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Gripar Skopor Markvibratorer Järnvägsgripar Hydrauliska 
redskapsfästen

RivtänderAsfaltskärare

Rototilts tiltrotatorsystem ger dig fördelar du inte hittar någon annanstans. Redskap byggda för 
tuffa tag som verkligen gör jobbet. Optimerade för din tiltrotator och din grävmaskin. T.ex innebär 
våra nya hydrauliska fästen – Rototilt QuickChange™ – snabba redskaps byten utan att ens behöva 
lämna hytten. Rustad med SecureLock™, för säkra redskapsbyten, samt RPS, för precision och 
positionering, jobbar du effektivt och säkert. Allt från en och samma leverantör. Tryggt och effektivt. 
Rototilt gör det möjligt.

SMARTA INNOVATIONER OCH ÖKAD EFFEKTIVITET

Rototilt tar redskap 
och säkerhet till en ny nivå Niclas Stockhaus

Region Syd, 070-300 13 68

Mattias Fahlander
Region Mellan, 070-605 20 50

Mats Jernbom
Region Norr, 070-300 24 57

Markus Olofsson
Säljchef Sverige, 070-697 81 73
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LEDARE

under 1980-talet lades grunden för vad som 
är EMS Group. Idag finns vi i Göteborg, 
Stockholm och Sundsvall genom vårt dotter
bolag NTC.

Vi har varit med länge nu och har gedi
gen erfarenhet efter 40 år i branschen. Vi 
strävar dagligen efter att skapa en familjär 
känsla mellan medarbetare och kunder och 
för att skapa en unik ”EMS Groupanda” 
med kunden i fokus. Vi anser att vi är på 
god väg. Faktumet att många av våra an
ställda arbetat här sedan företaget grun
dades ser vi som ett kvitto på det.

Marknadsledande varumärken
Vi är generalagent för de marknadsledande 
varumärkena Takeuchi, Hyundai och Dae
mo. Takeuchi har funnits på den svenska 
marknaden i över 30 år och vårt samarbete 
sträcker sig nästan lika långt tillbaka. Sam
arbetet med Hyundai och Daemo firar i år 
(2020) 15årsjubileum. Det är vi mycket stolta 
över!

I vårt produktutbud hittar våra kunder 
hjullastare, band och hjulgrävare, hydraul
hammare och demoleringsverktyg komplet
terade av originalreservdelar och verkstäder 
som erbjuder service i samtliga områden där 
vi är verksamma.

Vidare expansion
I mars 2018 utökade företaget verksamheten 
och blev ägare till NTC i Sundsvall, som varit 
återförsäljare till EMS Group sedan lång 
tid tillbaka. NTC har tidigare främst sålt 
välkända Ljungby Maskin och Lundbergs 

redskapsbärare. Vi är mycket stolta över att 
NTC nu är en del av EMS verksamhet och 
att vi kan ge våra gemensamma kunder 
och maskinägare tillgång till produkter 
från Takeuchi, Hyundai och Daemo.

Målet är att kunna erbjuda våra varu
märken samt service över hela landet. EMS 
Group kommer därför framgent utöka och 
bredda samarbetet med nya och befintliga 
återförsäljare i syfte att tillsammans öka 
vår servicegrad mot våra kunder. Vi vill att 
våra återförsäljare skall bli en del av EMS
familjen, på riktigt. 

Under 2018 etablerades ett dotterbolag till 
vår svenska verksamhet i Norge där vi äger 
distributionsrättigheterna till Hyundais hela 
produktsortiment på entreprenadmaskins
sidan. Vi ser att en geografiskt bredare verk

samhet med fortsatt fokus på våra gemen
samma starka varumärken kommer att 
erbjuda kundfördelar genom ökad tillgäng
lighet för maskiner, tillbehör och reserv  
delar.

Med tanke på ovanstående känns det bra 
att kunna presentera Lennart Edling som 
EMS Groups nya VD. Han har gedigen leda
rerfarenhet från branschen och helt rätt 
profil för att ta företaget till nästa nivå.

EMS Group lägger stor vikt vid våra värde
ord: Teamkänsla, Engagemang, Kommuni
kation och Utveckling. Därför strävar vi all
tid efter att kombinera företagets erfarenhet 
och kunskap med ett modernt tänk och att 
ständigt följa med i utvecklingen.

Kjell Ove Moss, Styrelseordförande

EMS, Bergkällavägen 33, 192 79 Sollentuna. Tel: 08-594 768 30

EMS, Vagnmakaregatan 3, 415 72 Göteborg. Tel: 031-340 99 60

NTC, Lagbasvägen 3, 857 53 Sundsvall. Tel: 060-52 52 64

E-post: info@ems.se • www.ems.se
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Tillsammans med våra 
återförsäljare blir vi starka”

Takeuchi har funnits på marknaden i över 30 år och 2020 firar EMS Group 15 års samarbete med Hyundai och Daemo.

XSITE PRO
SMARTARE MASKINSTYRNING

”BÄST PÅ
MARKNADEN”

Lars Olsson,

Kungfors Grävservice

XSITE PRO gör allt från 
enklare arbeten till avancerade 
schaktarbeten efter 3D-modeller.

Fri fjärrsupport ingår och du begär enkelt 
hjälp via en knapptryckning på displayen!

MOBA SWEDEN AB   www.mobasweden.com   020-203025



MARK OCH ANLÄGGNING
Helhetslösningar inom

VI UTFÖR
•  Tomtplanering

•  Vatten och avlopp

•  Husgrunder

•  Vägbyggen och vägunderhåll

•  Transporter

•  Hantering av jord, sand och asfalt

•  Vårstädning

Tel. 0176-22 22 00, 0708-17 10 95, Gösvägen 26, 761 41  Norrtälje
info@radmansoschakt.se, www.radmansoschakt.se

“Det lät ju så bra med Office365; en hel uppsättning 
med affärsapplikationer till ett rimligt prenumera-
tionspris. Men nu när vi har dem är det ingen som 
kan säga hur vi skall använda dem eller för vad...”

Känns det igen? Det är under implementation och 
etablering som majoriteten av alla IT-projekt haver-
erar. De där luriga små detaljerna, som att appen skall 
matcha processen den stödjer, eller att det är bra att 
ha användarna med på tåget.

Det är därför vi på Further har specialiserat oss på att 
anpassa systemstödet efter verksamheten. Vi hjälper 
er att dra nytta av verktyg som Microsoft Teams på ett 
bättre sätt så att ni får mer gjort - när ni vill, var ni vill.

Precis som det borde vara. Alltid.

Besök vår hemsida för att få veta mer.

www.further.se

Vilse i appdjungeln?
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FÖRSÄLJNING

Martin Olsen är bland många kunder en välkänd säljare hos EMS. Han har ägnat hela 
sitt yrkesverksamma liv åt entreprenadmaskiner och sålt mer än 2 000 maskiner!

– Under de senaste 15 åren har antalet legat på över 100 maskiner per år, vissa år 
200 maskiner, berättar han.

Martin jobbar efter tesen:

”En nöjd kund är min 
bästa återförsäljare” 

martin summerar nu 35 år i branschen. Intresset för gräv 
maskiner väcktes hos honom när han i åttonde klass praoade 
på ett entreprenadföretag. Hans förmåga att förstå teknik, 
hur saker fungerar och kunna lösa olika tekniska problem 
ledde till att han blev erbjuden jobb när han slutade nian.

– Jag var skoltrött och det har ju bevisligen gått bra för 
mig, säger Martin och ler. 

Antog en ny utmaning
1994 var Martin med och byggde upp EMS serviceverkstad 
och serviceorganisation. Han antog sedan en ny utmaning 
då han övergick till försäljning och har sedan millennie
skiftet haft stora framgångar. Varje år gör Martin många af
färer, främst i Stockholmsregionen, men har även kunder i 
andra delar av landet. >>>

1994 var Martin Olsen med och 
byggde upp EMS serviceverk-
stad och service organisation. 
Han övergick därefter till försälj-
ning och har sålt mer än 2 000 
entreprenadmaskiner! 
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Martin tillbringar sin arbetstid såväl på kontoret som ute hos kunder, främst  i Stockholmsregionen, men träffar även kunder i andra delar av landet. 

FÖRSÄLJNING

Youtube

Tel 070-491 08 93
www.waldung.se • info@waldung.se
Kontakta din maskinhandlare!

...För grävare...av grävare



FÖRSÄLJNING

– Jag jobbar efter tesen att en nöjd kund är min bästa åter
försäljare. Därför blir jag lika glad varje gång en ny kund 
hör av sig och säger att han/hon fått rekommendationer 
från en annan kund till mig, säger Martin. 

Vad är det som fortfarande driver dig i ditt arbete?
– Det är själva affären. Vi säljer i princip en persons arbets
plats, vilket vi måste ha stor respekt för och genomföra på 
bästa sätt. Samtidigt känner jag en stolthet över att leverera 
en maskin från EMS, säger Martin.

Vad är den främsta styrkan hos EMS?
– Vi har en stor familjekänsla i företaget. Långsiktiga kund
relationer gör att vi känner de flesta av våra kunder och vi 
står för vårt ord.

Behärskar maskintekniken 
Martin är en lugn och stabil person, som tar ansvar för sina 
kunder och produkter. 

– Efter många år i branschen känner många kunder ett 
förtroende för mig. Jag står alltid för det som jag och kunden 
kommer överens om och ser till att allt blir bra. 

Styrkan är också att Martin alltid har representerat  
välkända fabrikat och behärskar tekniken i maskinerna.

– En viktig sak är även att kunna erbjuda olika finansierings
lösningar och ekonomiska möjligheter som underlättar ma
skinköpen för kunderna, säger Martin. 

Optimism inför framtiden 
Trots att Martin har sålt mer än 2 000 entreprenadmaskiner 
har det inte alltid varit en dans på rosor. Han har upplevt 
både med och motgångar i branschen.

– Jag minns när Riksbanken höjde räntan till 500 procent 
och finanskrisen 2008. Nu är det coronatider, säger Martin. 
Med erfarenhet från tidigare svåra tider är jag övertygad 
om att vi även kommer igenom coronapandemin. Byggsek
torn i Sverige fungerar bra och jag tror att entreprenad
branschen inte berörs lika hårt som många andra branscher 
gör. 

Spännande teknikutveckling 
Martin har sett en enorm teknikutveckling i branschen ge
nom åren.

– Det är som att jämföra en Volvo Amazon med en Volvo 
XC90, säger Martin. 

– Den största förändringen är mycket högre prestanda 
och kvalitet på dagens maskiner, och en hög förarkomfort. 
Förr var det en stol och några spakar i en grävmaskin, nu är 
det som att köra en flott bil. Samtidigt är det en utveckling 
för ökad hållbarhet, genom bland annat miljövänligare mo
torer och biologisk nedbrytbar hydraulolja.

En yrkesstolthet hos maskinister
Martin framhåller även att kraven på maskinisternas kom
petens ökar.

– Det krävs väldigt mycket av en grävmaskinist idag, det 
är maskinisten som själv bokar lastbilar och material. I regel 
är det inte heller några utsättare, utan maskinisten har rit
ningar inlagda i sitt grävsystem. Samtidigt är min känsla, 
att många maskinister känner en stor yrkesstolthet över att 
vara delaktiga i hela processen.

Takecuchi & Hyundai
Martin lovordar EMS välkända varumärken Takecuchi och 
Hyundai. 

– Takecuchi var världens första runtomsvängande mini–
grävare. Grundaren av företaget är fortfarande aktiv fastän 
han är över 90 år, det visar en stor kärlek för verksamheten. 
Takecuchi är kvalitetsmaskiner utöver det vanliga, fram
håller Martin.

– Hyundai kom in i flottan för 15 år sedan och har också 
gjort en häftig resa, vi är otroligt stolta över dessa maskiner. 
Hyundai är ett företag som verkligen tror på sin produkt, ge
nom att fyra års garanti eller 5 000 drifttimmar ingår i stan
dardpriset när man köper deras maskiner.

Till sist Martin, vad gör du på fritiden?
– Jag åker gärna ut med min båt i skärgården och ägnar ock
så tid åt min fru och våra barnbarn.

>>>

engcon Sweden AB Transportgatan 5, 833 36 Strömsund
Tel 0670-65 04 00  |  Web www.engcon.se  |  E-mail sweden@engcon.se

FÅ ENGCONS SYSTEM FÖR KOPPLING AV AUTOMATISKA 
REDSKAP  – UTAN EXTRA KOSTNAD*
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STANDARD

*Hur får jag EC-Oil som kostnadsfri standard?
Vid beställning av Q-Safe redskaps/maskinfäste och tiltrotator med styrsystem DC2 ingår EC-OIL 
automatisk oljekoppling kostnadsfritt i maskinfästet och på överdelen på tiltrotatorn.

Läs mer: www.engcon.se/ecoil
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ÅF SK ÅNE & BLEKINGE

sedan årsskiftet erbjuder företaget sina 
kunder i södra Sverige hela Takeuchis mo
dellprogram. Björn ser mycket positivt på 
att EMS ökar sin satsning på återförsäljare.

– Det gör att vi kan växa och utvecklas 
till sammans och ha gemensamma mål,  
säger Björn.

– EMS är ett välrenommerat företag med 
stor branschkunskap. Mest roligt är nog 
ändå att få vara återförsäljare för Takeuchi 
för att det är så välkända kvalitetsmaskiner.  

Smidiga, kompakta maskiner 
Björn ser goda förutsättningar att nå ut 
med hela Takeuchis modellprogram, allt 
från minigrävare och upp till 15 tons gräv
maskiner, till kunder i Skåne och Blekinge.

– Jag ser en mycket stor potential, säger 
han. Takeuchi är smidiga och kompakta 
maskiner med hög kapacitet. Ta till exempel 
TB295W, en hjulgrävare som är helt out
standing. Eller TB290, som kombinerar mång

sidighet med kraftfull grävprestanda. Eller 
den största modellen TB2150R, en band
grävare på drygt 15 ton som är en bra all
round maskin för många arbetsuppgifter.

 
Expansiv region
Mega Maskin har anläggning och service
verkstad i Landskrona. Södra Sverige är en 

het region, där bland annat stora infra
strukturprojekt pågår eller planeras.

– Generellt sett är det en expansiv regi
on och här finns en stor koncentration av 
entreprenadfirmor. Jag ser därför ett stort 
behov av entreprenadmaskiner i vår regi
on under många år framöver, säger Björn.

Han har lång erfarenhet av handel med 

Mega Maskin i Landskrona är återför-
säljare för Takeuchi.

– Det känns fantastiskt bra att kunna 
erbjuda våra kunder i Skåne och  
Blekinge en så bra produkt med 
många möjligheter, framhåller Björn 
Elmén på Mega Maskin AB.

Mega Maskin i Landskrona

”Jag ser en stor potential 
i södra Sverige” 

Björn Elmén på Mega Maskin ser positivt på framtiden för entreprenadbranschen. Företaget är sedan årsskiftet 
återförsäljare för Takeuchi i Skåne och Blekinge.

Öka din produktivitet med SKFs och Lincolns centralsmörjsystem
Du får hjälp med att hitta en lösning för just dina behov tack vare att vi har ett heltäckande 
produktsortiment inom centralsmörjsystem. Med miljön i fokus ger vi dig driftsäkerhet,  
hög kvalitet och teknologi. Läs mer på skf.se/smörjsystem

skf.se/smörjsystem

® SKF är ett registrerat varumärke inom SKF-koncernen och ® Lincoln är ett registrerat varumärke av Lincoln Industrial Corp. Bild används under licens av Shutterstock.  © SKF 2020.
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entreprenadmaskiner, i Sverige och inter
nationellt, samt god kunskap om maski
ner, redskap och grävsystem. 

– Entreprenadbranschen är en stimule
rande bransch, det är ofta snabba beslut 
och så blir det en personlig och nära kon
takt med kunderna, framhåller Björn. 

Många fördelar
Det nya samarbetet innebär god support 

från EMS och Björn ser ett stort värde i 
kontaktnätet även när det gäller maskin
tillbehör och redskap.

– Det är en trygghet att EMS samarbetar 
med idel välkända leverantörer av produkter 
med hög kvalitet, säger han. 

Björn tycker det är viktigt att även kun
na erbjuda kunderna olika finansierings
lösningar såsom leasing, hyrköp eller att 
hyra maskiner. 

ÅF SK ÅNE & BLEKINGE

Fakta Mega Maskin AB
Verksamhet: Återförsäljare i Skåne och 
Blekinge till EMS för Takeuchi.
Anläggning: Egen anläggning och service-
verkstad på Fartygsgatan 15 i Landskrona.
Demokörning: Olika modeller av grävmaski-
ner finns för provkörning på anläggningen. 
Övrigt: Erbjuder även maskinuthyrning och 
transportlösningar av entreprenadmaskiner.

Om Takeuchi
Japanska Takeuchi är en av värl-
dens största tillverkare av 
minigrävare och välkänt för sina 
kvalitetsmaskiner. Företaget var 
först med att utveckla och 
erbjuda innovativa produkter i 
detta segment, och intar fort-
farande en ledande position på 
den globala marknaden.

Maskinutrustning i världsklass! För ökad

S Ä K E R H E T & K V A L I T E T
Utrusta din maskin med produkter från oss och arbeta säkert med 

maximal lönsamhet.  Välkommen till en värld av möjligheter!

smpparts.com
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ÅF ÖS TERGÖTL AND & SMÅL AND 

det var mer eller mindre en slump att Löge
näs Maskin började sälja entreprenadma
skiner för sju år sedan, tidigare var det ute
slutande försäljning av skogsmaskiner och 
skördeaggregat.

Anders Lögegård, som startade företaget 
i Ringarum, såg möjligheter att utöka 
verksamheten och fick kontakt med EMS. 
Lögenäs Maskin är sedan dess återförsäljare 
av Takeuchi och Hyundai.

– Det är en stor fördel att ha EMS i ryggen 
och den support vi får, bland annat genom 

ett gediget reservdelslager och snabba leve
ranser, framhåller Fredrik Ström bäck. Det 
finns stor kompetens inom företaget och 
vi är mycket nöjda med vårt samarbete, det 
funkar väldigt bra. 

Hög service nära kunderna
Lögenäs Maskins etablering i ny anläggning 
i Norrköping 2016 har ökat tillgängligheten 
för kunderna.

– Det är jätteviktigt att ha hög service 
nära våra kunder och snabbt kunna hjälpa 
kunder i fält, säger Fredrik. Genom att vi har 
tre servicebilar, egna och kontrakterade, 
kan vi erbjuda service ofta samma dag som 
en kund hör av sig. Samtidigt har vi god 
kapacitet genom en fullutrustad service 
och monteringsverkstad i Norrköping och 
en verkstad även i Ringarum. 

Lögenäs Maskin i Norrköping fungerar 
som ett nav för sina kunder inom entre-
prenadsektorn i Östergötland och Små-
land. 

– Vi ställer upp för våra kunder i alla 
lägen, det blir därför en nära relation. En 
del kunder tittar in hos spontant bara för 
att ta en kaffe och umgås, säger Fredrik 
Strömbäck, säljare för entreprenadfordon.

Lögenäs Maskin i Norrköping

”Det är viktigt att ha hög  
service nära kunderna”

Fredrik Strömbäck hyser optimism inför framtiden, dels för att Lögenäs Maskin kan erbjuda kunderna starka varu-
märken som Hyundai och Takeuchi, dels att många entreprenadarbeten och infrastrukturprojekt planeras i regionen.

Fakta Lögenäs Maskin AB
Verksamhet: Återförsäljare till EMS i Öster-
götland och Småland för varumärkena 
Takeuchi och Hyundai. 
Anläggningar: Norrköping och Ringarum, 
serviceverkstäder på båda orterna.

Försäljning & service av: Takeuchi • Hyundai • Daemo
Även Lännen Grävlastare och Cummins Dieselmotorer.

Kontakta oss:  
0250-432 20 • bengt.norman@orsamaskin.se  • www.orsamaskin.se

Hammarsmedsgatan 23, Mariestad 
Tel: 0501-650 90 • mariestadsmaskin.se

Lennart Jonsson
070-233 59 27

Jonas Johnson
070-573 26 21

Leif Persson
070-884 08 51

FÖRSÄLJNING OCH SERVICE AV NYA OCH BEGAGNADE MASKINER  
SAMT REDSKAP FÖR LANTBRUK, ENTREPRENAD OCH SKOG

Hammarsmedsgatan 23, Mariestad 
Tel: 0501-650 90 • mariestadsmaskin.se
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FÖRSÄLJNING OCH SERVICE AV NYA OCH BEGAGNADE MASKINER  
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Hammarsmedsgatan 23, Mariestad 
Tel: 0501-650 90 • mariestadsmaskin.se
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Jonas Johnson
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070-884 08 51

FÖRSÄLJNING OCH SERVICE AV NYA OCH BEGAGNADE MASKINER  
SAMT REDSKAP FÖR LANTBRUK, ENTREPRENAD OCH SKOG

Hammarsmedsgatan 23, Mariestad 
Tel: 0501-650 90 • mariestadsmaskin.se

Lennart Jonsson
070-233 59 27

Jonas Johnson
070-573 26 21

Leif Persson
070-884 08 51

FÖRSÄLJNING OCH SERVICE AV NYA OCH BEGAGNADE MASKINER  
SAMT REDSKAP FÖR LANTBRUK, ENTREPRENAD OCH SKOG
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Får provköra och testa
Återförsäljarna har en stabil och nära kon
takt med sina kunder.

– Vår roll är att fungera lite som ett nav 
inom entreprenadsektorn i vår region. 
Kunden arbetar ofta ensam i sin maskin, 
därför är det viktigt att ibland kunna träf
fas och diskutera framtida samarbete.

– Det är också viktigt att den som ska köpa 
en grävmaskin får provköra och testa den 
för att få en känsla för maskinen. Våra demo
dagar ett par gånger om året brukar också 
vara mycket uppskattade, säger Fredrik.

Ser ljust på framtiden
Världen befinner sig nu i en svår situation 
på grund av coronapandemin. Fredrik  
hyser ändå optimism inför framtiden, dels 
för att Lögenäs Maskin erbjuder två starka 
varumärken genom Takeuchi och Hyundai, 
dels att många entreprenadarbeten och  
infrastrukturprojekt planeras i regionen.

– Mycket kommer att hända, bland annat 
Ostlänken och en ny förbifart i Söderköping. 
Detta tillsammans med att vi säljer välkända 
maskiner med ett gott rykte i branschen 
gör att jag ser ljust på fram tiden.

Takeuchi och Hyundai 
– Hyundai går kanon, säger Fredrik. Det är 
bandgrävare, hjulgrävare och hjullastare 
med hög kvalitet och bra ergonomi. Våra 
kunder är jättenöjda med sina maskiner.

Fredrik är lika positiv till Takeuchi eller 
som han säger: Takeuchi är en ”RollsRoy
ce” bland minigrävare! 

– Många av våra kunder som kör Takeu
chi är enmansföretagare, som bland annat 
utför fibergrävning, anläggningsarbeten för 
pooler och andra grävjobb där det behövs 
en kompakt och smidig grävare, säger Fred
rik. Takeuchi är mycket prisvärda maski
ner med hög kapacitet och en fantastisk 
hydraulik och funktion, från minsta mo
dell upp till den största grävmaskinen.

Sjökaptenen gick i land 
Till sist noterar vi att Fredrik är sjökaptenen 
som sadlade om till försäljning av entre
prenadmaskiner. Erfarenheter från yrkes
livet till havs har han nytta av även nu. 

– På sjön måste du klara mycket själv 
utan hjälp, jag förstår entreprenadbran
schen där är det lite av samma sak ibland, 
noterar Fredrik.

Anders Lögegård grundade Lögenäs Maskin. För att snabbt kunna serva 
sina kunder i fält har företaget tre servicebilar, egna och kontrakterade.

Marcus Samuelsson i mitten arbetar på CSM Maskin som utför service åt Lögenäs 
Maskin. Han omges här av Fredrik Strömbäck och Anders Lögegård.

Om Hyundai
Hyundai tillhör de främsta tillverkarna av 
entreprenadmaskiner i världen. Det är väl-
kända maskiner med hög kvalitet, innovativ 
teknik och bra ergonomi. Hyundai marknads-
för och säljer produkter över hela världen, 
genom 500 lokala distributörer i 140 länder.

ÅF ÖS TERGÖTL AND & SMÅL AND 
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Bergkällavägen 33, 

192 79 Sollentuna

Telefon: 08-594 768 30

E-post: info@ems.se

www.ems.se

Stockholm EMS. Bergkällavägen 33, 192 79 Sollentuna. Telefon: 08-594 768 30

Göteborg        EMS. Vagnmakaregatan 3, 415 07 Göteborg. Telefon: 031-340 99 60

Sundsvall NTC AB. Lagbasvägen 3, 863 41 Sundsvall. Telefon: 060-52 52 64

Landskrona Mega Maskin AB, Fartygsgatan 15, Landskrona. Kontakt: Björn Elmén, 070 570 40 16

Mariestad       Mariestads Maskin & Energi AB. Hammarsmedsg. 23. Kontakt: Jonas Jonsson 0501-650 90

Norrköping      Lögenäs Maskin AB. Navestadg. 37, Norrköping Kontakt: Fredrik Strömbäck, 070-625 11 11

Orsa Orsa Maskin AB. Klockarvägen 5B, Orsa. Kontakt: Bengt Norman, 0250-432 20

Staffanstorp Offes Trading. Maskinvägen 7, Staffanstorp. Kontakt: Jan Offesson, 040-54 64 95

Södermanland Agripro AB. Katrineholmsvägen 12, Flen. Telefon: 0157-59 90 01

Värmland Agripro AB. Östanvindsgatan 20, Karlstad. Telefon: 070-663 30 15

Örebro Agripro AB. Frommesta 304, Kumla. Kontakt: Kalle Ström, 070-663 19 49

Kontakta oss!

Martin Olsen 
Säljare 
070-399 09 44

Mikael Söderström 
Verkstadschef
08-594 768 32

Tommy Gustafsson 
Produktspecialist
Hyundai
08-594 769 55

Lelle Westergård
Produktspecialist
Takeuchi
08-594 768 37

Christer Olsson
Reservdelar
08-594 766 59

Michael Karlsson
Reservdelar
08-594 766 59

Andreas Lundberg
Verkstadschef
070-529 48 02

Jarkko Weckman 
Fältkoordinator
Reservdelar
08-594 768 31

Svante Tonring 
Säljare
 070-322 13 31

Daniel Hagström 
Säljare
070-220 99 90

Pär Goode 
Säljare
070-343 67 08

Jonas Gustavsson 
Verkstadschef
031-340 99 62

STOCKHOLM

SUNDSVALLGÖTEBORG

Anders Sandberg
Säljare
070-374 57 32

Mats-Erik Hådén 
Säljare
070-547 10 99

Mikael Henriksson 
Säljare
070-343 63 03


