
Lantmännen i Karlstad  
bjuder in till årets mässa för lantbruk, skogsbruk och entreprenad

Fredag 31 mars kl 9–16 
Lördag 1 april kl 10–15
Mat- och kaffeservering!

Besöksadress: Fjärrviksvägen 12, Karlstad
www.lantmannenmaskin.se
www.lantmannenlantbruk.se

Erbjudanden i foldern gäller den 31/3-1/4 2023 om ej annat anges. 
Alla priser exkl moms. Med reservation för eventuella tryckfel. 

Vårvisning 
i Karlstad

Swecon deltar 
tillsammans  

med sina 
leverantörer.
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Vårvisning i Karlstad  
– årets höjdpunkt
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Äntligen är det dags för oss att mötas igen! 
I reservdelsbutiken kommer du att träffa på två nya 
tjejer, Linnea och Frida, som är taggade på sin första 
vårvisning. Vi har laddat upp med många bra 
erbjudanden i butiken och du kommer att träffa våra 
leverantörer, passa på att prata med dem och oss.

På verkstaden möter du Daniel och hans tekniker som 
hjälper dig att boka upp service och annat arbete. Passa 
på nu under visningsdagarna för bättre pris på arbetet.

Våra maskinsäljare fyller gården med aktuella maskiner 
och våra stora maskinleverantörer finns på plats.

Lantmännen Lantbruk och representanter från distrikts-
styrelsen finns naturligtvis på plats och Swecon är 
också med som vanligt.

Vi ser, som alltid, fram emot vår årliga vårvisning och 
hoppas du gör detsamma. Vi ses väl?

Varmt välkommen 
önskar personalen

15% rabatt 
på Aspen miljöbensin på fat 
+ fri frakt vid 
hemleverans

Gäller endast under 
visningsdagarna.

Oljekampanj!
15% rabatt – fraktfri leverans* 
på utvalda produkter
* Gäller vid köp av minst 200 liter.
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Reservdelar

Du når oss på gruppnummer 

010-556 14 90
Reservdelar/Butik:
Håkan Hedqvist • Linnea Andersson • Frida Rantonen • Ev-Marie Nyström

delaval.com     Tel: 08-550 294 00

20%  
rabatt*

* Gäller utvalda produkter under  
Vårvisningsdagarna i Karlstad 31 mars - 1 april 2023

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!

20% rabatt på 
Tudor startbatterier

Gäller endast under visningsdagarna.

Svärd- och kedjepaket
Oregon
1 st svärd & 2 st kedjor 15”, 1,3 mm,  
K095, 95TXL med 64 drivlänkar 

599:- 
Art nr 602,581620 

1 st svärd & 2 st kedjor 13”, 1,3 mm,  
K095, 95TXL med 56 drivlänkar 

499:- 
 
Art nr 602,581621 

Kedjor – Köp 3 betala för 2!

Nyhet!

Gäller endast under visningsdagarna.

Brakecleaner

33,95 kr/st
(gäller vid köp av 

hel kartong)

HHS5000
krypsmörjmedel 

129 kr/st

Montagehandske 
12-pack

27,95 kr/st 
(gäller vid köp av 12 st)

Specialpriser gäller under visningsdagarna.

Multi Cobra 
allroundspray

89 kr/st

Läderhandske 6-pack

36,95 kr/st
(gäller vid köp av 6 st)

Nu har vi tillgång till 
hela Würths sortiment.
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Alla sprutor som används för spridning av växtskyddsmedel 
måste vara godkända av Jordbruksverket. För att sprutan ska 
godkännas krävs det att den är funktionstestad och att den 
som utfört funktionstestet är behörig. 

Vad ska du göra? 
1 Funktionstesta din spridningsutrustning – ring vår  
 spruttestare Jonas Lind tel 010-556 20 79 och boka tid 
 för en spruttest.

2 Efter genomförd test får du ett protokoll som du skickar  
 elektroniskt till Jordbruksverket för godkännande:  
 www.jordbruksverket.se/etjanster/odling

Ett beslut om godkännande gäller i tre år från datumet för 
funktionstestet.
 
Läs mer på www.jordbruksverket.se/funktionstest

Funktionstesta din spridnings-
utrustning hos oss och få den 
godkänd av Jordbruksverket

Visningserbjudande! 
Boka service under visningsdagarna 
och få 20% rabatt på arbetskostnaden.

Vi servar alla märken!
Prata med oss i verkstaden.

Verkstad

Du når oss på gruppnummer 

010-556 14 90
Verkstadschef Daniel Myreback • daniel.myreback@lantmannen.com
Verkmästare Johan Gustafsson

Lantmännen Maskin  
Classic Service 5+ 
Prisvärd service för traktorer fem år och äldre!  
Classic Service 5+ riktar sig till dig som äger en traktor som är fem 
år och äldre, där vi alltid ger dig 25% rabatt på ordinarie timpris. 
Ett prisvärt erbjudande som ger dig fortsatt säker maskinanvänd-
ning till lägre kostnad.



Henrik Sörenger 
Telefon 010-556 00 21
Mobil 070-326 15 21
henrik.sorenger
@lantmannen.com 

Andreas Hellenrud 
Telefon 010-556 20 71
Mobil 0705-60 79 12
andreas.hellenrud
@lantmannen.com 
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Maskiner

Våren är på ingång!  
Här ser du ett urval av våra aktuella kampanjer. 

Valtra A115 HiTech4
885.000:-
Detta ingår: Komfortpaket, lastarpaket, 
hydrauliskt utskjut och däck 540/65R38.

Valtra Q
80.000:- i rabatt
när du väljer frontlyft och frontkraftuttag 
vid köp av Valtra Q245, Q265 eller Q305.

Kuhn balpressar 
Begränsat antal demo- och lagermaskiner 
till pressade priser, med förmånlig 
finansiering och snabb leverans! 

Kongskilde Stonebear 
SB 4000 

438.000:-

Fendt IDEAL
demotröskor 
till bra pris

Kongskilde Vibro Flex 
VFM 4319 

126.000:-

Välkommen att träffa oss på visningen!



Odla & Producera 2023  
Prata foder, spannmål och växtodling med oss!

Du är varmt välkommen till 
Lantmännens monter på mäs-
san. Vi ser fram emot att prata 
med dig om allt som händer 
på din gård, funderingar du 
har och våra förslag på strate-
gier. Vi vet vad som krävs för 
att lyckas här i vår region!

Förtroendevalda från distriktssty-
relsen kommer att finnas på plats 
för att svara på frågor och berätta 
om alla fördelar medlemsskapet 
skänker.

Nyfiken på medlemskap?

Mats 

SofieErik

Ingemar Christian

Johan Klas

Ann-Catrin
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Tillsammans med Volvo Financial Services (VFS) 

har vi idag möjlighet att erbjuda våra kunder en 

komplett och smidig lösning där det mesta ingår. 

Marknadens bästa servicemaskin som nu är helt 

elektrisk till en fast månadskostnad. Erbjudandet 

baseras på ett beviljat miljöstöd från Energimyndig-

heten som VFS både söker och administrerar som 

en del i vår totalservice till dig som kund!

Swecon Anläggningsmaskiner AB,  Auktoriserad återförsäljare av Volvo Construction Equipment,  Växel: 010 - 556 08 50  www.swecon.se

Leasa din Volvo 
L25 Electric med stöd 
av Klimatpremien

Just nu!
Leasing från 

13 635 kr/mån
Volvo 

Eldrivna maskiner

h5 års avtalstid 

hTotalt 2 500 körtimmar 

hService inkluderat 

hFast månadskostnad från 13 635 kr/mån

Kontakta din närmaste Sweconsäljare för att få 

fullständiga villkor för just ditt erbjudande eller läs 

mer på www.swecon.se/leasing-electric

swecon.se/electric

* Ovanstående månadskostnad är indikativ och villkorad Energimyndighetens utbetalning av Klimatpremien. Bindande offert 
erhålls av din Sweconsäljare med reservation för kreditgodkännande hos Volvo Financial Services.



Avsändare:
Lantmännen
Box 507
651 11 KARLSTAD

SVERIGE | PORTO BETALT

Swecon Anläggningsmaskiner AB,  Auktoriserad återförsäljare av Volvo Construction Equipment,  Växel: 010 - 556 08 50  www.swecon.se

Volvo 
Reservdelar

Rätt reservdelar  
bästa service 

Volvos reservdelar är en kostnadseffektiv lösning som ger nytt liv till en hårt arbetande maskin. Swecon och 

Volvo erbjuder begagnade reservdelar, Volvo Reman, fabriksrenoverade komponenter och utbytestjänster 

som fungerar i perfekt harmoni med din maskin för att öka tiden i produktivt arbete och produktiviteten – utan 

att behöva köpa en ny maskin.  Swecon finns i Karlstad, men vi supportar dig med service och reservdelar 

på 34 orter i landet - från Kiruna i norr till Staffanstorp i söder! www.swecon.se


