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PRESSINFORMATION

Rekordomsättning för KRONE
Den tyska vallmaskinspecialisten Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH upp
visar en stark tillväxt. Trots en något stagnerande marknad inom EU presenterar
Krone en omsättningsökning på hela 26 % för räkenskapsåret 2010/2011, från
326,4 miljoner Euro till rekordomsättningen 409,7 miljoner Euro.

Enligt VDMA (German Engineering Federation) låg värdet av den globala produktionen av lantbruksmaskiner 2010 på ca 65 miljarder Euro. Efter försäljningsnedgången 2009,
blev 2010 ett år av konsolidering. Globalt sett ökade försäljningen med 9 %.
Stark tillväxt hos Krone
Med en volym på 20,7 miljarder Euro var lantbruksmaskinmarknaden inom EU relativt stabil
under 2010 (2009: 20,9 miljarder Euro).
För Krones del innebar dock räkenskapsåret 2010/2011 en avsevärd tillväxtökning inom lantbruksmaskintillverkningen. Omsättningen ökade med 26 % från 326,4 miljoner Euro till rekordomnivån 409,7 miljoner Euro. Den tyska marknaden svarade för 33 % av omsättningen, övriga
Västeuropa 37 %, Östeuropa 15 % och övriga länder 15 %.

Wilhelm Voß är nöjd med utvecklingen hos Krone och
anser att fokuseringen på maskiner med hög kvalitet
för professionell användning är en av orsakerna till
företagets framgång.

– Krones framgångar beror till stor del på vår innovativa styrka, anser Wilhelm Voß, marknads- och försäljningsdirektör på Maschinenfabrik Bernard Krone. Krone
har specialiserat sig på vallskördemaskiner och i detta
segment sticker vi ut när det gäller teknologi och kvalitet. Hela vårt produktprogram är inriktat på professionellt drift med hög kapacitet. Tack vare korta beslutsvägar och snabb utvecklingstakt har vi lyckats att ligga
steget före våra konkurrenter när det gäller tekniska
lösningar, säger han. Som exempel nämner Wilhelm
Voß utmärkelserna på Agritechnica-mässan 2011: en
guld och fyra silvermedaljer, samt att Krone dessutom
blev utnämnd till mässans mest innovativa företag av
DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft).

Stabilt företag med goda
framtidsutsikter
Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH är
finansiellt stabilt. Soliditeten ligger på 51,7 %.
För det kommande räkenskapsåret har Krone
lagt en försiktiga prognos som innebär en
omsättningsökning från 410 till omkring 450
miljoner Euro, d v s en ökning på runt 10 %.
Som tillverkare av professionella skördemaskiner ser Krone goda tillväxtmöjligheter både
på redan väletablerade marknader som Västoch Östeuropa, USA m fl, men även på nya
marknader som Kina och Brasilien.

Krone Ultima, som pressar och plastar in utan stopp, fick guldmedalj på Agritechnica 2011 och är ett bra exempel på Krones
innovativa maskinutveckling.

(forts)
Söderberg & Haak Maskin AB Postadress: Box 504, 245 25 Staffanstorp Besöksadress: Industrivägen 2
Telefon: 046 25 92 00 Fax: 046 25 01 39 E-post: mail@sodhaak.se Web: www.sodhaak.se
Bankgiro: 199-5000 Org.nr: 556038-4652 VAT-Reg.No: SE556038465201

2012- 01- 05 				sidan 2

PRESSINFORMATION

Det globala behovet av lantbruksprodukter ökar kontinuerligt och parallellt med
detta ökar även kravet på effektiv mekanisering. Faktorer som en växande världsbefolkning, krav på högre levnadsstandard, användandet av jordbruksprodukter
för bioenergiproduktion mm kommer tveklöst att göra lantbruket till en framtidsbransch och leda till högre omsättning för lantbruksmaskinindustrin totalt.
Söderberg & Haal Maskin AB
Per-Eric Nilzén
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