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PRESSMEDDELANDE 2012-03-19 
 
Lantmännen Maskin utökar sitt elstängselprogram 
 
Med franska leverantören Lacmé presenterar Lantmännen Maskin ett nytt elstängselsortiment  
för hela den skandinaviska marknaden. 
 
Lacmés sortiment är heltäckande med elstängselaggregat, band/tråd och ett komplett  
tillbehörssortiment. Lacmé, som startade sin tillverkning 1956, har under de senaste 20 åren sålt sina  
produkter globalt. Man omsätter 32 miljoner euro och har 300 anställda. Den noggrant  
kvalitetskontrollerade tillverkningen sker i företagets fabrik i La Flèche, i hjärtat av den franska  
jordbruksbygden. Unikt är att företaget styr hela produktionskedjan för såväl aggregat som band/tråd  
och tillbehör. 
  
Lacmé satsar mycket på produktutveckling och har bland annat smarta lösningar för  
elstängselaggregat drivna av sol- och vindenergi. Systemet Bipulstronic använder dubbel strömpuls  
vilket ökar strömchocken utan att skada människor eller djur. Andra finesser är test- och  
övervakningsfunktion av inhägnaden med hjälp av akustisk signal, lysdioder eller digitalpanel.  
Lacmés produkter finns i Lantmännen Maskins butiker från och med våren 2012. 
 

För mer information kontakta: 
Jens-Niclas Andersson, Produktchef Lantmännen Maskin AB, tfn 040 – 38 64 18 
 

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, Schulstad och Gooh. Vi ägs av 
35 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter 38 miljarder 
kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Det, 
kombinerat med att Lantmännen har verksamhet i hela kedjan från jord till bord, gör att vi kan ta ansvar för alla 
steg i kedjan. 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 
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