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Valtra investerar ännu mer i individuell service
Valtra är den enda traktortillverkaren som tillverkar traktorer utifrån enskilda kundordrar.
Valtra har redan skräddarsytt traktorer i över 20 år och kundordersystemet utvecklas ständigt.
Med sina senaste traktormodeller och produktionsinvesteringar är det nu lättare än någonsin för
enskilda kunder att specificera den optimala traktorn för just deras behov.
Under de senaste fem åren har Valtra investerat över 50 miljoner euro i olika
produktutvecklingsprojekt. Som en följd av detta har Valtras modeller genomgått en omfattande
förnyelse, och denna utveckling kommer att fortsätta. De senaste traktorerna är bara ett smakprov på
alla nya modeller som under de kommande åren kommer att förnya Valtras produktutbud ytterligare.
Under de senaste åren har Valtras anläggning i Suolahti moderniserats. Investeringar på tiotals
miljoner euro har gjorts. För närvarande planeras byggandet av en ny lackeringsanläggning och en
modernisering av monteringskedjans första steg – investeringar värda 23 miljoner euro. Nya
tillverkningssystem kommer att förbättra produktiviteten ytterligare, vilket i sin tur kommer att korta
leveranstiderna och öka kostnadseffektiviteten. Tack vare den moderniserade anläggningen kan Valtra
serva kunder på ännu mer individuell basis. Man kan till exempel fabriksmontera en större mängd
skogsmaskiner. Kontentan är att de nya investeringarna förbättrar anläggningens kapacitet att tillverka
traktorer snabbare och i större antal samt leverera traktorer som är ännu mer exakt skräddarsydda efter
kundernas behov.
AGCO investerar också i sitt resursplaneringssystem, sina tekniska system och sina arbetsmetoder.
Valtras fabrik i Suolahti fungerar som pilotanläggning för detta projekt. Ungefär 100 personer i
Suolahti har arbetat heltid under de senaste 18 månaderna med projektet. Denna investering på över
20 miljoner euro syftar till att förbättra Valtras produktivitet och utveckla samarbetet inom AGCO.
Under de kommande åren kommer jordbruks- och entreprenadkunder att få del av dessa omfattande
investeringar i form av förbättrad service och möjlighet att ännu mer exakt specificera de traktorer de
behöver för att kunna utföra sitt arbete. Valtra har tillverkat traktorer utifrån enskilda kundordrar i
över 20 år. De nya investeringarna kommer att öka Valtras försprång gentemot konkurrenterna
ytterligare.

För mer information kontakta:
Jan-Erik Hovlin, Produktchef Lantmännen Maskin AB, tfn 019 – 605 17 30
Thor Andersson, Produktsupport Lantmännen Maskin AB, tfn 019 – 605 17 31
Tommi Pitenius, Kommunikationschef Valtra, tfn +358 40 83 33 214
tommi.pitenius@valtra.com

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
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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

