Vi tryggar din service
Verkstad

Reservdelar

Du kan räkna med oss
Trots att Lantmännen inte längre
säljer Claas-maskiner, kan du
som Claas-ägare även fortsatt
känna dig trygg med att både
serva dina maskiner och köpa
reservdelar från oss.
I drygt 30 år har Lantmännen
Maskin sålt och servat Claasmaskiner. Den kunskapen och
erfarenheten vill vi att du ska få
nytta av både nu och i framtiden.
Vi tryggar din service
Vi lagerför mer än 22.000 artiklar
till Claas-maskiner på vårt centrallager i Malmö och det tänker vi
fortsätta med. Och precis som
tidigare står välutbildade mekaniker
redo att hjälpa dig – antingen på
någon av våra 60 anläggningar runt
om i landet eller på plats hos dig.
Med 170 fullt utrustade servicebilar
är hjälpen aldrig långt borta!
Teckna serviceavtal
Med serviceavtal tryggar du
servicen av dina Claas-maskiner
ytterligare. Avtalet ger dig en fast
servicekostnad per timme du kör,

vilket ger dig en förutsägbar och
jämn fördelning av din maskinkostnad.
Du kan också höja nivån på
serviceavtalet genom att addera
GPS Trackunit. Då kontaktar vi
dig när det är dags att serva.
Vill serva alla maskiner
Vi tycker att det är oerhört viktigt
att ge kunderna den service de
behöver. Många har maskiner
från flera olika tillverkare, och vi
vill ge service över hela bredden.
Vi jobbar i dag med reservdelar
och service för alla märken, även
Case IH, Claas, John Deere,
Massey Ferguson och New
Holland.
Friskvårdsserva dina maskiner
Under vinterhalvåret skapas förutsättningarna för kommande
säsongs skörd och en viktig del
i det arbetet är att säkerställa att
maskinparken är i trim och redo att
utföra de uppgifter de är ämnade
för. Det gäller inte minst skördemaskiner.

En tröska går ofta flera hundra
timmar per säsong och då ska
allting fungera. Är vädret gynnsamt
finns det inte utrymme för brister i
maskinparken eller stillestånd. På
Lantmännen Maskin jobbar vi därför
konsekvent med att friskvårdsserva
våra kunders maskinpark så att de
är redo i god tid inför säsong.
Med bas i våra drygt 60 egna,
lokalt förankrade anläggningar i
Sverige, tillhandahåller vi friskvårdsservice till alla typer av maskiner
och varumärken. Välutbildade
tekniker och specialister går
igenom och säkerställer att såväl
elektronik som hydraulik och slitdelar matchar maskinens kapacitet.
Ett tecken på att våra kunder
värnar allt mer om sina maskiner
är att bokningen av friskvårdsservice i våra verkstäder ökar.
Under årets vintersäsong har
exempelvis omsättningen på friskvårdsservice av Claas-maskiner
ökat med drygt 8 %.

På vårt centrallager i Malmö lagerför vi
drygt 22.000 artiklar till Claas-maskiner.

Erbjudande!
Just nu får du

Här ser du ett urval:

15 % rabatt

på utvalda kilremmar
Kontakta närmaste Lantmännen
Maskin-anläggning för mer info.

Dubbelfinger

Hydrauloljefilter HF35345

Art nr 0006262951

Art nr 0000689591

155:-

520:-

exkl moms (194:- inkl moms)
Ord pris 159:- exkl moms

exkl moms (650:- inkl moms)

Du sparar

2.050:-

Axlyftare

Bränslefilter

Vals

Art nr 0006262991

Art nr 6005007409

Art nr 0008660401

150:-

40:-

7.850:-

exkl moms (188:- inkl moms)
Ord pris 170:- exkl moms

exkl moms (50:- inkl moms)
Ord pris 50:- exkl moms

exkl moms (9.813:- inkl moms)
Ord pris 9.900:- exkl moms

Lantmännen Maskin AB
Box 174
201 21 MALMÖ

B

|

SVERIGE

|

PORTO BETALT

Kiruna

Pajala

Gällivare

Övertorneå

Garanterad tillgänglighet

Överkalix
Råneå

Innebär att du alltid ska kunna få telefonkontakt med någon på
reservdelar under följande tider:

Vardagar
Helger

Luleå

7.15 – 20.00
9.00 – 15.00 (10.00 – 12.00 vecka 44-20)

Skellefteå

Vilhelmina

Lycksele

Du ringer beredskapsnumret till din lokala anläggning
och kopplas automatiskt vidare till vår beredskap.

Tavelsjö
Umeå

Öppettider centrallager
Mån-tors
Fre
Helger

Örnsköldsvik
Själevad

7.00 – 24.00
7.00 – 22.00
9.00 – 17.00 (t o m vecka 46)

Östersund Edsele

Lantmännen Maskin anläggningar
Samarbetspartners

Sundsvall

Lokala kontakt- och jouruppgifter hittar du på vår
hemsida: www.lantmannenmaskin.se/kontakt

Ljusdal

Gnarp
Hudiksvall

Edsbyn
Bollnäs

Mora
Rättvik

Söderhamn

Kungsgården
Borlänge
Tierp

Torsby
Åmotfors
Arvika
Karlstad

Gimo

Uppsala
Sala
Storå
Norrtälje
Västerås
Köping
Enköping

Strängnäs
Eskilstuna
Grödinge
Askersund
Tanumshede
Töreboda
Nyköping
Brålanda
Katrineholm
Lidköping
Uddevalla
Skänninge
Norrköping
Linköping
Sjuntorp
Skövde
Henån
Valdemarsvik
Vara
Rimforsa
Falköping
Kungälv
Gamleby
Vårgårda
Isaryd
Kungsbacka
Jönköping
Vimmerby
Ulricehamn Vetlanda
Visby
Högsby
Varberg
Gislaved
Värnamo
Hemse
Lenhovda
Ljungby
Borgholm
Ålem
Falkenberg
Växjö
Hamneda
Runsten
Kalmar
Färjestaden
Vallberga
Emmaboda Söderåkra
Grevie
Mörrum
Karlskrona
Mörarp
Kristianstad
Säffle

I vår e-handel hittar du tillbehör,
reservdelar och slitdelar till dina maskiner.
lantmannenmaskin.se/ehandel

Kalix

Staffanstorp
Skurup

Erbjudandena gäller t o m 30/9 2018 och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella tryckfel.
Lokala avvikelser kan förekomma.

Örebro

Vollsjö
Tomelilla

