365

Unika,
flexibla
helhetslösningar

dagar om året

FMG

Duun

Diagonalplogar, kombiplogar, klaffskopor,
vägsladdar och schaktblad.

Prisvärda schaktblad för snö och grus.
Schaktbladen är enkla och robusta och
tillverkade i höghållfast stålmaterial.

FMG redskap för snöröjning och vägunderhåll.
Produkterna, som är avsedda för professionell
användning, håller mycket hög kvalitet och
har två års fabriksgaranti.

Kesla

Duun har ett komplett program av
vedmaskiner för traktordrift.

HÖST

VINTER

Kranar 200- och 300-serien, skogsvagnar
8-12 ton, flishuggar och stegmatare.
Kesla överför sina erfarenheter från virkesfordon, skogsmaskiner och industrikranar i
tung yrkesverksamhet till kranar och huggarvagnar som monteras på traktorn. Varje kund
får en skräddarsydd lösning.

SOMMAR

VÅR

Noremat & Ilsbo
Noremat är specialiserade på armklippare avsedda för kommuner,
entreprenörer och lantbruk. Modellerna monteras bak på traktorn och
är designade för att ge optimal ergonomisk arbetsmiljö.
Busk och sly röjer du snabbt och effektivt med Ilsbo hydrauliska och
mekaniska kedjeröjare. Med stabil konstruktion och mjuk drivlina är Ilsbo
ett driftsäkert och ekonomiskt alternativ vid röjning av busk och sly i
stenig och svår miljö.

Holms

Nokian däck

Vik- och diagonalplogar, sopmaskiner och
sopvalsar.

Nokian Heavy Tyres underlättar ditt arbete.
Fler drifttimmar, mer grepp och last. Även i
mycket svåra förhållanden. Lita på att du
kan arbeta mer effektivt med Nokian Tyres.

Holms robusta vik- och diagonalplogar är
lättkörda, har låga underhållskostnader
och är tåliga och säkra. Holms soputrustning
finns för både traktor- och hjullastarmontage.

LH1804

Valtra

365

Valtra 365-konceptet är lösningen för
arbete med väg och mark och arbetsuppgifter
inom kommun och entreprenadverksamhet.

Service och reservdelar på
60 platser i landet
Duktiga mekaniker, snabb service

Reservdelar och tillbehör

Specialistutbildade tekniker står beredda att ge snabb
service, antingen på någon av våra 60 verkstäder runt
om i landet eller via våra servicebilar. Vårt mål är att
dina maskiner ska fungera.

I våra butiker hittar du ett stort sortiment av reservdelar
och tillbehör, riktat mot lantbruk, skog och entreprenad.
Här får du också kunnig hjälp. Automatisk lagerpåfyllning gör att de allra flesta produkter och reservdelar
som behövs i ditt dagliga arbete alltid finns hemma.
Skulle något saknas, beställer vi det från centrallagret
i Malmö.

Teckna serviceavtal för traktorer
– tryggt och smidigt
Betala per månad eller i samband med service –
alltid med samma belopp – och få en förutsägbar och
jämn fördelning av din maskinkostnad. Med kontinuerlig
service minskar dessutom risken för onödiga stillestånd.
Lägg till GPS Trackunit så kontaktar vi dig när det är
dags att serva.

Lantmännen Maskin Classic 5+
Detta är vårt erbjudande till dig som har en Valtra- eller
Fendt-traktor som är fem år och äldre. Det ger dig säker
maskinanvändning med kvalitetssäkrade reservdelar
och planerad fullservice till lägre kostnad.

YOUR
WORKING
MACHINE

Följ oss på sociala medier.
Tel 0771-38 64 00, www.lantmannenmaskin.se

Butiken på nätet
I vår e-handel köper du reservdelar med 1 års garanti
dygnet runt. Vi har original reservdelar till Valtra och
Fendt, Classic Reservdelar 5+ till Valtra och Fendt
5 år och äldre, samt reservdelar till varumärken, som
till exempel Case IH, Claas, Deutz-Fahr, John Deere,
Massey Ferguson, New Holland och Volvo BM.

Alltid nära!

Många arbetsuppgifter utförs
med en enda maskin – din traktor.

