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Lantmännen Maskin

Att Lantmännen sedan en tid har ett
stort centrallager för reservdelar, det
låter kanske inte så märkvärdigt. Varor
in, varor ut – inte mycket mer kom-
plicerat än så kan man tycka. Men
denna beskrivning kan inte vara mer
missvisande… 

Först lite siffror: Totalt servas svenska
lantbrukare via drygt 200 leverantörer,
med tillgång till fler än 1 000 000 artik-
lar – varav 75 000 alltid finns på plats i
lagret. Årligen levererar centrallagret
700 000 leveransrader som skickas på
en lastbilsflotta motsvarande 55 kilo-
meters längd nos mot nos. En inkom-
men beställning från någon av Lant-
männens dryga 60 anläggningar ligger
packad och klar efter 15 minuter. 
Och om behovet är akut går en budbil
ut oavsett dag och tid på dygnet och
finns på plats varhelst i Sverige så
snabbt som vägarna tillåter – i vissa
fall via flyg.

Varuflödeschef Michael Dahl är 
ansvarig för centrallagret, och han 
beskriver attityden hos sig och medar-
betarna bäst med mottot: ”We sleep
with the boots on!” 

Man har ett journummer som all-
tid är bemannat med en medarbetare

som är beredd att rycka ut i akuta
lägen. Allt för att ge svenska, danska
och norska lantbrukare bästa tänkbara
service och ekonomi i reservdelsför-
sörjningen. Under säsong, kan man
även få fram delar direkt från Tysk-
land och långt upp i norra Sverige. 
Finessen är att det nu finns en impo-
nerande logistik för att hantera alla
upptänkliga situationer.

Helt ny strategi
Lantmännen har anpassat sin reserv-
delsstrategi mot hög fokus på leverans
och konkurrenskraft, som ska säkra
både drift- och ekonomi för lantbruka-
ren. Man har gått från att representera
vissa varumärken till att ta ett globalt
helhetsgrepp. Stordriftsfördelarna på
det skandinaviska centrallagret, är
grundande för att lyfta globalt inköp
och leverantörsstyrning. Detta betyder
att Lantmännen kan tänker brett och
har valt att gå ut globalt och leta upp
bästa kvalitet och bästa pris på de re-
servdelar som lantbrukarna efterfrågar. 

Volymerna måste upp rejält för att
kunna motivera den teknikutveckling
och bemanning som trots allt krävs i
ett starkt varuflöde.

– Vi kommer inom närmsta fram-
tiden öka den samlade lagerkapacite-
ten med nästan 40 procent, investera i
nytt lagerdatasystem, öka antalet lager-
automater och lägga om hela strategin
för plockning av artiklarna, berättar
Krister Nilsson, lagerchef.

Modern teknik
En lagerautomat är ungefär som en
gammeldags godisautomat som spot-
tar fram det man är sugen på. Men la-
gerautomaten är verkligen ingen enkel
automat utan en högteknologisk lös-
ning som med streckkoder och integ-
ration i hanteringssystemet bidrar till
ökad kostnadseffektivitet. 

– Vi har ökat vår automatisering, så
i stället för att man går och plockar va-
rorna så kommer varorna till oss, eller
som vi säger: vi har lagt om från ”man
to goods” till ”goods to man”, förtyd-
ligar Krister.

Vidare kommer lagret delas in i
zoner där man plockar till många leve-
ranser samtidigt, som sedan slutpackas
i enheter ner till nivån ”Pelle Perssons
traktor i Vingåker”. Det vill säga ett
färdigt paket hos lantbrukaren eller
serviceteknikern som löser just deras

problem. Det ger effektivare hantering
när godset når fram till kunden. 

– Vi ser det som att vi bara påbörjat
Lantmännens resa med den globala
reservdelsstrategin. Vi har med avsikt
skapat en plattform som vi nu konti-
nuerligt utvecklar och förädlar, kon-
staterar Michael Dahl.

Entusiastiskt team
Tidigare fanns det inget rejält alterna-
tiv till produkterna för ett visst märke,
liksom vi inte hade ett sortiment av
”all-makes” delar till andra märkes-
traktorer och redskap. Men nu har vi
etablerat ett bredare sortiment som är
kvalitativt och noga utvalt alternativ,
som till exempel Classic sortimentet
för Valtra. 

Trots all teknik, logistik och
datakraft så finns det ändå alltid en
människa bakom produkten. Vi är ett
tajt team som älskar vårt jobb och våra
uppgifter, menar Michael och avslutar:

– En lantbrukare ute i Sverige ska
känna att det är hans grabbar som
jobbar på lagret nere i Skåne och de
gör allt för att fixa hans reservdelar så
bra som möjligt.

Centrallagret

Lantmännens centrallager för reservdelar i Malmö servar de skandinaviska länderna med reservdelar året om, 
dygnet runt. Från att ha representerat några enskilda märken kan Lantmännen nu via 200 leverantörer globalt, 
och ett väloljat logistiksystem lokalt tillhandahålla reservdelar av alla tänkbara märken och kvalitéer. Vid akuta 
tillfällen kan varan vara packad och redo för leverans inom 15 minuter från beställning.                    Text & bild: Hans Jonsson

Sover aldrig

Michael Dahl, varuflödeschef, t v  och Krister Nilsson, lagerchef, inne på Lantmännen Maskins centrallager i Malmö.
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Bakgrund
Satsningen på centrallagret är en viktig del i
Lantmännen Maskin nya nordiska strategi
(läs mer i Grodden nr 3 och nr 5/2015). 

Målsättning
��Att säkra och utveckla Lantmännens posi-
tion som ledande distributionscenter för lant-
bruksdelar och tillbehör
��Att genom stordriftsfördelar och samlings-
kraft driva en effektiv logistik och servicenivå
kunna vara det mest konkurrenskraftiga 
alternativet.

Lokal
8300 m2 lageryta belägen i Malmö hamn
under ett tak.

Sortiment
Reservdelar i flera olika prisnivåer erbjuds –
såväl original som alternativ. AGCOs samtliga
varumärken i hela Norden tillhandahålls. 
75 000 artiklar i lager utökas för närvarande
till 135 000. Totalt erbjuds cirka 1 000 000
artiklar från hela världen till våra lantbrukare.

Service
Öppet 7–22. Beställningar tas emot till
16.15. 16.30 är varan packad och klar för 
leverans. För akutfall gäller bemanning och
tillgänglighet dygnet runt, året runt! Leverans
sker då med budbil/taxi eller liknande. 

Teknik
För att effektivisera och utnyttja stordriftsför-
delarna sker kontinuerligt en omfattande tek-
nikutveckling. Tidigare plockade man en
beställning i taget vilket innebar mång onö-
diga truckmil. Numera delas lagret in i sektio-
ner där delar effektivt plockas ut varefter de
sampackas för leverans till respektive bestäl-
lare. Allting sker med streckkoder och ett nytt
avancerat datasystem är på väg att imple-
menteras. Ett annat exempel är att man har
förbättrat processerna så man plockar varor
till flera kunder samtidigt och att dom auto-
matiska plockmaskinerna förenklar varda-
gen.

Mer än bara lagerhållning
Förutom den dagliga servicen är säsongspla-
neringen mycket viktig. Man ligger cirka sex
månader före i planeringen av lagret samti-
digt som man planerar för att de lokala buti-
kerna och anläggningarnas mindre lager ska
vara så uppdaterade som möjligt under sä-
songen.
Utöver detta arbetar centrallagret med auto-
matiska påfyllningar av lokala lagerna ute i
landet, detta i samråd med anläggningarna.

Lantmännens 
centrallager
– dynamiskt skandinaviskt
reservdelslager med service 
dygnet runt

We sleep with
the boots on! ÕÕ

Johan Wirén är gruppledare på centrallagret i Malmö.
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