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Fendt i topp på tyska Imagebarometern 

I tyska lantbruksorganisationen DLG:s senaste imagemätning fick Fendt 99,7 poäng 
av totalt 100 möjliga, och därmed det högsta resultatet bland samtliga tillverkare av  
lantbruksmaskiner år 2011. 
 
 “Vi är oerhört nöjda att de professionella lantbrukarna återigen har gett oss högsta betyg. Det betyder 
 att vår filosofi, att alltid ge kunden de bästa förutsättningarna med den senaste och mest effektiva  
tekniken, är helt rätt”, säger Peter-Josef Paffen, talesman för Fendts ledning.  
 
Det var sextonde året som DLG genomförde mätningen. Resultatet av den senaste mätningen, som  
gjordes i september, har publicerats. Utdrag från DLG Testing Centers tidskrift, i en rapport från  
Hans-Georg Burger, Senior konsult DLG: ”Tolv gånger har Fendt toppat listan. Jämfört med tidigare  
år har lantbruksmaskinerna från AGCO-koncernen omnämnts flest gånger i tre av de fyra 
frågeställningarna och ökat sin poäng i samtliga. Fendt har ett anseende att vara ett företag med 
exceptionell kvalitet och innovationskraft, och har på fem år även nått högsta betyg vad gäller 
annonsering och företagsinformation.” 
 

För mer information kontakta: 
Ingvar Andersson, produktchef Fendt, Lantmännen Maskin, 040 - 38 64 29 
 

 

Fakta Lantmännen 
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på 
Lantmännens varumärken är Axa, Kungsörnen, Kronfågel, GoGreen, Hatting och Gooh. Lantmännen ägs av 
drygt 36 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, är verksamt i 18 länder och omsätter 36 
miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan och vi tar ansvar från jord till bord. Läs 
gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se 

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 759 anställda och ingår i 
division Maskin som hade en omsättning under 2010 på 8 561 miljoner kronor. Läs gärna mer på 
www.lantmannenmaskin.se 
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