
Tryggare köpa begagnat hos Lantmännen Maskin
Lantmännen Maskin sätter ny standard och inför varudeklaration med garanti på begagnade traktorer. Det innebär att traktorer nyare än 5 år
och max 5.000 timmar genomgår en test. Testet utförs enligt ett föreskrivet protokoll av verkstaden där en noggrann översyn av motor,
elsystem, kraftöverföring, bromsar och styrning görs. Traktorerna förses med en varudeklaration som kunden får ta del av. Alla
varudeklarerade objekt märks med en dekal.

På varudeklarerade objekt lämnas en garanti på 3 månader eller max 200 timmar.

”Med varudeklaration och garanti på våra begagnade traktorer ger vi kunden en trygghet och ökar attraktionskraften på våra objekt”, säger
Magnus Rockler, begagnatchef Lantmännen Maskin.

För mer information, kontakta: 
Magnus Rockler, begagnat chef Lantmännen Maskin,

010-556 01 14

magnus.rockler@lantmannen.com

Om Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är AXA, Kungsörnen, Kronfågel,
GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vi ägs av 33 500 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter 36,5
miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling
och verksamhet i hela kedjan så kan vi ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.com  

Om Lantmännen Maskin

Lantmännen Maskin är ett av Lantmännens affärsområden och representerar bland annat varumärkena Valtra, Fendt och Claas. Lantmännen Maskin
ansvarar för hela kedjan från inköp till försäljning och har, genom sina dotterbolag, distributionsansvar för Danmark och Norge. Lantmännen Maskin har 869
anställda och ingår i division Maskin som hade en omsättning under 2012 om 4,3 miljoner kronor. Lantmännen Maskins e-handel har utökats med
reservdelar. Förutom att beställa delar kan kunden också se anläggningarnas lagersaldo, reservera en del för att sedan hämta på närmaste anläggning. Nu
finns delar för CLAAS, JF och Bogballe i nätbutiken, fler varumärken tillkommer under 2013. Läs gärna mer på www.lantmannenmaskin.se


