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5 års Nybilsgaranti
med fri körsträcka

Fyrhjulsdrift inför vintern
har aldrig varit mer prisvärt!

5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka • 5 års Vägassistans • 5 års Serviceassistans • 5 års Lackgaranti • 3 års Vagnskadegaranti • 12 års Rostskyddsgaranti
Bränsleförbrukning vid blandad körning: 1.7 CRDi/2.0 4WD) 5,3-8,4 l/100 km, CO2 139-200 g/km. Bilen på bild är extrautrustade. Erbjudandet gäller lagerbilar t.o.m. 2012-12-31, med reservation för slutförsäljning. Finansierings-
förslag via Hyundai Finans: 6,50% ränta (per 2012-10-31), 36 mån, 30% kontant eller inbytesbil, 45% restvärde, eff. ränta 7,39-7,43%. Priserna är av generalagent rekommenderade cirkapriser. Priser sätts av varje återförsäljare.

Utrustningspaket  för endast 9 900 kr (ordinarie pris 20 000 kr)

Det har aldrig varit bättre tillfälle att byta upp sig.
Hyundai ix35 är en crossover för dig som vill ha mer än en traditionell kombi. Den är både rymlig, bekväm 
och säker för familjen samtidigt som den har svepande linjer och effektiva motorer med låg förbrukning. 
Dessutom så kan du just nu köpa till ett utrustningspaket för endast 9 900 kr (ordinarie pris 20 000 kr).

Hyundai ix35 1.7 CRDi ComfortPlus 2WD, ord. pris från 234 900 kr
Nu från 224 800 kr eller 2 248 kr/mån
 
Hyundai ix35 2.0 Sport 4WD, ord. pris från 244 900 kr
Nu från 234 800 kr eller 2 348 kr/mån
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take- job

de senaste åren har vi sett ett ökande intresse för olika 
typer av lastare, vanliga frontlastare och teleskoplastare. 
Två kategorier av entreprenadmaskiner som vi glädjande 
nog kan tillhandahålla.

Vi vill särskilt framhålla intresset för teleskoplastare, 
där vi representerar italienska Dieci. Nyfikenheten på 
dessa har ökat markant, men de är vår övertygelse att vi 
bara står inför början av en utveckling som kan bli ett 
trendskifte.

Teleskoplastarnas mångsidighet kan knappast överskattas. 
De är smidiga arbetshästar på byggen, stora som små. Men 
användbarheten vet egentligen inga gränser, vi kan påstå 
att inom lant- och jordbruk finns det mängder av uppgifter 
som bäst kan skötas med en och samma maskin.

En neutral röst i branschen har sagt att det helt enkelt 
finns för få leverantörer av teleskoplastare i Sverige. På 
EMS kan vi dock intyga att vi gör vårt bästa för att infor-
mera och för att möta behoven.

reportaget om rivners arbete i centrala Stockholm sätter 
ljuset på en mycket intressant utveckling i byggbranschen 
– vilket naturligtvis också har stor betydelse för många 
fler branscher. Däribland vår bransch. 

Numera är utveckling av den typ av objekt som vi skildrar, 
rena miljardaffärer. Det sitter controllers och revisorer 
inte i grannstaden och håller koll på tidsplaner och kost-
nader. De sitter i New York eller Singapore och är kanhända 
inte ett dugg förstående inför lokala situationer, varga-
vintrar och liknande. Allt ska bara fungera.

Pembroke Real Estate har anlitat NCC som i sin tur har 
kontrakterat bland annat Rivners, som i sin tur köpt ett par 
Take-Job av EMS. Alltsammans bildar en kedja som måste 
hålla. Man väljer beprövade och kompetenta partners – 
samt använder de bästa och mest tillförlitliga maskinerna.

Vi på EMS är stolta över att befinna oss som en länk i 
sammanhanget. En liten sådan, men viktig.

på denna plats brukar vi våga oss på en liten bedömning 
av konjunkturläget i allmänhet och förutsättningarna för 
vår bransch i synnerhet. 

Det ska vi göra även denna gång.
Konstateras kan att räntorna tycks förbli låga, vilket fyller 

den önskvärda funktionen att hålla investeringar igång. 
Byggkonjunkturen tycks på det hela befinna sig i en sid-
ledes rörelse, nedgång i vissa sektorer och en solid fram-
tidstro i andra. På entreprenadsidan syns inga stora för-
ändringar.

I rådande läge kan vi återigen konstatera att EMS med 
det utomordentligt starka modellprogrammet och den 
välsmorda serviceorganisationen, fortsätter att vara ett 
vinnande koncept. Det kan handla om dikesgrävning i 
Småland eller ett prestigeprojekt i Stockholms City – vi på 
EMS kan erbjuda rätt maskiner och vi har rätt personal
Framtiden kommer – i morgon också.

Trevlig läsning!

ems group
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nordic machine Show

Patrick andersson, bertil Söderberg och martin 
”blixten” olsen, för tillfället i sällskap med 
ramona eklund från tierp arena.

många utställare trivdes alldeles utmärkt på 
den stora, asfalterade utställningsytan.

dragracing på traktornivå. inga skrikande däck 
och vrålande motorer, men rafflande var det 
ändå.

www.wipomatic.nu
Ett stort urval av skärmar,
Marknadens bästa bild!

0243-25 50 10   Kunskap * Service * Kvalité  -  Full kontroll & säkerhet !

Ett stort urval av kameror,
Täcker alla behov!

Alla våra monitorer kan
användas trådlöst eller

med kabel !

D01:02

Friska fläktar 
i Tierp
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nordic machine Show

ramona eklund från 
tierp arena kunde 
konstatera att drygt 
2.000 personer be-
sökte arrangemanget.

Skönt att Se mer och SynaS bättre

Power beam  
2000 LeD

Power beam  
3000 LeD

Power beam 
1500 LeD

kL 7000 LeD rota LeD

nYHETER 
FRÅn 
HELLA

www.wipomatic.nu
Ett stort urval av skärmar,
Marknadens bästa bild!

0243-25 50 10   Kunskap * Service * Kvalité  -  Full kontroll & säkerhet !

Ett stort urval av kameror,
Täcker alla behov!

Alla våra monitorer kan
användas trådlöst eller

med kabel !

D01:02

vi njuter av en härlig men blåsig höstdag när Grävscoopet besöker 
tierp arena, drygt fem mil norr om uppsala. På denna fantastiska 
plats, som ofta används till motorsport och då i synnerhet dragracing, 
arrangeras nordic machine Show.
    tierp arena festival, som arrangemanget också kallas i ett större 
sammanhang, genomfördes i samarbete med kranpunkten den  
4-6 oktober 2012. alltsammans är tänkt att bli den nya årliga bransch-
mässan för jordbruk, skogsbruk och entreprenadbranschen. 

en av årets höjdpunkter var ett drag-
racinglopp för entreprenadmaskiner.

Givetvis fanns EMS på plats vid stat-
linjen och representerades av Martin 
”Blixten” Olsen vid spakarna till en 
toppvässad Hyundai 140W - 9. Martin 
förnekade alla rykten om doping och 
om att maskinen för dagen kördes 
på nitrometan. Stallchefen Patrick 
Andersson medger, på Grävscoopets 
inträngande frågor, att en viss varm-
körning har förekommit, längre 
kommer inga medgivanden.

Under alla omständigheter hade 
arrangören höga ambitioner med 
loppet, som enligt reglerna kördes 
två ekipage åt gången. Först gjordes 
ett provrace där tider mättes, varvid 
ekipagen klassades enligt ett finur-
ligt handikappsystem. Grävscoopets 
utsände kan intyga att hastigheten på 
de tävlande ekipagen skilde sig avse-
värt, så det här var helt rätt tänkt.

Men, men, men… 
När väl allvaret stundade slog 

dessvärre den mänskliga faktorn till 
för Team EMS Racing. Den superpep-
pade piloten Martin ”Blixten” Olsens 
nerver falerade möjligen – han råkade 
dessvärre i stridens hetta dra i fel 
spak, eller något liknande. Diskus-

sionen pågår fortfarande i stallet om 
vad som egentligen hände. I vart fall 
försvann den alldeles rättmätiga  
segern, som nyss varit inom bekvämt 
räckhåll, under några upphetsade 
sekunders kalabalik i den ombonade 
styrhytten.

Revansch utlovas till 2013.

på utställningsytan var det ändå 
många som ansåg att EMS var en seg-
rare – en imponerande stor del av 
maskinprogrammet fanns på plats 
och demonstrerades. Därtill var upp-
slutningen av säljare och personal 
från EMS klart imponerande.

– Den här typen av maskinvis-
ningar är oerhört effektiva, menar 
Bertil Söderberg från EMS.

– Kunder och blivande kunder kan 
se och känna på ett stort antal av 
våra produkter, på ett och samma 
ställe. Vi kan starta motorer, visa 
funktioner och på plats demonst-
rera de förnämliga förarmiljöer som 
våra maskiner erbjuder, förklarar 
han belåtet.

– Det är också lätt att visa nyheter, 
sådant som en kund annars inte 
skulle tänka på, inflikar Stefan  
Johansson.

– Jag tänker bland annat på tele-
skoplastare, som vi kan passa på att 
visa.

ramona eklund är projektledare på 
Tierp Arena och ansvarig för stora 
delar av utställningen och arrange-
manget.

– Vi har räknat in drygt 2 000 be-
sökare, och det är vi nöjda med, för-
klarar hon.

– Det här är ett arrangemang som 
växer från år till år och vi ser natur-
ligtvis en väldig potential. Intresset 
för att komma och se maskiner av alla 
olika slag på ett och samma ställe, är 
också på uppgång.

Och nog är det så att Tierp Arena 
har goda förutsättningar att lyckas  
– här finns gott om asfalterade utom-
husytor – vilket är guld värt i sam-
manhanget. De flesta i branschen är 
väl medvetna om vilka sorgliga  
övningar det kan bli på ett gräs-
bevuxet område, ifall det regnar.

Inte minst viktigt har Tierp Arena 
kompetent personal och en vana vid 
att arrangera stora besöksmässor.

Mer information om Tierp Arena på: 
www.tierparena.se
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Projek t rivnerS

en vacker höstdag stiger Grävscoopets lilla 
reportageteam in i en annan värld. Nära nog 
bokstavligt. Det känns lite magiskt att kliva 
in genom en dörr i ett förhållandevis diskret 
plank mitt i Stockholms city, och där finna 
ett helt kvarter mellan Mäster Samuelsgatan 
och Norrlandsgatan som är på väg att demon-
teras. Just begreppet demonteras känns mer 
passande än det sannolikt korrektare – rivas. 
Här plockas tre stora huskroppar ner uppi-
från och ner. Rivningsmassorna och annat 
återvinningsmateriel – totalt runt 25 000 ton 
– fraktas till en lastplats inom området och 
transporteras vidare.

Här sker inga spektakulära sprängningar 
och inga borrhammare får marken att skaka 
och gör konversation omöjlig.

– Vi har en rad miljökrav på oss att uppfylla, 
berättar Richard Steen, andra generationen 
på ägarsidan i företaget.

– Det handlar om buller och damm, i första 
hand. Lyfter man blicken ser man praktiskt 
taget in i kontorslandskapen i kvarteren intill. 
Visst bilar vi, men bara när det är absolut 
nödvändigt, och vi kan inte använda de grövre 
maskinerna.

Grävscoopet kan bara instämma, i kvarteret 
intill ser vi en Stockholmsprofil, den välkända 
NK-klockan, rotera.

Återstår alltså att riva på ett sätt som ligger 
nära demontering. Vägg för vägg krossas med 
en hydraulsax, betongrester och tegel trans-
porteras ner till bottenplanet. Armeringsjärn 
kapas och samlas upp efter hand. 

– Så här fortgår arbetet, fortsätter Richard 
Steen. Vi arbetar oss nedåt, våning för våning. 
I dagsläget har vi ett tjugotal man i arbete 
här. Meningen är att vi ska bli klara med vårt 
arbete till våren – försommaren 2013. Om vi 
inte stöter på något oväntat, en vargavinter 
eller något underligt i byggnaden.

– Underligt i byggnaden? frågar Grävscoopet.
– Ja, en lustig sak är att vi hittade ett bank-

valv här, tre trappor upp. Lokalerna har an-
vänts av Nordea så vi antar att man förvarat 
kontanter eller viktiga dokument där. Och 
att riva ett bankvalv är lite speciellt, de är ju 
gjorda för att inte kunna rivas, ler Richard 
Steen.

Patrick Andersson från EMS har slagit följe 
och konstaterar belåtet att alla är nöjda med 
de två Take-Job som här närmast arbetar som 
redskapsbärare.

– Det är ju lite speciellt här, säger han. Det 
går inte att ha alltför tunga maskiner efter-
som man river i husets stomme, och nu står 
de flera våningar upp. Och visst stagar man 
ordentligt… Maskinerna ska vara så lätta och 
starka som möjligt, filosoferar han avslut-
ningsvis.

med viss varsamhet 
plockas våningsplan 
efter våningsplan ner 
och forslas bort. 
helst ska ingen i  
omgivningen störas  
– eller ens märka vad 
som pågår.

richard Steen från rivners i samspråk med Patrick anders-
son, säljare på emS.

Vi servar EMS med verktyg och förbrukningsmaterial

Tel. 070-665 70 80

m Maskintransporter

m Maskinuthyrning

m Markentreprenader

rivners och ems

Samarbetet mellan Rivners AB och 
EMS kom igång efter sommaren 
2012. På Rivners behövde man 
förnya en del av maskinparken och 
var nyfikna på Take-Job eftersom 
”man hört så mycket gott sägas 
om dem”.

Ett samarbete som detta hand-
lar ändå om mycket mer än att 
bara sälja maskiner, hur bra 
dessa än är.

– Vi har förstått att EMS har en 
väl fungerande serviceorganisa-
tion, inte minst när det gäller 
fältservice, förklarar Richard Steen. 
Just den biten är oerhört viktig 
för oss, maskinerna ska fungera 
och de planerade driftstoppen 
måste klaffa till hundra procent.

– På EMS ska vi göra vårt bästa, 
som vanligt, säger säljaren Patrick 
Andersson som dagen till ära an-
slutit sig till reportageteamet.

Rivners har nu en Take-Job TB 
290 och en Take-Job TB 250 i  
maskinparken, och båda står vid 
reportagetillfället så att vi kan 
intervjua maskinförarna.

– En jättefin maskin,  lättarbe-
tad, förklarar Kari Wikholm som 
sitter i TB 290. Den är rymlig i 
hytten, tyst och stark, summe-
rar han. 
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Projek t rivnerS

Nya generationen 
tiltrotatorer från 
engcon!
engcon, världsledande på tiltrotatorer för 
grävmaskiner 1,5 - 32 ton, utvecklar en 
helt ny tiltrotatorserie.

Först ut i den nya serien är EC219 och 
EC226, anpassad för grävmaskiner mellan 
12-19 respektive 18-26 ton och byggd för 
att tåla de nya generationerna av allt starkare 
grävmaskiner.

Några av andra generationens fördelar
+ 45º tiltvinkel
+ Förberedd för centralsmörjning
+ Ökat brytmoment
+ Ökat tiltmoment
+ Anpassad för högflödessvivel
+ Plats för maskinstyrningssensorer

► Läs mer på engcon.com/gen2

engcon Sweden Transportgatan 5, 833 36 Strömsund
Tel 0670-65 04 00  |  E-post info@engcon.se
www.engcon.com/sweden

NYHET!

▲ EC219

Scanna och läs mer om generation 2. 
Tävla om fina priser!

om rivners

Berättelsen om Rivners AB började när Roy 
Sten, under senare delen av 50-talet, startade 
familjeföretaget Rivningshus. På den tiden 
var verksamheten mest inriktad på rivning 
av gamla sommarstugor. Mycket av rivnings-
virket, inredningarna och annat användes 
på nytt av egnahemsbyggare. Virke som inte 
gick att använda kapades och såldes som 
säckved. 

Det är ingen tvekan om att företaget var 
pionjärer inom återvinningsområdet.

Några år senare, när man arbetade med 
rivningar i Klarakvarteren i Stockholm City, 
byttes namnet till Rivners AB. Under många 
år befann sig kontoret och verkstaden i Älta, 
Nacka och försäljningen ägde rum i hyrda 
lokaler i Hammarbyhamnen, Stockholm. 

Idag är samtliga verksamheter samlade 
i egna lokaler i Länna industriområde ca  
1 mil söder om Stockholm.

Nu har verksamheten ett 70-tal anställda 
som främst arbetar med rivnings- och åter-
vinningsprojekt i Stor-Stockholmsområdet.

En del av affärsidén har varit att till-
varata material från husen man river, och 
även att själva sälja detta. I Länna industri-
område finns Rivners ”återvinnings butik”. 
Det handlar om ca 1000 m2 under tak samt 
1000 m2 utomhus. I butiken finns mängder 
av nytt och begagnat byggmaterial. 100 år 
gammalt timmer och spegeldörrar samsas 
med nya reglar, fönster och obetydligt an-
vända vitvaror.

Mer info om Rivners finns på hemsidan 
www.rivners.se

objektet 
mäster samuelsgatan 17 - 21
Framtiden är redan här, som det stod 
i en rubrik för länge sedan. 

Detta skulle man också kunna 
konstatera när det gäller projektet i 
vilket Rivners AB är en viktig aktör. 
De tre huskroppar som helt eller 
delvis rivs och demonteras, är upp-
förda under 1980-talet, och alls inte 
nedgångna. Däremot är de en smula 
omoderna och med ytor som inte kunde 
disponeras i enlighet med dagens 
önskemål. Den tidigare hyresgästen 
var Nordea och det är också Nordea 
som i framtiden kommer att hyra 
större delen av det utrymme som 
beräknas stå klart under 2016.

Byggherre och fastighetsägare är 
amerikanska Pembroke Real Estate, 
som kontrakterat NCC.

Utifrån sett kan man konstatera att 
Stockholm och Sverige alltmer börjar 
bli en del av en mycket stor global 
fastighetsmarknad. Totalkostnader 
som tidigare räknades i miljoner har 
nu blivit miljarder.
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ny SäLjare

stefan johansson är ett nytillskott på för-
säljningssidan hos EMS. Med en gedigen 
bakgrund inom entreprenadvärlden tar nu 
Stefan steget över till att arbeta med Hyun-
dai hjullastare och Dieci teleskoplastare, 
för EMS räkning.

Stefan kommer att utgå från sin hemort 
Köping, där han bott sedan 1983, och har 
större delen av landet som sitt arbetsområde. 
Ur geografisk synvinkel är placeringen 
mycket gynnsam, eftersom avståndet till 
landets södra och västra delar finns inom 
hyggligt räckhåll samtidigt som en resa till 
EMS huvudkontor tar under två timmar.

– Nog blir det mycket resande i den här 
branschen, menar Stefan när Grävscoopet 
försöker pejla. Men det anser inte Stefan vara 
ett problem, han gillar att resa säger han.

– Ringer någon från Jämtland eller Öster-

len och är intresserad av exempelvis en Dieci, 
så är inte det något problem.

stefan har som sagt en solid bakgrund i 
branschen. Han började som mekaniker inom 
Lantmännen och lärde sig att sköta om alla 
typer av lantbruksmaskiner. Därefter har 
det mest blivit försäljning och eftermarknads-
uppgifter på entreprenadmaskinsidan.

Bland annat hos Ljungby maskin, något 
senare blev det 10 år hos Volvo CE – och totalt 
har Stefan sysslat uteslutande med hjullas-
tare och teleskopare under mer än 10 år.

Dagens ljus såg Stefan för första gången i 
Gävle, där han är född. Uppvuxen är hen se-
dan i Hallstahammar, innan han som sagt 
landade i Köping.

Stefan är gift och har två utflugna barn, 
han är stolt morfar till lilla Ellen 4 år.

Mot nya höjder 
med emS
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Centralsmörjning
Med tusentals monterade maskiner har PMC Lubrica-
tion en mycket gedigen erfarenhet när det gäller 
smörjning av entreprenadmaskiner och olika typer av 
fordon. Med hjälp av duktiga medarbetare, kreativa 
kunder och mycket entusiasm är PMC Lubrication och 
Quicklub, Lincolns Progressiva Centralsmörjsystem, 
ett begrepp på marknaden.

Försäljning sker via EMS och deras återförsäljare som 
borgar för professionell hantering av material, instal-
lation och garanti.

PMC Lubrication  
som serviceorganisation
Som ett extra stöd till våra slutkunder stödjer vi EMS 
och deras serviceorganisation med utbildning och 
teknisk support.

Ring vårt Service/Supportnummer 

0709 20 85 00.

www.pmclubrication.se

Centralsmörjning
Med tusentals monterade maskiner har PMC Lubrica-
tion en mycket gedigen erfarenhet när det gäller 
smörjning av entreprenadmaskiner och olika typer av 
fordon. Med hjälp av duktiga medarbetare, kreativa 
kunder och mycket entusiasm är PMC Lubrication och 
Quicklub, Lincolns Progressiva Centralsmörjsystem, 
ett begrepp på marknaden.

Försäljning sker via EMS och deras återförsäljare som 
borgar för professionell hantering av material, instal-
lation och garanti.

PMC Lubrication  
som serviceorganisation
Som ett extra stöd till våra slutkunder stödjer vi EMS 
och deras serviceorganisation med utbildning och 
teknisk support.

Ring vårt Service/Supportnummer 

0709 20 85 00.

www.pmclubrication.se

Familjen Rototilt växer och får ett 
litet syskon med namnet RT10 
som passar grävmaskiner mellan 
1.5-3.5 ton. 

Med kunskapen från de stora 
modellerna har vi konstruerat en 
tuff och stryktålig minsting. Vi 
täcker nu maskiner från 1,5 ton 
upp till 30 ton!

www.indexator.se

Efterlängtad 
minstingNYHET
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Nya medarbetare:

kjell jansson arbetar på verkstaden i Sollentuna  
sedan augusti 2012. Det behövdes ingen intro-
duktionsperiod eftersom Kjell arbetat hos EMS 
mellan 2005 och 2009. Under några år passade 
Kjell på att arbeta med jordbruksmaskiner. Nu  
är han alltså tillbaka som arbetande förman och 
gör ”lite av varje” som han själv uttrycker saken.

Gr atuLer ar

Grattis Martin!
Grävscoopet lyfter på hatten för säljaren Martin Olsen som  
under hösten 2012 har sålt sin 1000:de maskin.

Maskinen i fråga är en Hyundai 210LC-9. Lustigt nog såldes 
den till företaget HL Markservice, som även var den första kun-
den som köpte en Hyundai av EMS. Året var 2005 och maskinen 
det handlade om den gången var en Hyundai 210LC-7.

Vi har med andra ord flera 
skäl att känna oss lite hög-
tidliga när vi får Martin Olsen 
att posera tillsammans med 
Hans Nordgren, delägare i 
företaget HL Markservice, 
och maskinföraren Staffan 
Lundman.

Kontakta oss: 0250-432 20
omtbengt@telia.com    www.orsamaskin.se

Försäljning & service av EMS produkter.
Dessutom Lännen Grävlastare och  

Cummins Dieselmotorer.

Försäljning & service av: Take-Job • Hyundai • Daemo
Dessutom Lännen Grävlastare och Cummins Dieselmotorer.

OrsaMaskin AB

Kontakta oss: 0250-432 20 • omtbengt@telia.com • www.orsamaskin.se

Tel.08-410 417 90   |   Mail: info@further.se   |   www.further.se

Gör som EMS!
Låt oss på Further ta hand om era IT-lösningar.

Bilden togs när vi körde kabel-
trummor som lastades i världens

största fraktflygplan, Antonov An-225.

Trailertransporter över hela Sverige
Med egen Vägtransportledare

Rådmansö Trailer AB
www.radmansotrailer.se

Tel. 070-817 10 27, 0176-22 22 00

MÄLARMASKINER Köping

Säljer hjullastare, grävmaskiner, teleskoplastare och redskap.

Stefan Johansson 070-621 98 59 • e-post: stefan@malarmaskiner.se

Just nu: vikplogar;
svensk kvalitet till
försäsongspriser!

Fakta HL
Företaget HL Markservice AB 
bildades 1992 av Lars Möllerström och Hans Nordgren. Företaget 
har idag 23 heltidsanställda och omsätter årligen ca 70 milj 
kronor. Bolaget har lokaler i Tumba på Himmelsbodavägen.

HL Markservice är ett företag som utför rena anläggnings-
arbeten för bygg, industri och väg. 

Arbeten som man specialiserat sig på är: vägbyggen, grund-
läggningar för hus, va-arbeten i mark, finplanering, stenarbeten 
och mycket annat i anslutning till dessa arbeten.

Mer information om HL Markservice finns på: 
www.hlmarkservice.se

hans nordgren, hL markservice, Staffan Lundman, maskinist och martin olsen, 
emS. 1000:e maskinen.
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bergkällavägen 33, 192 79 Sollentuna
Telefon: 08-594 768 30 Fax: 08-626 75 10
E-post: info@ems.se • www.ems.se

Stockholm  emS, bergkällavägen 33, Sollentuna. telefon växel 08-594 768 30

Göteborg  emS, vagnmakaregatan 3. telefon växel 031-340 99 60

Luleå  emS, betongvägen 30. kontaktperson: roland Stoltz, 0920-25 01 80

arboga config ab. kontaktperson: Lennart åberg 070-715 44 13

Gotland  agro – maskiner Gotland ab. Stenstugu Stenkyrka, tingstäde,  

 kontaktperson: berth hansson tel 0498- 27 23 50

kalmar truck och maskin. kontaktpersoner: jan Gustavsson 0706-97 31 13 och 

 anders hallström 070-549 67 25

köping mälarmaskiner, kontaktperson: Stefan johansson 070-621 98 59

mariestad mariestads maskin & energi ab. kontaktperson: jonas jonsson 0501-650 90

orsa  orsa maskin ab. kontaktperson: bengt norman, 0250-432 20

Sollefteå  ramsele maskin ab. västerås 106. kontaktperson: Lennart Sköldbjer 0620-174 00 

kontakta oss!

Martin Olsen 
Säljare Sthlm 
070-399 09 44

Mikael Söderström 
verkstadschef
08-594 768 32

Michael Karlsson 
reservdelschef
08-594 768 36

Thomas Grönlund 
teknisk chef
08-594 769 52

Jarkko Weckman 
fältserviceansvarig
08-594 768 39

Jan Johansson 
reklamation
08-594 768 46

Daniel Hagström 
Säljare
070-220 99 90

Anders Hultgren 
verkstadschef/
reservdelsansvarig
031-340 99 68

Patrick Andersson 
Säljare Sthlm 
070-105 48 78

Robert Gustafsson 
Produktchef
08-594 768 47

StockhoLm

GöteborG

Roland Stoltz 
Säljare Luleå 
070-676 06 00
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