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nAnDE

Låt dig inspireras av vårens alla nyheter. Träffa kollegor & leverantörer,
prata med EMS-teamet, tävla om fina priser, provkör marknadens
bästa grävmaskiner och njut av nygrillade burgare.Varmt välkommen
till oss på EMS i Stockholm & Göteborg!

► STOcKhOLm ◄

FREDAG 12/5 KL. 14.00–19.00 &
LÖRDAG 13/5 KL. 10.00–16.00.

EmS äR GEnERALAGEnT FÖR TAKEuchi & hyunDAi. i mODELLpROGRAmmEn
FinnS ALLT SOm GÖR DiG ExTRA KOnKuRREnSKRAFTiG på mARKnADEn. >>

► GÖTEBORG ◄

FREDAG 5/5 KL. 14.00–19.00 &
LÖRDAG 6/5 KL. 10.00–16.00.

STOcKhOLm
EMS Group
Bergkällavägen 33
192 79 Sollentuna
Tel: 08-594 768 30

GÖTEBORG
EMS Group
Vagnmakaregatan 3
415 07 Göteborg
Tel: 031-340 99 60
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Välkommen
till EMS!
de senaste åren har entreprenadmarknaden
i Sverige upplevt en mycket kraftig tillväxt
och branschen förutspås fortsätta växa. EMS är
inget undantag och 2016 steg omsättningen kraftigt.

året har EMS påbörjat ett effektiviseringsarbete för att möta en mer krävande marknad. Syftet
är att mer effektivt kunna möta en växande efterfrågan på
såväl maskiner som service. Investeringar genomförs inom
både service och produktion. Vår personal är nyckeln till
att allt fler väljer att vända sig till EMS för sitt maskininköp.
u nder det senaste

har ett sortiment som mycket väl
tillgodoser kundernas behov av ekonomiskt och miljömässigt hållbara maskiner med en hög nivå av teknisk utveckling. Vi kan även erbjuda utrustning från en mängd
olika leverantörer som säkerställer en hög kundanpassning
av maskinerna. Vid sidan av våra egna kontor i Stockholm
och Göteborg har vi ett nätverk av återförsäljare över landet
som stärker vårt serviceerbjudande till kunderna.
h y u nda i och ta k euchi

n u väljer ems att bjuda in till Grävmaskinens dag i både
Stockholm och Göteborg. Vi vänder oss både till redan etablerade kunder som till dig som är nyfiken på att veta mer
om oss och det vi har att erbjuda. Mer information om
Grävmaskinens dag hittar du på andra platser i detta nummer av Grävscoopet, men jag kan redan nu berätta att du
får chansen att testköra några av de senaste maskinnyheterna samt träffa ett antal av våra samarbetspartners och
vår egen personal.

Välkommen till EMS!
Mikael Blomquist
VD EMSG Sverige AB

Ansvarig utgivare: Mikael Blomquist
Redaktör: Håkan Hellström Layout: Caroline Adolfsson
Foto: Anders Nilsson Projektledare: Stefan Andersson
Produktion: Roxx Media Sverige, www.roxx.se
Tryck: Larsson Offsettryck 2017

Bergkällavägen 33, 192 79 Sollentuna
Telefon: 08-594 768 30 Fax: 08-626 75 10
E-post: info@ems.se • www.ems.se
www.ems.se
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Fullhydrauliska snabbfästen för grävmaskiner mellan 6 och 32 ton
+ Byt hydrauliska verktyg på 10 sekunder utan att kliva ur hytten
+ Kopplar alla hydrauliska verktyg automatiskt på grävmaskiner i
6-32 tons klassen
+ Kan eftermonteras på alla typer av hydrauliska verktyg oavsett
tillverkare
+ Kräver ingen installation av en returoljeledning
+ Extremt hållbara kopplingar tillåter verktygsanslutningar vid
fullt systemtryck
+ Dropfritt system = miljövänligt
+ Den mest ekonomiska hydrauliklösningen för snabbfästen
+ Eliminerar problem med manuella hydrauliska kopplingar

SPARA TID &
PENGAR

- Med engcons fullhydrauliska snabbkopplingar
kan jag koppla hydrauliska redskap på endast
10 SEKUNDER utan att lämna min hytt. Det
sparar tid, pengar och ansträngning!
Holger Herzberg från Albert Brecht skiftar mellan
hammare och skopa upp till 50 gånger per dag.

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

P R E S EN TAT I O N

Orsa

Detta är EMS

Stockholm
Mariestad

EMSG Sverige AB har mycket lång erfarenhet av
handel med och service av entreprenadmaskiner.
Företaget har 50 anställda, där ingår försäljare,
servicetekniker, mekaniker, reservdelstekniker
och flera andra yrkesgrupper.
EMSG Sverige AB har verksamhet i Stockholm
och Göteborg.

Brett utbud av entreprenadmaskiner
stort utbud av hjullastare, band- och hjulgrävare.
Bergmann dumprar behöver nog ingen
närmare beskrivning – när endast det bästa
är gott nog!
Dessutom erbjuder vi hydraulhammare
och demoleringsverktyg från Daemo.

För kundens bästa
Vid maskinförsäljning har EMSG kraftigt ökat sin kapacitet
för kundanpassning av maskiner. Genom att bygga ett nytt
höglager på cirka 500 kvadratmeter har EMSG kunnat utöka
sin verksamhet med en ny produktionslinje för maskiner
under tio ton. Det innebär främst kortare leveranstider av
maskiner samt kapacitet att skicka ut fler maskiner till kund
samtidigt.
EMS erbjuder självklart även ett sortiment av begagnade
maskiner.
Driftstopp kostar pengar, därför har EMSG fokus på eftermarknad. Vi erbjuder fältservice med hög tillgänglighet och
kompetens. Hos EMS finns reservdelsdepåer, serviceverkstad
och fältservicebussar som garanterar att du som kund alltid
har tillgång till såväl förebyggande underhåll som snabb
service.

www.ems.se

Sedan starten har Takeuchi stått för basen
i verksamheten. Kända för sina kompakta
band- och hjulgrävare med fantastisk
japansk kvalitet har Takeuchi ett sortiment
av grävare upp till drygt 15 ton.
Hyundai har sedan märket kommit in
i sortimentet vuxit snabbt. I dag finns ett

Göteborg

Ringarum

Malmö

Återförsäljare
från Dalarna
till Skåne
Vid sidan av verksamheterna i Stockholm
och Göteborg finns ett nätverk av kunniga
återförsäljare i Sverige där du som kund
kan köpa din Takeuchi eller Hyundai.
Orsa Maskin • orsamaskin.se
Företaget erbjuder försäljning, reservdelar
och verkstadsservice. Kunderna återfinns
främst i Dalarna, Gästrikland, Härjedalen,
Hälsingland och norra Värmland.
Mariestads Maskin & Energi AB
• mariestadsmaskin.se
Företaget erbjuder försäljning, reservdelar
och service av maskiner och utrustning.
Lögenäs Maskin AB • logenasmaskin.se
Detta östgötska företag säljer nya och begagnade maskiner för entreprenad- och
skogsindustrin, samt erbjuder reservdels-,
verkstads- och fältservice.
Offes Trading • offes.se
Offes Trading i Malmö verkar i Skåne och
södra Halland och erbjuder nya och begagnade maskiner, service och reservdelar.

Vår affärsidé

EMS Sverige AB skall erbjuda ett
komplett program av grävmaskiner och
hjullastare till entreprenadbranschen.
Endast produkter och tjänster av högsta
kvalité skall ingå i vårt program.
Företaget skall arbeta med största
möjliga krav vad gäller miljöpåverkan.

www.ems.se
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VÄRLDSLEDANDE
FÖRDELAR FÖR 6-12 TON
Rototilt® R3 ger dig alla fördelar som normalt bara finns i de tyngre viktklasserna. Full valfrihet vad gäller
styrsystem (inkl. ICS). Världsledande säkerhet med SecureLock™. Automatisk centralsmörjning (ILS) som standard.
Ett nyutvecklat hydraulsystem som ger högre prestanda och lägre bränsleförbrukning, ny sjukanalssvivel och
lasthållningsventil som standard på enkelverkande cylindrar. Att den dessutom är lättast i klassen gör att du får
ännu mer kraft över till att göra jobbet. R3 – den kompromisslösa tiltrotatorn för din maskin.

SecureLock™ För maximerad trygghet. Unikt
säkerhetslås som erbjuder en säker låsning av
redskapsfästet.

Rototilt® gör det möjligt: Hållbar produktivitet handlar både om
hög produktkvalitet och smart underhåll. Därför lämnar vi 2 års
garanti på alla tiltrotatorer, rakt av. Läs mer på rototilt.se/garanti

Två års garanti - rakt av

rototilt.se/garanti
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Grävmaskinens dag
i Göteborg
och Stockholm

Under två helger i maj bjuder EMS in till Grävmaskinens dag i
Göteborg respektive Stockholm. Där får du möjlighet att testköra våra nyheter från Hyundai och Takeuchi. Dessutom får du
möjlighet att träffa ett antal av EMS samarbetspartners.

Ta
chansen.
Lär känna
EMS!

först i Göteborg den 5-6 maj och helgen där
efter i Stockholm, den 12-13 maj.
– Vi vill nå ut till och visa både
befintliga och potentiella kunder
vad EMS har att erbjuda. Våra leverantörer och samarbetspartners har
stor betydelse för vårt erbjudande till
kunderna, därför är det också viktigt att de
får utrymme att visa upp sig under dessa
dagar, säger Linda Gabrielsson på EMS.
Ett antal leverantörer kommer att finnas på
plats för att visa upp sina produkter och svara
på frågor.
grävmaskinens dag sker

EMS står väl rustade inför våren 2017.

Sverigedebut för HW160!
Hjulgrävaren HW160, som har tagits fram specifikt för den europeiska marknaden, har en hög
bränsleeffektivitet och en uppgraderad förarhytt
för bättre arbetsmiljö. Nu får du för första gången
chansen att testa maskiner hos EMS under Grävmaskinens dag.
Den 17,1 ton tunga HW160 drivs av en sexcylindrig Cummins QSB6.7-motor. Motorn är
miljöklassad enligt Steg IV/Tier 4 Final och uppvisar en förbättrad energieffektivitet jämfört med
föregångaren. Konstruktionen ska vara både hållfastare och säkrare, bland annat genom en ny
ergonomiskt utformad hytt samt lägre buller- och
vibrationsnivåer för en bättre arbetsmiljö. Dörren
till den rymliga förarhytten är enklare att öppna
inifrån, tack vare ett extra handtag. Ett nytt
AC-system förbättrar luftcirkulationen i hytten.
HW160 innehåller också flera intressanta
tekniska detaljer. Tack vare en ny 8-tums pekskärm får maskinföraren tillgång till information
om en mängd olika funktioner. På skärmen kan
man också få en 360 graders överblick över hjulgrävarens omgivning, med Hyundais Advanced
Around View Monitoring System. Som en del av
systemet finns rörelsedetektion, som varnar föraren
med både ljud- och ljussignaler när något rör sig
inom en radie på 5 meter runt maskinen. Skärmen
är 30 procent större än på tidigare modeller.
Många funktioner är till för att spara bränsle,
som ECO Gauge och Power Control. ECO Gauge
hjälper att guida maskinföraren mot mer miljövänliga körvanor. Power Control/Intelligent Power
Control bidrar till att optimera kraftutbytet under
belastning. Detta kan sammantaget minska
bränsleförbrukningen på mellan 6 och 12 procent,
beroende på vilken typ av arbetsmoment som
utförs.
Ytterligare en tillvalsfunktion stänger av grävmaskinen när den går in ett särskilt tomgångsläge,
som föraren själv kan välja när det ska inträffa.
Funktionen minimerar ytterligare bränsleåtgången.

www.ems.se
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Nya TB295W IV

HX235 LCR
Den optimala servicemaskinen
Du får också chansen att testa hjulgrävaren TB295W
på 11 ton har även den har utrustats med den nya
Deutz TCD 3.6-motorn. Steg IV-dieselmotorer uppfyller kraven inom EU:s emissionslagstiftning.
• Svensk standardutrustning
• Ny stor multifunktionsskärm 7"
• Halverad serviceintervall
= förbättrad driftsekonomi
• Säkerhetsfäste
• Uppgraderad hydraulik
• Diffad bakaxel (klo diff)
• Luftfjädrad stol med
värme och gliderfunktion

Kraftfull maskin med hög potential
Bandgrävaren HX235 LCR är en kraftfull maskin på 26,5 ton med hög arbetspotential.
Den delar många av de högteknologiska funktioner som återfinns i övriga Hyundaimaskiner, som ECO Gauge och IPC för en effektivare bränsleförbrukning.

• Tyngdlyftfunktion
• Cruisecontroll
• Tankpump med automatiskt frånslag
• Fyrslangshydraulik
standard med utökade
inställningsmöjligheter
direkt i panelen

Sverigepremiär
för Takeuchis största
bandgrävare!
Takeuchis nya bandgrävare TB2150 har kommit till den svenska
marknaden, som en ersättare till TB1140.
TB2150 på 15,6 ton är den största grävaren inom Takeuchisortimentet och har en Steg IV Deutz TCD 3.6-motor, en rak
fyrcylindrig motor som innehåller SCR-teknik (som reducerar
utsläppen av kväveoxider med hjälp av en katalysator) samt
DOC (oxideringskatalysator för dieselmotorer).
TB2150 är en otroligt smidig 15-tonsmaskin tack vare sin
bomsväng som resulterar i en enorm räckvidd på 8,35 m.
8 | www.ems.se

Fyra års garanti
HW160 och HX235 LCR är två av de maskiner
som omfattas av EMS 4-åriga garanti (eller
5 000 arbetstimmar). Genom ett unikt samarbete mellan Hyundai och EMS omfattas
HX bandgrävare, HW hjulgrävare och HL
hjullastare av den nya fabriksgarantin som
standard.

TB2150

Ta
chansen.
Lär känna
EMS!

020-20 30 25
mobasweden
.se

SMARTARE
MASKINSTYRNING

XSITE PRO 3D

MARKNADENS MEST
KOMPLETTA 3D-SYSTEM!

Ger dig möjlighet att jobba i alla
filformat, rotation oavsett fabrikat och
självklart kostnadsfri FJÄRRSUPPORT.
Dessutom leverans av datasim i alla
maskiner. Nu även med fritt SWEPOSabonnemang i 1 år vid köp av nytt system.

SMART HELT ENKELT.

Vi är stolta även för våra

Tiltrotatorer

SMP är välkända för sina välbyggda och robusta skopor och snabbfästen till
grävmaskiner. Vi har byggt tiltrotatorer för krävande applikationer nästan lika
länge. SMP Tiltrotator har utvecklats sedan 1985

• En av de mest robusta konstruktionerna
på marknaden
• Komplett portfölj av styrsystem
• Förberedd för 3D grävsystem
• Integrerat med HardLock®, marknadens
bästa säkerhetsfäste
Intresserad?
Kontakta din närmaste återförsäljare.
www.smpparts.com
youtube.smpparts.com

m a d e

i n

i l s b o

,

s w e d e n

facebook.smpparts.com

linkedin.smpparts.com

EF T ER M A R K N A D

Heltäckande
tjänsteutbud
inom service

skapar högre produktivitet
för kunden
Med ett av marknadens bästa erbjudande inom eftermarknad
ger EMS kunderna ett heltäckande tjänsteutbud inom verkstad,
reservdelar och service. Förstärkt maskinpark och nyanställningar har medfört en kraftigt ökad kapacitet.

»
www.ems.se
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ftermarknaden har en hög prioritet hos EMS. Det
gäller allt från reservdelar till service.
– Eftersom vi säljer allt fler maskiner behöver vi
också förstärka vårt erbjudande inom eftermarknad
kraftigt, säger Nils Håkansson, eftermarknadschef på
EMS.
En av EMS största investeringar under de senaste åren
är utökningen av antalet fältservicebussar under 2016
med 40 procent.
– Vi vet hur otroligt viktigt det är för våra kunder att
undvika långa och dyrbara driftstopp och snabbt få
maskinerna tillbaka i drift. Satsningen på vår fältservice
innebär bland annat att vi kan erbjuda ökad tillgänglighet och kortare inställningstider utan att sänka servicenivån. Nu kan vi snabbt komma ut till våra kunder för
att åtgärda maskinproblem ute på arbetsplatserna, säger
Nils Håkansson, eftermarknadschef på EMS.
EMS har också utökat personalstyrkan med fler service
tekniker för att klara kundernas efterfrågan på service i
fält och i egen verkstad.
Under 2017 lanseras också ett nytt bokningssystem för
fältservicen som kommer att effektivisera servicen ytterligare.
Snabb tillgång till reservdelar
Moderna maskiner ställer höga krav på snabb tillgång
till reservdelar. För att säkerställa detta har EMS reserv
delsdepåer i Stockholm och Göteborg, samt ett nätverk
av återförsäljare. Samtliga reservdelar kommer från
våra maskinleverantörer, något som garanterar deras
funktion vid de belastningar som maskinerna utsätts
för i olika miljöer.
– Vi arbetar ständigt med att utveckla vår logistikorganisation för att effektivt och snabbt distribuera reservdelar till våra kunder, säger Nils Håkansson.
Eftersom EMS maskinleverantörer har sin centrallager i Europa kan vi få merparten av våra reservdelar
till Sverige inom 24 timmar, vilket i sin tur innebär att
driftstopp på maskinerna kan minimeras.

12 | www.ems.se

Nils Håkansson, eftermarknadschef på EMS.

Kompetens och hög tillgänglighet
Vid sidan av fältservicebussar har EMS kunder tillgång till verkstadsservice, såväl i våra egna verkstäder
som hos våra återförsäljare.
– Service handlar inte bara om att lösa problem eller
byta ut reservdelar. Det handlar också om att se att
maskinen fungerar optimalt i alla lägen; miljömässigt,
ekonomiskt och funktionsmässigt, säger Nils Håkansson.
Vår målsättning är att kundens maskininnehav ska vara
så problemfritt som möjligt, med minimala driftstopp
och maximal lönsamhet.
Det finns en bred erfarenhet och kompetens bland
våra servicetekniker. I vårt Tekniska Center kan vi utföra
avancerade felsökningar med hjälp av specialutbildade
produktspecialister, som även kontinuerligt utbildar
vår serviceorganisation. Utbildningar sker dels i Sverige,
dels utomlands hos respektive leverantör. Produktspecialisterna är en vital länk mellan EMS servicetekniker
och våra maskinleverantörer.
Kortade leveranstider till kund
En kraftigt utökad produktionskapacitet kortar leverans
tiderna av fabriksnya och kundanpassade maskiner ut
till kund. Den nya produktionslinjen kompletterar den
existerande produktionslinjen och utökar den samlade
kapaciteten med cirka 40 procent.
– I den nya produktionslinjen kan vi ta emot maskiner
på upp till 10 ton, medan den existerande linjen klarar
maskiner upp till 75 ton, säger Nils Håkansson.
I produktionslinjerna utförs kundanpassning av de
fabrikslevererade maskinerna. Det handlar bland annat
om kundanpassningar av belysning, styrsystem, kablage
eller tiltrotatorer.
– För våra kunder kommer det främst att innebära
kortare leveranstider av maskiner samt att vi kan
skicka ut fler maskiner samtidigt. EMS arbetar mycket
medvetet för att hålla nere leveranstiderna så mycket
som möjligt eftersom vi vet hur beroende våra kunder
är av korta ledtider, säger Nils Håkansson.

DINA BEHOV
VÅRA LÖSNINGAR
www.rf-system.se
044 - 817 07

► 11-tonnare
► SäkerhetSfäSte
► bränSlepåfyllarpump
► luftStol med värme
och Gliderfunktion
► tier iv motor
► differentialSpärr
på bakaxel
► förStärkt med mer
tyStGående drivlina
► led belySninG

extrautrustad som standard.
Det finns tre saker som är centrala när du ska välja din nästa
grävmaskin; vad dina kunder vill ha gjort, hur väl operatören ska
trivas och hur miljöpåverkan ser ut. Kort sagt – hur maskinen
ska stötta din verksamhet.
När du köper en Takeuchi grävmaskin hos EMS, är den
byggd för dig. Vi ser nämligen till att utrusta den lite extra,
så att den passar vår Svenska omgivning och din verklighet.
Nya TB295W är bäst beskriven som ett hydrauliskt kraftpaket
på hjul; kraftfull, bekväm och snabb – både på vägen och på
fältet. Takeuchi har unika terrängegenskaper tack vare sin
diffade bakaxel. Den är också utrustad med cruise control som

gör det bekvämt att köra mellan arbetsplatserna. Inte så konstigt då att den är den bäst säljande 10–12 tonnaren i Sverige.
På TB295W står både effektiviteten och komforten i fokus.
Operatören sitter bekvämt tack vare luftstol med värme och
gliderfunktion, har överblick även bakåt via backkameran och
bränslepåfyllarpumpen gör påfyllningen snabb och smidig.
Kom till oss på EMS och upptäck nya TB295W du också. För
vissa saker som den oslagbara känslan i hydrauliken, följsamheten i varenda rörelse och den höga kvalitetskänslan, är svåra
att beskriva i en annons.
Välkommen till EMS

emS är GeneralaGent för takeuchi & hyundai. i modellproGrammen
finnS allt Som Gör diG extra konkurrenSkraftiG på marknaden. >>

Stockholm
EMS Group
Bergkällavägen 33
192 79 Sollentuna
Tel: 08-594 768 30

GöteborG
EMS Group
Vagnmakaregatan 3
415 07 Göteborg
Tel: 031-340 99 60

utrustade med tier iV motorer

AC-systemet i dessa maskiner använder flourgasen HFC-134a som
kylmedel, (GWP 1430). Systemen innehåller 0,65 kg kylmedel, (HW140)
respektive 0,7 kg kylmedel, (HX260L), vilket motsvarar en CO2 ekvivalent
om 0,9295 ton, (HW140) – respektive 1,001 ton, (HX260L).

► 15% mer bränSleeffektiv
► hi-mate maSkinövervakninG
via GpS
► 360° Surround view
► flytläGe till bom
► tier iv motorer
► SäkerhetSfäSte
► mjukSvänG
► keyleSS StartSyStem
► 4-årS Garanti

En säkEr invEstEring för bådE
plånbok och opEratör.
Det finns tre saker som är centrala när du ska välja din nästa
grävmaskin; vad dina kunder vill ha gjort, hur väl operatören ska
trivas och hur miljöpåverkan ser ut. Kort sagt – hur maskinen
ska stötta din verksamhet.
HW140 & HX260L från Hyundai är byggda för dig. Förutom
att de har uppgraderats med rena Tier IV motorer, har lasteffektiviteten, bränsleekonomin och mobiliteten förbättrats
och kupén är mer än någonsin fokuserad kring operatören.
Maskinerna är utrustade med flytläge till bom, keyless start-

system som säkerställer att bara rätt förare kan köra maskinen och fyra kameror ger operatören 360 graders sikt för högsta säkerhet. Så att jobbet blir gjort så snabbt, effektivt och
säkert som möjligt.
I ett unikt samarbete med Hyundai, kan vi på EMS dessutom erbjuda fyra års (eller 5 000 arbetstimmar) garanti. På
Hyundaispråk kallas det ”Anjeonhan”, som betyder trygghet.
På EMS kallar vi det för en självklarhet.
Välkommen till EMS

emS är GeneralaGent för takeuchi & hyundai. i modellproGrammen
finnS allt Som Gör diG extra konkurrenSkraftiG på marknaden. >>

Stockholm
EMS Group
Bergkällavägen 33
192 79 Sollentuna
Tel: 08-594 768 30

GöteborG
EMS Group
Vagnmakaregatan 3
415 07 Göteborg
Tel: 031-340 99 60

Kontakta oss!
STOCKHOLM

Martin Olsen
Säljare
070-399 09 44

Patrick Andersson
Säljare
070-105 48 78

Anders Sandberg
Säljare
070-374 57 32

Håkan Andersson
Garanti
08-594 768 46

Mikael Söderström
Verkstadschef
08-594 769 58

Jarkko Weckman
Fältserviceansvarig
08-594 769 57

Tommy Gustafsson
Produktspecialist
Hyundai, Bergmann
08-594 769 55

Lelle Westergård
Produktspecialist
Takeuchi, Dietci
08-594 768 37

Christer Olsson
Reservdelar
08-594 766 59

Michael Karlsson
Reservdelar
08-594 766 59

Anders Hultgren
Reservdelar
031-340 99 63

Jonas Gustavsson
Verkstadschef
031-340 99 62

Sasha Krogius
Reservdelar
08-594 766 59

GÖTEBORG

Daniel Hagström
Säljare
070-220 99 90

Bergkällavägen 33, 192 79 Sollentuna
Telefon: 08-594 768 30 Fax: 08-626 75 10
E-post: info@ems.se • www.ems.se

Stockholm
Göteborg
Mariestad
Orsa
Staffanstorp
Ringarum

EMS, Bergkällavägen 33, Sollentuna. Telefon växel 08-594 768 30
EMS, Vagnmakaregatan 3. Telefon växel 031-340 99 60
Mariestads Maskin & Energi AB. Kontaktperson: Jonas Jonsson 0501-650 90
Orsa Maskin AB. Kontaktperson: Bengt Norman, 0250-432 20
Offes Trading. Kontaktperson: Jan Offesson 040-54 64 95
Lögenäs Maskin AB. Kontaktperson: Anders Lögegård 070-328 71 36, 0121-305 70

