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Lantmännen Maskin

Reservdelar
– en egen affŠr

Gustaf Karlsson, affärsområdeschef service,
reservdelar t.v. och Klas Merkel, chef för
varuflöde på Lantmännen Maskin med utsikt
över en del av Lantmännens Centrallager
som hösten 2016 ökade antalet lagerförda
artiklar från 75 000 till 140 000.
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Reservdelar är viktigt. Det ska vara rätt ar-
tikel, lätt att beställa, levereras snabbt och
till rätt pris. Något som förvisso alltid har
gått att lösa. Men i dagens alltmer mång-
facetterade värld med en mycket snabb
utveckling och stenhård konkurrens så
påverkas reservdelshanteringen drama-
tiskt. Det är en marknad som genomgår
en smärre revolution just nu..

– Innan var reservdelar en konsekvens
av maskinförsäljningen, nu är det en egen
affär!

Det menar Gustaf Karlsson som är af-
färsområdeschef service, reservdelar och
tillbehör på Lantmännen Maskin och
fortsätter:

– Min roll fanns överhuvudtaget inte
på Lantmännen Maskin innan denna nya
marknadssituation för reservdelar upp-
stod för några år sedan.

Större lager
Vi berättade här i Grodden i början av
2016 om Lantmännens Centrallager i
Malmö som servar hela Skandinavien
med reservdelar och flaggade för kom-
mande stora satsningar inom området. 
Så hur har det gått?

När vi besöker lagret i Malmö hamn
sent en eftermiddag i mitten av november,
dundrar ännu en av många lastbilar in
med reservdelar från Köpenhamn.

– Vi är nu nästan färdiga med överför-
ingen av AGCO:s lager i Köpenhamn,
vilket gör att vi nu snart har ökat antalet
lagerlagda artiklar från 75000 artiklar till
140 000, konstaterar Klas Merkel, chef
för varuflöde på Lantmännen Maskin.

Nära för alla
Denna dramatiska uppskalning är helt
fundamental för dagens globala dygnet-
runt-verksamhet. Global i grunden men
ändå nära. Med nära avses geografisk när-
het men också trygghet och tillgänglighet.
Centrallagret i Malmö servar hela Skandi-
navien med reservdelar. Ett stort distribu-
tionsområde som ger hög omsättning på
delar som i sin tur ger utrymme för ett
välsorterat lager. Här inryms även så kal-
lade tredje-partslager där AGCO äger de-
larna, men hanteras och distribueras av
Lantmännen Maskin.

Närheten gäller lika mycket kontakten
ute på Lantmännen Maskins anlägg-
ningar:

– Vi månar om vår täta anläggnings-
struktur. I dag har vi 60-talet egna anlägg-
ningar från Luleå i norr till Tomelilla i

söder. Dessutom har vi etablerat samarbe-
ten med flertalet fristående återförsäljare
av reservdelar och service. Allt för att vara
så nära våra kunder som möjligt, betonar
Klas.

Nära kan också innefattas i den utveck-
ling som sker inom e-handeln för reserv-
delar.

– Visst har man kun-
nat handla reservdelar
på nätet en tid, men vi
utvecklar denna möjlig-
het kraftigt just nu för
att kunna tillgodose den
allt större målgruppen
som vill sitta framför
datorn på den tid som
passar dem bäst och
kunna beställa, berättar
Gustaf.

Det handlar alltså om
att bygga upp många
olika tjänster för att täcka upp olika mål-
grupper, alltifrån maskinstationer och
större gårdar, till deltidslantbrukare som
antingen efterfrågar personlig kontakt,
eller digitala tjänster.

Classic 5+ växer rekordartat
Detta om service, täckning och anpass-
ning efter olika kunders behov. Men i
slutändan är det ju minst lika viktigt att
det finns möjlighet att kunna välja en va-
riant av reservdel som uppfyller mina
egna krav på pris och kvalitet. Vi träffar på
det överallt i vår vardag: ska det vara origi-
nalpatroner eller ett billigare alternativ till
skrivaren. Min bil är lite äldre, hur servar
jag den billigast?

Lantmännen Maskin erbjuder reserv-
delstjänster på bred front. Här finns flera
begrepp att hålla rätt på, men hela verk-
samheten kallas övergripande för Lant-
männen Maskin Reservdelar. Här ingår
givetvis originaldelar, men även det som
benämns ”Reservdelar+”. 

För alla med maskiner äldre än 5 år har
tjänsten ”Lantmännen Maskin Classic
5+” tillkommit. En tjänst som nu växer
rekordartat. Erbjudandet består av två
delar, Reservdelar 5+ och Service 5+, som
ger kunderna förmånliga priser på både
reservdelar och service. Lantmännen Ma-
skin Classic 5+ är ett prisvärt alternativ för
bibehållen god driftsekonomi under trak-
torns hela livslängd.

I Lantmännen Maskin Reservdelar
ingår också sortimentet för butikstillbe-
hör. Även här finns flera kategorier. Det

finns originaltillbehör
från maskinleverantörer
men även tillbehör från
andra tillbehörsleveran-

törer samt Lantmännen Maskins eget
varumärke AXESS. I dagsläget finns ett
antal tillbehörsartiklar under varumärket
AXESS och planen är att det i framtiden
ska finnas AXESS-märkta reservdelar i
sortimentet.  Sortimentet i AXESS är
noga utvalt av Lantmännen Maskin vilket
borgar för ett prisvärt alternativ av god
kvalitet.

Med Service 5+ öppnar Lantmännen
Maskin sina verkstäder för fullservice till
traktorer fem år och äldre till en mycket
konkurrenskraftig timkostnad. Fullservice
innebär att ingen servicepunkt är bortta-
gen – Service 5+ är en komplett genom-

gång av traktorn, men till lägre kostnad.

Ständig utveckling
Det nya utökade lagret ska ses som ett
stort steg framåt för Lantmännen Ma-
skins verksamhet inom reservdelar. Det
handlar alltså om att både bredda det egna
sortimentet samtidigt som man admini-
strerar och tillhandahåller en mycket stor
volym som tredjepartsleverantör åt
AGCO. Men man nöjer sig inte med det:

– Vi arbetar ständigt med att utveckla,
effektivisera och förbättra verksamheten,
betonar Klas Merkel.

För det är helt uppenbart att arbetet
man nu är mitt uppe i är bra för såväl den
svenska lantbrukaren som för miljön tack
vare kostnadseffektivitet och alla de förde-
lar som stor volym medför. 

Lantmännen Maskins centrallager
Ligger i Malmö hamn. Omfattar 8500 m2
lageryta. Målsättningen är att säkra och
utveckla Lantmännen Maskins position
som ledande distributionscenter för re-
servdelar och tillbehör. Alltid aktuell, men
nu speciellt genom utökningen av verk-
samheten där AGCO:s lager i Köpenhamn
överförts till Malmö. Antalet artiklar för-
dubblas från cirka 70 000 till 140 000!

Olika kategorier reservdelar
Flera olika kategorier kan nu erbjudas un-
der samma tak. Samlingsbegreppet är
Lantmännen Maskin Reservdelar som in-
nefattar originaldelar, Reservdelar+, varu-
märket Axess, Classic 5+ med mera

Tillgänglighet
Reservdelar tillhandahålls via ett 60-tal
egna anläggningar samt ett 40-tal samar-

betspartners. Centrallagret håller öppet 75
timmar i veckan och under högsäsong
ökas öppettiderna till drygt 90 timmar i
veckan. För akutfall gäller bemanning och
tillgänglighet dygnet runt, året om!

E-handel med beställning via nätet er-
bjuder dygnet runt beställning och utveck-
las kraftigt.  

Utvecklingen inom reservdelssidan för lantbruket genomgår en ex-
plosionsartad utveckling. Det sker genom centralisering och effek-
tivisering, samtidigt som utbudet differentieras och anpassas efter
olika målgrupper.

En ny värld 
med reservdelar

I dag är reservdelsaffären en viktig del i
Lantmännen Maskins verksamhet. Från
att ha varit en konsekvens av maskinför-
säljningen är det nu ett eget affärsområde.
Det .nns ett utbud av reservdelar i olika
pris- och kvalitetsnivåer vilket är nödvän-
digt för att rätt kunna serva lantbruket.

Noggrannhet är A och O vid packning av reservdelar vilka 
kontinuerligt levereras på pallar ut i landet.

Centrallagret fylls på med reservdelar från AGCO:s lager i Köpenhamn.
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