering 
TELEMATICS
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Johns Maskinstation ligger i Väse i Värm-
land. Innan han startade eget arbetade han 
på föräldrarnas mjölkgård i trakten. I dag 
är John delägare i driftbolaget som driver 
föräldrarnas gamla gård och lägger några 
timmar i månaden på det. I sitt eget bolag 
lägger han ner över 300 timmar i månaden. 

Tar vara på tiden med rätt utrustning
Att vara egenföretagare tar mycket tid. Det 
var också tiden med krångel som gjorde att 
han köpte en ny gödseltunna i höstas.

– Den gamla gödseltunnan jag hade från 
en annan tillverkare var det bara problem 
med. Det var svårt att få hjälp av återförsäl-
jaren, berättar han. 

Tunnan han köpte har en 24 meter bred 
ramp, vilket gör att han kan köra den i väx-
ande grödor. En annan fördel med den nya 
tunnan är att lastningskranen är stabil.

– Jag valde SAMSON för att varumärket 
har bra rykte. Hade jag vetat att SAMSON 
är så bra som jag vet nu, då hade jag köpt 
en tunna från dem för längesen, säger 
John och skrattar.

Ljus framtid trots torr sommar
I dag har maskinstationen omkring 50–60 
kunder och John ser ljust på framtiden 

trots den torra sommaren.
– På grund av torkan i somras har vi fått 

större arealer än vanligt att köra. Det var 
skönt att tredje och fjärde skörden blev 
bättre, förklarar John med ett leende.

Investerar för att expandera
John har service i Karlstad, två och en halv 
mil bort. Han har redan haft en del kontakt 
med Swedish Agro Machinery där. I höstas 
investerade han i en slåtterkross DISCO 
9200 från CLAAS som han använde under 
tredje och fjärde skörden. Han ser också 
fram emot frontslåttermaskinen DISCO 
MOVE som kommer levereras under våren. 
Sedan tidigare har han också en omrörare 
från SAMSON. Och fler maskinköp kom-
mer det bli. 

– Planen är att expandera och kanske in-
vestera i ytterligare en gödseltunna. Och på 
sikt behöver jag en ny hack, kanske blir det 
en CLAAS då. Jag har blivit väldigt positivt 
överraskad av CLAAS sedan jag köpte 
slåtterkrossen, medger John belåtet.

Jag skulle  
köpt SAMSON 

för längesen

29-årige John Wiringe är uppväxt på mjölkgård 
och driver i dag sin egen maskinstation med två 
heltidsanställda. Nyligen investerade han i en ny 
gödseltunna från SAMSON på 25 kubik och han 
är mer än nöjd. 
– De senaste månaderna har vi kört 25 000 kubik 
utan ett enda driftstopp, säger han.

Eftertraktad 
pensionär fick ny 
arbetsgivare

Till jul 2017 gick Åke Nilsson i pension. Men han hade svårt att slita sig från 
CLAAS lantbruksmaskiner. Bara några månader senare började han arbeta 
igen hos en ny arbetsgivare – Swedish Agro Machinery i Skurup.

Åke har skruvat på lantbruksmaskiner under hela 
sitt yrkesliv och har arbetat med CLAAS sedan 
70-talet.

– Jag vet inte vad det är med CLAAS, det är bara 
något speciellt. För mig tror jag att det började 
med den bogserade tröskan från CLAAS som vi 
hade hemma på gården när jag var liten, berättar 
Åke.

45 år med CLAAS
Som liten älskade Åke att hjälpa till hemma på går-
den utanför Löberöd mitt på den skånska slätten. 
Hans föräldrar hade 30 hektar jordbruksmark och 
det fanns både grisar och höns på gården. När 
han slutade skolan fortsatte han därför i lantbruks-
branschen och fick jobb på Perssons bil och traktor.

– I början fick jag nöja mig med att byta olja och 
tanka bilar. Men med tiden lärde jag mig och kun-
de börja reparera traktorer.

Efter några år av upplärning började han ar-
beta med CLAAS och andra lantbruksmaskiner i 
Staffanstorp. Året var 1973 och sedan dess har 
han mestadels arbetat med CLAAS tröskor och 
exakthackar.

– Jag känner maskinerna så bra att jag ibland 
kan hjälpa kunder via telefon. Jag säger till var de 
ska öppna och vad de ska göra, så kan problemet 
vara löst inom några minuter, säger Åke. 

Före detta praoelev blev kollega
När Åke gick i pension julen 2017 hade han inte 
tänkt arbeta mer. Men kunderna fortsatte att ringa 
och fråga efter honom och snart arbetade han 
som timanställd igen. Eftersom hans gamla arbets-
givare inte längre var generalagent för CLAAS fick 
han kontakt med Swedish Agro Machinery där han 
blev anställd på halvtid.

– Jag ville jobba här för att vi arbetar med 
CLAAS. Jag trivs bra på anläggningen i Skurup 
och känner stora delar av gänget sedan tidigare. 
Reservdelssäljare Hans Belander var till exempel 
min praoelev en gång i tiden. Verkmästare Philip 
Clausen och grabbarna på centrallagret känner jag 
sedan tidigare, säger Åke.

Mycket har förändrats sedan Åke började ar-
beta som servicemekaniker. Det blir mer och mer 
elektronik i maskinerna, men teknikutvecklingen 
är inget hinder. Snarare tvärtom. Stöter han på 
problem finns kollegan Joakim Andersson nära till 
hands.

– Jag hjälper honom med saker och han hjälper 
mig. Man måste arbeta tillsammans.

Skjuter upp pensionen så länge han trivs
Den nybyggda verkstaden i Skurup är i drift. Verk-
staden är ljus och har högt i tak. Enligt Åke kan 
man inte få bättre arbetsförhållanden i en verkstad. 
Men jobben ute hos kund blir fler och fler och för 
det mesta är Åke ute hos kunder hela dagarna. 

När han är ledig hjälper han gärna vänner med 
små uppdrag eller fixar i huset i Löberöd. När han 
ska gå i pension på riktigt vet han inte riktigt.

– Jag tar ett år i taget. Jag trivs verkligen med 
mitt jobb. Har jag bara hälsan i behåll så tänker jag 
att jag kan jobba ett tag till.

Bästa lunchen på fältet? 

– Det blir alltid mackor till lunch. Mackor med olika 
pålägg och en tomat eller lite gurka till. Har jag tur 
får jag lagad lunch ute hos kunden. Det är lyxigt.

Bästa maskinen från CLAAS?

– JAGUAR utan tvekan. Det är en förhållan-
devis liten maskin med en stor motor. Det är en 

hack som går bra ute på fältet. 

Bäst med att vara servicetekniker?

– Kundkontakten. Den är det roligaste. Det känns 
bra att kunna hjälpa kunderna med sina problem.
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Produktchefen 
som tar ledigt 
för att jobba på 
gården

Marcus Jönsson har verkligen en passion för lantbruket. På Swedish Agro Machinery 
är han produktchef för vallmaskiner, pressar och materialhantering.  
När han har semester sitter han helst i tröskan.

Marcus driver inget eget lantbruk men hjälper 
gärna till på föräldragården. Pappa Håkan har kött-
djur, en avelsbesättning med Charolais som han 
säljer till både avel och slakt. Förutom de runt 100 
djuren på gården driver han 200 hektar mark med 
traditionell skånsk växtföljd, vall och majs. Marcus 
mamma Marie arbetar som förskollärare och driver 
bed and breakfast på gården under sommarhal-
våret.

Att tröska är roligast
Marcus har alltid hjälpt till på gården och i dag bor 
han ett par hundra meter från gården där djuren 
finns.

– Jag tar alltid det mesta av min semester i 
skörden. Bäst gillar jag att köra tröska. Pappa har 
ett samarbete med en annan gård så vi kör en 
LEXION 750 från CLAAS. Det är kul att tröska, då 
får man kvittot på om man har gjort rätt eller vad 
man kunde gjort annorlunda.

Från support till produktchef
Första gången Marcus kom i kontakt med en 
maskin från CLAAS var i slutet av nittiotalet när 
hans föräldrar köpte en gård där en MERCATOR 
75 ingick i köpet. En maskin som familjen kom att 
använda under flera år. Efter avslutad lantmästarut-
bildning i Alnarp började Marcus arbeta som pro-
duktsupport för GPS-styrning och tröskor, då hos 
CLAAS tidigare importör i Sverige. Han arbetade 
med förarutbildningar, körde demo och hjälpte till 
att leverera maskiner. 

– När Swedish Agro Machinery tog över ansvaret 
för importen i Sverige så var jag självklart intresse-
rad av att arbeta för dem. När jag tog kontakt och 
ville ha en liknande tjänst så fick jag möjlighet att 

bli produktchef. Det var både spännande och lite 
nervöst, berättar han.

DISCO 9200 C AS är favoriten
Marcus var en av de första anställda i Swedish 
Agro Machinery och började sin anställning sam-
ma dag som företaget började sälja och serva 
CLAAS, den 1 oktober 2016. Som produktchef är 
Marcus länken mellan leverantör och säljare. Han 
förhandlar villkor, skapar kampanjer och ansvarar 
för produkten. 

– Min favoritmaskin är självklart en DISCO 9200 
C AS. Det är en slåtterkrosskombination som slår 
gräs och lägger samman gräset med mattor. Den 
jobbar i höga hastigheter, har hög kapacitet och är 
en riktigt bra teknisk lösning. 

Kontakten med lantbruket är värdefull
Marcus har ibland intensiva perioder på jobbet och 
reser en hel del. När han är hemma åker han gärna 
ner till djuren för att koppla av. 

– Det är skönt att få rensa huvudet lite. Det är 
också en fördel att jag själv arbetar praktiskt i lant-
bruket när jag träffar kunder. Jag kan prata deras 
språk och förstår hur deras vardag ser ut, menar 
Marcus.

Pappa Håkan uppskattar Marcus hjälp på går-
den. Eftersom han inte har någon anställd under-
lättar det arbetet för honom.  

– Alla våra barn är intresserade av lantbruket på 
något sätt. Det är en klar fördel när vi ska ta in djur 
från betet eller vid arbetstoppen i skörden, att vi 
är flera som hjälps åt. Jag äger företaget men det 
är som ett familjeföretag, barnen sitter i styrelsen i 
driftbolaget, berättar Håkan.

Samarbetar kring maskininköp
Barnen får vara med som bollplank i maskinkö-
pen. Håkan har bland annat en ROLLANT 455 
UNIWRAP från CLAAS. Håkan planerar inte något 
maskininköp inom det närmsta året, men nästa 
inköp blir nog en ny lastare. 

– Jag har en Volvolastare som är över trettio år 
gammal. Den används inte så många timmar, men 
många gånger om dagen. Slutar den fungera så är 
det knappast lönt att laga den, säger Håkan och 
skrattar. 

Marcus drömmer om att arbeta som lantbruka-
re på heltid så småningom. 

- Det är svårt att säga exakt vad jag kommer 
att göra längre fram. Men nu har jag fått den här 
möjligheten på Swedish Agro Machinery och jag 
vill verkligen ta till vara på den, säger han.

Vidareutvecklingen och designen av MAX CUT slåtterbalk gör den till en unikt effektiv produkt. 
Uppgraderingen av satellitdrevet och balkens vågform ger ett jämnt tallriksavstånd med ett 

optimalt snitt oavsett förhållande. Högkvalitativa material garanterar längsta möjliga livslängd. 
Dessutom är MAX CUT slåtterbalk permanentsmord och underhållsfri. Balken tillverkas i samma 

fabrik i tyska Bad Saulgau alla CLAAS vallmaskiner tillverkas. 

Hemligheten bakom 
DISCO

Snabbyte av knivar
Knivarna kan bytas mycket enkelt med 
verktyg och reservknivblad som följer 
med maskinen. 

Bränslesparande
MAX CUT har en högre utväxling än 
många andra slåtterbalkar. Detta gör att 
man kan arbete med reducerat PTO-
varvtal ända ner till 850 varv per minut 
för att spara bränsle vid ett glesare 
bestånd.

Maximal stabilitet och livslängd
Presskraft på 3000 ton formar 
slåtterbalkens viktiga underdel. Finessen 
med MAX CUT är vågformen som ger 
stabilitet och uppfyller alla krav som 
ställs på en modern slåtterbalk.

Funktion i detalj
I vågformen där tallrikarna löper mot 
varandra finns speciella, extrahärdade 
mellanstycken; de har en upphöjning som 
fungerar som ett motstål och förebygger 
smutsansamlingar. Den speciella 
vågformen ger dessutom optimalt 
materialflöde.

Högsta snittkvalitet
Perfekt snitt tack vare de specialformade 
mellanstyckena. Tack vare tallrikarnas 
placering får knivarna en större snittyta.  

SAFETY LINK
Den välkända säkerhetsmodulen SAFETY 
LINK skyddar drivlinan från främmande 
föremål. Varje tallrik skyddas av en 
definierad brottanvisning i tallrikens axel. 
Även om tallriken frigörs från drivlinan så 
lämnar den aldrig balken. 

Precision i varje komponent
Exakt kuggprofil ger extremt effektiv 
kraftöverföring. Huvuddrev med stor 
diameter, lågt varvtal och fler kuggar i 
ingrepp för minimerat slitage samt jämn 
och tyst gång.

Skyddande knivhållare
Knivhållarna skyddas på undersidan av 
en slitstark beläggning av specialstål.

Stark form och funktion
Den speciella formen garanterar ett 
optimalt materialflöde och mycket hög 
slitstyrka. Extra slitbultar skyddar de sneda 
ytorna.

Löper utan hinder
Knivarna håller skärpan längre och 
har utformats för hög säkerhet. De 
fritt roterande knivarna viker undan 
för hinder utan att slå i någonstans. 
Knivarna är vändbara för dubbel 
livslängd.

Vill du arbeta hos oss? 
Du hittar alla våra lediga tjänster på  
claas.se/om-oss/ledigatjanster. Där 
hittar du även kontaktuppgifter till 
våra regionchefer om du vill skicka 
en spontanansökan.
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Mobil service med 
internationell kvalitet

Asarum/Bräkne Hoby

Östra Sönnarslöv

Hässleholm

Kalmar

BorgholmPlönninge

Mästerby

Skänninge

Nyköping

Kumla

Enköping

Borlänge

Egna anläggningar
Samarbetspartners

Rödåsel

Karlstad

Nuntorp
Skara

Eskilstuna

Skurup

Alvesta

Swedish Agro Machinerys affärsidé går ut på att bygga 
upp en anläggningsstruktur och ett återförsäljarnät som 
redan nu är anpassat för framtiden. Det betyder färre 
anläggningar, som täcker ett större område. Det betyder 
också större reservdelslager på strategiskt valda platser 
ute i landet, djupgående expertkunskaper kring ett fåtal 
varumärken och fokus på mobil service.

Asarum/Bräkne Hoby

Östra Sönnarslöv

Hässleholm

Kalmar

BorgholmPlönninge

Mästerby

Skänninge

Nyköping

Kumla

Enköping

Borlänge

Egna anläggningar
Samarbetspartners

Rödåsel

Karlstad

Nuntorp
Skara

Eskilstuna

Skurup

Alvesta

Sida 5: Stenlunds är 
familjen som tar hand 
om servicen i norr.

Alvesta  /  0472-147 67

Borlänge  /  0243-21 30 40

Brålanda  /  0521-315 90

Enköping  /  0171-580 80

Kalmar  /  0480-44 70 70

Karlstad  /  054-10 70 80

Kumla  /  019-20 50 60

Mästerby Maskin, Gotland  /  0498-26 71 37

Plönninge  /  035-15 60 70

Skara  /  0511-255 50

Skänninge  /  0142-130 40

Skurup  /  0411-480 80

Stenlunds Lantbruksmaskiner, Rödåsel  /  090-632 70

Östra Sönnarslöv Traktorservice, Hässleholm  /  0451-140 75

Östra Sönnarslöv Traktorservice, Östra Sönnarslöv  /  044-33 10 87

046-25 25 55
info@sa-machinery.se
www.claas.se
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Sida 21: Åke skjuter 
upp sin pension så 
länge han trivs.

Sida 16: Cathrin gick från 
kock till säljare över en natt.

Sida 4: Bara AXION är bra  
nog för traktorfantasterna  
i Västergötland.


