
Väderstad expanderar i Italien tillsammans med Agri Dealer
Den svenska jordbruksmaskintillverkaren Väderstad, som är en av världens ledande inom jordbearbetning och sådd, förstärker sin
närvaro i Italien tillsammans med importören Agri Dealer.

- Väderstad finns sedan 25 år tillbaka på den italienska marknaden och vår ställning är stark, särskilt inom precisionssådd och sådd med
maskinlinjerna Tempo och Rapid, men också inom andra delar av produktutbudet som exempelvis kultivatorerna Carrier och Top Down. Nu ser vi
fram emot att tillsammans med Agri Dealer ytterligare förstärka våra relationer till de italienska jordbrukarna, säger Richard Waha, Sales Director
Importers och ansvarig för Italien på Väderstad.

Från 1 juni i år blir Agri Dealer Väderstads nya samarbetspartner i Italien. Företaget, som är del av ett större konsortium, leds av koncernchef
Ciriaco Bruno och vd Sergio Bassan. Företaget har under många år arbetat med olika premiummärken inom jordbrukssektorn och har ett mycket
väl utvecklat kontaktnät från norr till söder. Tillsammans med Väderstad ser Agri Dealer en fortsatt stor utvecklingspotential för Väderstads
produktsortiment på den italienska marknaden. 

- Vi är mycket glada över samarbetet med Väderstad. Deras maskiner och metoder har varit banbrytande för lantbrukare i generationer och
erbjuder verkligen allt som lantbrukaren kan tänkas behöva inom sådd och jordbearbetning. Genom vårt utökade samarbete kan vi förbättra för ännu
fler lantbrukare i Italien, säger Ciriaco Bruno, President hos Agro Dealer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susanne Dalskog, VP Communication 
Väderstad Group
Mobil: 0727-180014
susanne.dalskog@vaderstad.com

Väderstad förser det moderna lantbruket med innovativa och högeffektiva lantbruksmaskiner och metoder. Genom att förenkla arbetet och
förbättra resultatet för lantbrukaren, är företagets vision att bli världens ledande partner för enastående uppkomst. Koncernen är familjeägd
och huvudkontoret ligger i Väderstad, Sverige. Väderstad finns representerat i 40 länder och på alla kontinenter. År 2019 hade Väderstad
1 500 medarbetare och omsatte 3,35 miljarder kronor.


