Gunnars Maskiner AB

Världsledande teknik med personligt engagemang

Din långsiktiga trygghet!
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Gunnars Maskiner AB nu även i Kungälv

Familjeföretaget Gunnars Maskiner AB ägs av familjerna Gunnarsson och Roger Gillholm.
Från vänster Marcus Gunnarsson, Martin Gunnarsson, Ulric Gunnarsson och Roger Gillholm.
Gunnars Maskiner AB är återförsäljare för John Deere och är en av Västsveriges tryggaste leverantörer av
utrustning, support och service till jordbruk, skogsbruk och grönyteskötsel.
Vi har anläggningar på sex orter (Åsarp, Skövde, Kungälv, Vara, Töreboda och Lidköping). Dagligen ger vi
lokala jordbruksföretag, skogsentreprenörer, maskinentreprenörer, kommuner och fastighetsägare tillgång
till världsledande utrustning och kunskap.
Företaget grundades 1926, ägs av familjerna Gunnarsson och Roger Gillholm, omsätter cirka 350 miljoner
kronor och har 85 medarbetare.

1926
Företaget
grundas av
Gunnar
Johansson

1968
Gunnars son,
Ulric Gunnarsson tar över
företaget

1964
Inflyttning i
nuvarande
lokaler i Åsarp

1995
Filialen i Vara
öppnas.
Ulrics söner,
Marcus och
Martin, arbetar
i företaget

1975
Samarbetet
med John Deere
inleds

2009
Varas utbyggda
anläggning invigs

2005
Etablering i
Skövde. Nya
lokaler 2008

2012
Samarbete med
John Deere
Forestry inleds

2010
Invigning av
utbyggda och
renoverade
lokaler i Åsarp

www.gunnarsmaskiner.se

2015
Samgående/
förvärv av
Gillholms Maskiner
i Kungälv

2013
Gunnars Maskiner
etableras i
Töreboda och
Lidköping

2021
Gunnars
Maskiner
100 år!

2016
Gunnars
Maskiner AB firar
90-årsjubileum
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Vår support med kunskapsstöd och rådgivning är centralt för allt vi gör.
Vår personal ställer upp för kunderna inför en investering och därefter
med service, support och allt tekniskt stöd.
Kunskaps- och användarstöd för GPS-styrt maskinarbete, FarmSight och
JDLink ingår naturligtvis i erbjudandet.

Lantbruk
Vi är återförsäljare för John Deere, världens största och äldsta tillverkare av lantbruksmaskiner. John Deeres maskiner är moderna, bekväma,
tillförlitliga, servicevänliga och har ett bra andrahandsvärde.
Våra övriga leverantörer av redskap och tillbehör är naturligtvis noggrant
utvalda, för garanterad trygghet.

Grönyta
John Deere tillverkar några av de bästa grönyteprodukterna i världen.
Maskinprogrammet omfattar allt från gåklippare till kompakttraktorer,
gators och klippare för park och trädgård.

Service
Vi har serviceverkstäder på sex orter samt många servicebilar för fältarbeten. Service utförd av fackmän ger högre produktivitet, högre utnyttjande och mindre stillestånd. Vi erbjuder serviceavtal vilket ger god
kontroll över dina maskinkostnader.
John Deeres svenska centrallager i Märsta utanför Stockholm innebär
snabba leveranser av reservdelar.

Säljavdelning:
Våra säljare erbjuder rådgivning för marknadens mest flexibla maskinella
utrustningar så att kundernas investeringar kan ge bästa möjliga utfall.
Finansiering som passar varje enskild kund ger långsiktigt god ekonomi
och trygghet.
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Här finns vi

Töreboda
Lidköping
Vara
Kungälv

Skövde

Åsarp

Åsarp

Kungälv

Töreboda

Säljkontor, verkstad,
lager och butik
Gunnars Maskiner AB,
Åsarp
Centrumvägen 68
521 70 ÅSARP
0515 – 831 00

Säljkontor, verkstad,
lager och butik
Gunnars Maskiner AB,
Kungälv
Trollhättevägen 34
442 34 Kungälv
0303 – 22 10 10

Verkstad
Gunnars Maskiner AB,
Töreboda
Skövdevägen 21
545 31 Töreboda
0506 – 47474

Skövde

Vara

Säljkontor, verkstad,
lager och butik
Gunnars Maskiner AB,
Skövde
Kåsatorpsvägen 11
541 34 SKÖVDE
0500 – 42 41 60

Säljkontor, verkstad,
lager och butik
Gunnars Maskiner AB,
Vara
Skarstad Åsen 2
534 95 VARA
0512 – 241 00

Verkstad
Gunnars Maskiner AB,
Lidköping
Änghagsgatan 11
531 40 Lidköping
070 – 333 68 71

www.gunnarsmaskiner.se

Lidköping
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Vårt produktområde grönyta omfattar allt från gågräsklippare till proffsklippare
för park, kompakttraktorer och Gator terrängfordon. Bredden är stor och därmed
finns utrustning för alla behov. Våra grönytemaskiner är moderna, tillförlitliga,
bekväma, servicevänliga och har bra andrahandsvärden.
Kompakttraktorer
Mindre traktormodeller avsedda för snöröjning, lastning, gräsklippning och
mycket annat. De är mångsidiga och pålitliga för såväl professionella anläggare,
fastighetsägare, som för kommuner och för skötsel av större egendomar.
Professionella klippare
Gunnars Maskiner erbjuder ett 30-tal modeller av professionella gräsklippare.
Allt från gågräsklippare och åkgräsklippare till rotorklippare, bredrotorklippare,
cylinderklippare för stora ytor, dieseldrivna trädgårdstraktorer och kompakttraktorer för gräsklippning.
Gator terrängfordon
John Deere Gator terrängfordon har kapacitet för flera passagerare, individuell
hjulupphängning för högsta komfort och framkomlighet, fyrhjulsdrift och ett
brett utbud av tillbehör för allt från persontransport till jakt. Våra modeller
präglas av högt säkerhetstänkande med säkerhetsbälten och störtbågar.
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Visste du att…
...John Deere är världens största tillverkare av grönytemaskiner?
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John Deere har det mest kompletta traktorprogrammet, med 10 serier som
omfattar totalt mer än 40 modeller från 55 upp till 600 hk.
Bredden i utbudet innebär att det finns modeller som passar alla behov inom
jordbruk och entreprenad.
En John Deere-traktor byggs efter personliga val som styrs av kundens behov.
Det gäller mindre modeller lika väl som för de stora.
Alla John Deeres traktorer har den kvalitet, styrka och tillförlitlighet som du förväntar
dig, plus nya, innovativa funktioner som gör dem mångsidiga, kraftfulla och effektiva.
Att GPS enkelt kan integreras i utrustningen utan krångel, är en självklarhet.
För mer information och konsultation om vad som passar bäst för Din verksamhet,
ta kontakt med någon av våra säljare.
Det är då Du kommer att uppskatta att få personliga råd av vår egen personal,
om en världsprodukt.
5 Serien kompakt och komfortabel, lämplig för frontlastararbeten.
6M.MC Mellanklasstraktor med komfort och hög tillförlitlighet.
6R.RC Komfort och flexibilitet med stor variation för kundens behov.
7R Traktor med låg bränsleförbrukning. Anpassad för fält och transportarbeten.
8R Klassens högsta dragkraft. Steglös alt nya E23 transmission. Du väljer!
9RX John Deeres nya stordragare sätter nya gränser.
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Visste du att…
…John Deere startade sin tillverkning redan 1837? Lång tradition och erfarenhet!

www.gunnarsmaskiner.se

9

90
RS MASKI
NA

år

Personligt Engagemang
Gunnars
Maskine
r AB

19
Jubellogo

_90år.indd

Tröskor

26

R AB
NE

GUN

Gunnars Maskiner AB

Personligt Engagemang
Gunnars
Maskine
r AB

- 2 016

1

2015-11-

05 13:4
2

Gunnars Maskiner AB säljer John Deeres tröskor i tre modellserier, W-serien, T-serien och
S-serien.
W-serien finns i fyra modeller. Det är bränslesnåla och pålitliga tröskor som är enkla att
underhålla och passar de flesta grödor och förhållanden.
T-serien finns i fyra modeller och betecknas som den perfekta skakartröskan som arbetar skonsamt mot kärnor och halm. Den rymliga Premiumhytten sätter en ny standard för
förarkomfort och bekvämlighet.
S-serien är John Deeres rotortröskor och finns i fyra modeller. S representerar de
tröskor som skördar ungefär halva världens spannmålsskörd med minimalt spill och hög
kapacitet. S-tröskorna passar för de flesta grödor.
Skärbord
Flexibelt val av skärbord betyder mycket för ökad lönsamhet. Därför är det viktigt att
välja rätt skärbord för Dina förhållanden.
Skärbord R. Ett skärbord med många premiumfunktioner avsett för småfröiga grödor.
Stor skruv med långt avstånd mellan knivbalk och inmatningsskruv ger bästa resultat.
Skärbord X. Samma goda egenskaper som R, men med skjutbar bordsbotten som kan
justeras mellan 400 och 1200 mm till inmatningsskruven. Främst avsett för skörd av
exempelvis oljeväxter.
Skärbord PF. Skärbord Premium Flow, avsett för alla grödor. Med mattor som aktivt
flyttar materialet till inmatningsskruven. Skruven kan höjas/sänkas hydrauliskt för säker
växling mellan spannmål och oljeväxter.
Samtliga skärbord är konstruerade för enkelt montage av rapskniv.
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Visste du att…
...hälften av all världens spannmål skördas av John Deere tröskor?
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Slåtterkrossar
Gunnars Maskiner kan erbjuda 14 olika modeller av John Deeres rotorslåtterkrossar. Det breda urvalet gör att du finner en utrustning som passar, oavsett arbetsbredd eller vilken traktor som ska bära den. Krossarna har en kompromisslöst
hög kvalitet och god prestanda. Tack vare kapaciteten med hög hastighet kan du
spara tid och bränsle.
Balpressar
John Deere balpressar utvecklas kontinuerligt och har hög tillförlitlighet tack vare
hållbara konstruktioner. Ditt behov styr valet av press, som alla är förberedda för
att manövreras från traktorns display.
Självgående hack
John Deeres nyutvecklade 8000-serie innebär en revolution när det gäller självgående exakthackar. 8000-seriens modeller har oslagbara prestanda och med
tillval av John Deere HarvestLab kan du mäta både vattenhalt och beståndsdelar
i realtid.
Sprutor
Bogserad spruta, eller kanske en självgående?
Tack vare John Deeres program med fem modellserier sprutor med 2 400-6 200
liters tankkapacitet kan Gunnars Maskiner erbjuda dig det perfekta valet för din
verksamhet. Vad du än väljer, så kopplas utrustningen samman med din traktors
monitorsystem för optimal och effektiv besprutning.
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Visste du att…
...John Deere 864 rundbalspress är tillverkad i mer än 350.000 ex.
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Informationsteknologi inom lantbruket handlar om precision och om ökad effektivitet. Ingen tackar Dig för överlappningar, onödiga drag eller en bränsleåtgång
som är högre än den behöver vara.
Därför erbjuder Gunnars Maskiner lösningar som går under samlingsnamnet FarmSight.
Det bästa av allt är att du enkelt får tillgång till FarmSight och support för dess funktioner vid investering i maskiner från oss. Vi hjälper Dig hitta rätt – både vad gäller att
använda den nya teknologin och för att hitta rätt maskin och nivån på det digitala stödet
så att det passar Din gård och verksamhet allra bäst.
FarmSight innebär:
– Bättre budgetering och förebyggande underhåll.
– Ökad aktiv körtid och lägre bränslekostnader.
– Förarstöd för högre produktivitet och optimerad logistik.
FarmSight består av:
– Ett GPS-baserat guidningssystem, som
1/ minimerar mistor och överlappningar vid sådd och sprutning,
2/ ger exakt styrning av maskin och redskap,
3/ betyder maximerad skördelogistik.
– Dokumentation av maskinanvändningen, som
1/ ger information för exakta kostnadsberäkningar för insatsmedel,
2/ innebär att miljöbestämmelser kan uppfyllas med mindre pappersarbete,
3/ minimerar slöseri och främjar ekologisk hållbarhet.
– JDLink, smart maskinkontroll, som
1/ ger effektiv logistikplanering med ökad maskinanvändning,
2/ ger högsta prestanda till betydligt lägre bränslekostnader,
3/ ger fjärrstyrd serviceplanering, samt möjligheter till maskindiagnostik som gör att
servicepersonal inte behöver rycka ut i onödan.
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Jonas Nilsson (infällda bilden), Rickard Johansson och Andreas Branell ansvarar för
FarmSight och funktionerna som gör maskin- och redskapsanvändningen smartare
och ekonomiskt optimal.

Gunnars Maskiner AB tar totalansvar
för att maskiner och redskap fungerar!

www.gunnarsmaskiner.se
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Fokus och helhet
Vi på Gunnars Maskiner är unika, därför att vi fokuserar på John Deere.
Att koncentrera vår verksamhet och vårt kunnande på en världsledande
tillverkare av lantbruksmaskiner gör oss starka.
Vi är den naturliga länken mellan det globalt bästa och det som just Du
behöver ha i maskinparken.
För att komplettera det världsledande med det Sverigebästa har vi dessutom
byggt ett nätverk med noga utvalda partners som levererar redskap, vagnar,
gödseltunnor och specialmaskiner som passar västsvenska förhållanden.
Kombinationen av det världsledande och Sverigebästa är oslagbart.

Trygg och långsiktig ekonomi
Bra finansieringslösningar är också ett självklart
erbjudande till våra kunder. Vi samarbetar med
John Deere Financial som flexibelt tillhandahåller
den finansieringslösning som passar bäst.
Vi erbjuder låg ränta med marknadens bästa villkor.
Även försäkringslösningar och serviceavtal förmedlas av oss vid en investering.
Alltsammans ingår i den helhet som vi erbjuder våra kunder!

Detta är våra partners:

…och dessutom:

Trima, Holms, Trejon, Farma, K-Vagnen, Bigab, Dalums Mekaniska, Norje, Närlant, Junkkari, Husqvarna,
Stihl, Dealy, Grene…
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