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Rototilt R9 öppnar en ny värld för grävmaskiner 30-40 ton. Perfekt för heavy duty-
uppdrag där det krävs muskler utöver det vanliga. Denna gigant till tiltrotator förvandlar 
din maskin till en redskapsbärare med oöverträffad kapacitet. Samtidigt kombinerar 
R9 styrkan med smartness: Världens smartaste styrsystem (ICS), millimeterprecision 
i varje rörelse (RPS), och ett säkerhetslås som överträffar alla gällande säkerhetskrav 
(SecureLock™). Är du intresserad av riktigt stora effektivitetsvinster – lyft blicken. 
Rototilt R9 är här.

Maximal effektivitet för:

• Släntning

• Rörläggning 

• Rivning

• Vägarbete 

Rototilt presenterar R9

Universums största 
tiltrotator
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LEDARE

EftEr drygt Ett halvår på posten som VD 
för EMS Group har jag börjat bli ordentligt 
varm i kläderna. Redan från min första ar
betsdag har jag sett en stor potential i EMS,  
ett anrikt bolag med bred kundbas och en 
personalstyrka med stor kompetens. Vi kan 
verkligen entreprenadmaskiner! Mitt led
ord för EMS framtida utveckling är kund
enkelt. Kundenkelt innebär att det ska vara 
enkelt att köpa en maskin av EMS, enkelt 
att kommunicera med oss, enkelt att få ser
vice och hjälp när det behövs. Enkelheten 
ska kombineras med tryggheten att  EMS 
alltid finns till hands, vi är en partner att 
räkna med!  Genom åren har EMS byggt upp 
en stark serviceorganisation och en effektiv 
produktionsapparat för kundanpassning 
av maskiner. Vi arbetar ständigt med att  
effektivisera vårt serviceerbjudande. Ett 
exempel är den nya tjänsten fältkoordina
tor som tillkommit för att öka tillgänglig
heten hos vår serviceorganisation och för 
att kvalitetssäkra kundens upplevelse av 
vårt arbete och kontakten med oss. Vi följer 
nu upp allt service och underhållsarbete 
för att garantera att kunden ska känna sig 
väl omhändertagen. 

dEssutom har vi utvecklat en fältapp som 
underlättar kommunikationen med våra fält
mekaniker. Det finns flera spännande ut

vecklingsplaner inom serviceorganisationen 
och de syftar alla till att vi ska vara snabba 
på att reagera på kundens behov. Är det 
akut hos kunden är det också akut hos oss.

hyundai och takEuchi är de varumärken 
som bildar basen för vår verksamhet, till
sammans med Bergmann. I början av 2018 
förvärvade EMS dessutom NTC AB i Sunds
vall, ett välrenommerat företag som även 
har entreprenadmaskiner från Lundberg 
och Ljungby Maskin. 

instEgEt på marknadEn i mellersta Norr
land innebär också att EMS har få vita 
fläckar kvar på Sverigekartan. Genom ett 
brett nätverk av kompetenta återförsäljare 
når vi stora delar av landet. 

mEd En bakgrund inom bland annat casi
nobranschen vet jag hur viktigt det är med 
nöjda kunder. Maskinerna är kundernas le
vebröd, och en hög grad av tillgänglighet 
är A och O för god lönsamhet. Med EMS 
som leverantör och partner kan kunden 
känna sig trygg med att vi gör vad som 
krävs. EMS gör det enkelt för våra kunder 
att göra sitt jobb. Kundenkelt helt enkelt!

Patrik Wadenhed
VD EMSG Sverige AB

Kundenkelt!
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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: Takeuchi • Hyundai • Daemo
Dessutom Lännen Grävlastare och Cummins Dieselmotorer.

OrsaMaskin AB

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

Svenska Maskinmässan 2018 arrangeras av Maskinleverantörerna 
på Solvalla 31 maj–2 juni. EMS finns på plats med en monter där 
besökare kan träffa representanter från EMS, våra återförsäljare 
och EMS Finans. Självklart kan du också titta på maskiner från 
Hyundai och Takeuchi, bland annat nya Hyundai HX430 samt 
elva olika Takeuchimodeller.

EMS hittar du i monter Ö:26. Välkommen!

Besök oss på Maskinmässan!
    
Nyfiken på Hyundai och Takeuchi? Nyfiken på EMS?  
På årets Maskinmässa har du möjlighet att få  
nyfikenheten tillgodosedd med råge!

Vi finns  
i monter 

Ö:26
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NYHE TER

för några år sedan utökade EMS produk
tionskapaciteten med 40 procent genom att 
inrätta en ny produktionslinje för maski
ner på upp till 10 ton, sedan tidigare fanns 
en produktionslinje för ännu större maski
ner. Högre produktionskapacitet innebär 
bland annat minskad risk att slå kapacitets
taket och kortare leveranstider.

– Det är ett av flera sätt som vi arbetar för 
att öka produktionstakten och korta led
tiderna ut till kund. Ständig utveckling av 
planeringen av logistik och produktions
resurser är ett annat. Vi har också utformat 
arbetsplatserna och placeringen av verktyg 
och material så att de underlättar mekani
kernas förflyttningar. Alla maskinmodeller 
får också en instruktion för hur den ska pla
ceras på arbetsplatsen för att mekanikerna 
ska kunna jobba så effektivt som möjligt, 
säger Mikael Söderström.

EMS samarbetar med leverantörer av så
väl maskiner som tillbehör för att korta led
tiderna ännu mer.

– Ju mer ”färdigt” ett tillbehör är eller en 
maskin är anpassad till den svenska mark
naden, desto snabbare kommer grävmaskinen 
ut till kunden, säger Mikael Söderström.

Välkommen till vår nya kundmottagning
Besökare på EMS i Stockholm möts av en ny kundmottagning sedan slutet av 2017. 
Våra kundmottagare har flyttat ut till entréutrymmet, vilket gör det betydligt smidigare 
att få hjälp, information och svar på frågor. I direkt anslutning till kundmottagningen 
finns reservdelslager och en liten shop.

Titta gärna in hos EMS! Kundmottagningen har öppet 07.00–16.30 vardagar i Stock-
holm och 07.00–16.00 vardagar i Göteborg.

Kortare ledtider 
gynnar kunderna

ntc ab grundadEs 1989 och hade bland 
annat entreprenadmaskiner från Lund
berg och Ljungby Maskin, som nu kom
pletteras med Hyundai, Takeuchi och 
Bergmann.

– Det innebär att våra kunder i norra 
Sverige numera hittar allt de behöver 
genom NTC/EMS. De första maskinerna 
från Hyundai och Takeuchi har redan 
levererats, säger Patrik Wadenhed.

– NTC har en etablerad säljkår, en upp
skattad verkstad och en väl inarbetad fält
verksamhet. Med EMS resurser i ryggen 
har vi möjlighet att stärka NTCs erbju
dande inom försäljning och service ytter
ligare, till exempel korta ledtider, snabba 
och flexibla leveranser och bredare utbud 
av maskiner, säger Patrik Wadenhed.

Företaget kommer att fortsätta verka 
under namnet NTC.

– Vi vill behålla NTCs ”själ”. Här finns 
kompetens och kunskap om den lokala 
marknaden som är svår att ersätta. Mikael 
Henriksson som framgångsrikt drivit före
 taget sedan starten kommer till exempel 

att jobba kvar hos oss som säljare, säger 
Patrik Wadenhed.

NTC AB har tolv anställda, tre fältbilar, 
verkstad och reservdelslager i Birsta, strax 
norr om Sundsvall. NTC har även ett sälj
kontor i Sandviken, med lagermaskiner 
uppställda för visning och snabb leverans.

NTC har en etablerad säljkår, en uppskattad verkstad och en väl inarbetad fältverksamhet. 

EMS etablerar sig i Sundsvall
EMS har förvärvat NTC AB i Sundsvall. 

– I och med förvärvet blir EMS så gott som rikstäckande,  
säger Patrik Wadenhed, vd på EMS.

– Vi kommer att bygga vidare på NTCs goda renommé och  
ta till vara den kompetens som finns inom företaget, säger han.

Mikael Henriksson som har drivit NTC sedan  
starten 1989 kommer jobba kvar som säljare. 

EMS har under de senaste åren arbetat 
kontinuerligt för att korta leveranstiderna 
av fabriksnya och kundanpassade maskiner.

– Produktionen effektiviseras genom 
anpassning av både arbetssätt och loka-
ler. Det är ett ständigt pågående förbätt-
ringsarbete, säger Mikael Söderström, 
verkstadschef på EMS i Stockholm.

Produktionslinjen för maskiner på upp till 10 ton ökade 
EMS produktionskapacitet med 40 procent.
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SERVICE

anna olsEn har arbetat på EMS tidigare i 
olika omgångar, innan hon började jobbet 
som fältkoordinator i början av 2018. Hennes 
arbetsredskap är först och främst telefonen.

– Jag tar bland annat emot servicesamtal 
från kunder, skriver ut arbetsordrar, beställer 
reservdelar och ser till att fältkillarna åker 
ut på rätt jobb. Jag håller kontakten med 
fältkillarna med hjälp av telefon eller vår 
fältapp. Jag återkopplar också till kunder
na direkt efter att arbetet är utfört, säger 
Anna Olsen.

Det här är inte nya arbetsuppgifter inom 
EMS, det nya är däremot att man har inrät
tat en helt separat tjänst för ändamålet. 

– Jag har till exempel möjlighet att snab

bare ge återkoppling till samtliga kunder. 
Jag vill veta om de är nöjda med arbetet, om 
något behöver kompletteras, om de har 
några frågor eller liknande. Kundrelationen 
är otroligt viktig och vårt serviceansvar tar 
inte slut bara för att ett jobb är utfört. Tyd
ligare återkoppling till kunderna ökar våra 
möjligheter att stärka våra rutiner och för
bättra kommunikationen till kunderna ute 
på fältet, säger Anna Olsen.

För många kunder har hennes återkopp
lingssamtal varit en glad överraskning, an
dra reagerar med förvåning.

– Vissa kunder är inte vana med att bli 
kontaktade på det här sättet, men alla ser 
positivt på samtalet, säger hon.

EftErmarknadEn har En hög prioritet 
hos EMS, för att undvika långa och dyr
bara driftstopp och snabbt få maskinerna 
tillbaka i drift. När allt fler maskiner säljs 
behöver också erbjudande inom efter
marknad kraftigt förstärkas. En av EMS 
största investeringar under de senaste 
åren var utökningen av antalet fältservice
bussar under 2016 med 40 procent, vilket 
bland annat innebär ökad tillgänglighet 
och kortare inställningstider med bibe
hållen servicenivå. 

I början av 2018 inrättades den nya 
tjänsten fältkoordinator för att effekti
visera fältservicen och stärka återkopp
lingen till kunderna.

Servicehistorik i mobilen
I augusti 2017 lanserades ett nytt boknings
system som når fältserviceteknikerna ända 
ut i ett av de viktigaste arbetsredskapen: 
mobiltelefonen. Genom en egenutvecklad 
app i mobiltelefonen kan EMS kommuni
cera med fältserviceteknikerna i realtid 
och därför få en bättre överblick över 

servicejobbens status, för så väl planerade 
som akuta arbeten. Bokningssystemet 
är integrerat med EMS affärssystem och 
artikeldatabas, vilket bland annat inne
bär att fältserviceteknikern har snabb 
och enkel tillgång till servicehistoriken 
för varje maskin ute i fält.

Ny tjänst stärker kundkontakten

Effektiv service ger hög produktivitet för kunden

EMS har inrättat den nya tjänsten fältkoordinator för att effektivisera fältservicen 
och stärka återkopplingen till kunderna. 

– Vårt ansvar för service och underhåll sträcker sig längre än arbetets längd, 
därför tar jag alltid kontakt med kunden när jobbet är utfört. På så sätt blir vi  
effektivare och säkerställer nöjda kunder, säger fältkoordinator Anna Olsen.

Anna Olsen är ny fältkoordinator på EMS, en tjänst som 

ska effektivisera fältservicen ytterligare.

Med den nya mobilappen får fältserviceteknikerna tillgång till såväl EMS bokningssystem och artikeldatabas  

som varje maskins servicehistorik.

EMS arbetar för att skapa ett hel-
täckande tjänsteerbjudande inom 
service, verkstad och reservdelar. 
Förstärkt maskin park, utökning av 
antalet fältservicebussar samt nyan-
ställningar av service tekniker är någ-
ra av åtgärderna under de senaste 
åren. I slutet av 2017 lanserades ett 
nytt bokningssystem som ytterligare 
effektiviserar EMS fältservice.
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EMS GÖTEBORG

En perfekt kombination
för smidighet och säkerhet!

m a d e  i n  i l s b o ,  s w e d e n

www.smpparts.com

Intresserad?
Kontakta din närmaste återförsäljare. 

youtube.smpparts.com facebook.smpparts.com linkedin.smpparts.com

Intresserad?
Kontakta din närmaste  
återförsäljare eller  
läs mer på smpparts.se

Ems har undEr det senaste året satsat på 
att växa ytterligare i Västsverige.

– Vi vill stärka våra muskler, inte minst 
på säljsidan. EMS är redan starka i Stockholm 
och har ett väl fungerande nät av etablerade 
återförsäljare över landet. Dessutom ökar vi 
närvaron i norra Sverige genom förvärvet av 
NTC i Sundsvall. I Göteborgsområdet finns 
en stor potential för våra produkter som vi 
vill utnyttja, säger AnnSofie Berg.

Säljer en arbetsplats
Innan AnnSofie Berg började sälja gräv
maskiner arbetade hon med försäljning av 
kreditupplysningar.

– Jag kunde inte mycket om grävmaskiner, 
men fick bra introduktion och lärde mig 
snabbt av mina mer erfarna kollegor. Sedan 
är den en stor utmaning att ta sig an en ny 

bransch. Jag har fått stor hjälp från EMS som 
har varit fantastiska. Här på västkusten är 
Volvo och CAT traditionellt starka varu
märken, så att sälja Hyundai och Takeuchi 
innebär en extra utmaning, säger Ann 
Sofie Berg.

– Det gäller att se till varje enskild kunds 
behov. De flesta maskiner vi säljer är skräddar sydda 
på ett eller annat sätt, så det gäller att verk
ligen lyssna på kundens önske mål. Det är 
ju inte bara en produkt utan en arbetsplats 
som vi säljer, säger hon.

Få kvinnor i branschen
Grävmaskinsbranschen har få kvinnliga 
säljare i dag, men AnnSofie Berg ser inga 
problem med att ta sig i en mansdominerad 
sektor. 

– Det finns många tuffa branscher oavsett 

kön. Jag har fått ett väldigt bra mottagande 
från både kunder och kollegor. Jag ångrar 
mig absolut inte, jobbet är jättekul, säger 
AnnSofie.

EMS satsar i Göteborg
Ann-Sofie Berg är det senaste tillskottet till EMS säljarkår i Göteborg.

– Att sälja Hyundai och Takeuchi i Västsverige är en spännande 
utmaning, här finns en stor potential för varumärkena, säger hon.

Ann-Sofie Berg, ny säljare hos EMS i Göteborg.
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hyundai hX430 l gör nu sitt intåg på den svenska 
marknaden. Bandgrävaren på 44,1 ton är bränsle
effektiv och kraftfull, med en 316 hk (236 kW) 
Cummins QSL9 4cykels turboladdad luftkyld  
dieselmotor, miljöklassad enligt Steg IV/Tier 4 Final. 
Precis som övriga HXmodeller är den utrustad 
med funktionen ECO Gauge som sparar bränsle 
och ger en ekonomisk drift, samt en funktion som 
stänger av maskinen när den går in i ett tomgångs
läge vilket också minimerar onödig bränsleför
brukning och utsläpp.. Jämfört med tidigare 9Ase
rie kan HX430 L ge en minskad bränsleförbrukning 
på upp till 8 procent – beroende av drift.

Nya säkerhetsfunktioner inkluderar Hyundais 
exklusiva AAVMsystem (Advanced Around View 
Monitoring) består av ett kamerasystem som ger en 
360graders virtuell funktionsvy och ett IMOD 
system (Intelligent Moving Object Detection) som 
känner av och varnar operatören när objekten  
ligger inom arbetsavståndet på maskinen.

Kontakta EMS för att få mer information om  
Hyundai HX430 L, som även går att beskåda på 
årets Maskinmässa.

takEuchi har lansErat TB225, en kompakt bandgrävare 
med rymlig förarhytt i stabil stålkonstruktion. Den 
2,4 ton tunga grävaren drivs av en Yanmar 3TNV82A 
15,8/16,5 kW motor, med uteffekt som är ”bästi 
klassen”. Maskinen är särskilt framtagen för att kunna 
dras efter en personbil, ett så kallat ”3,5tons ekipage”. 
Runt maskinen sitter fästöglor som ökar säkerheten vid 
lastning på släp.

TB225 styrs med en hydraulisk joystick som ger en 
exakt kontroll av skopans rörelser, med hög brytkraft 
(19,3 kN), stort grävdjup och lyftkapacitet. Samman
taget skapar det hög produktivitet och en mångsidig
het som passar de flesta entreprenörer. Bland ytterligare 
funktioner kan nämnas tomgångsautomatik, omlott
liggande motvikt och hydrauliskt infällbar bandvagn 
som är justerbar 11001500 mm.  Föraren skyddas av flera 
skyddsfunktioner som ROPS, TOPS och OPG. Den är även 
ställskyddad med immobilizer.

HX430 L – kraftfull och energieffektiv 
bandgrävare från Hyundai

Ny kompakt 
bandgrävare 
från Takeuchi
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.070-491 08 93

sah projEkt ab har sitt huvudkontor i Tullinge söder 
om Stockholm, men utför arbeten i hela Storstock
holm. Företaget arbetar med projektledning, bygg och 
anläggningsprojekt sedan mer än 25 år tillbaka. 
Inom anläggning utför man bland annat grundar
beten, vägbyggen, asfaltering, dräneringsarbeten, 
rivnings arbeten, VAarbeten och övriga schaktarbe
ten med egen maskinpark och egen personal.

Hjulgrävare nödvändigt på öarna
Under 2017 och 2018 har man köpt två nya hjulgrävare 
från Hyundai, båda HW160 som drivs av en sexcylin
drig Cumminsmotor, miljöklassad enligt Steg IV/
Tier 4 Final.

För närvarande utför SAH bland annat VAarbeten 
på Resarö och Skarpö utanför Vaxholm för Roslags
vatten AB. På Resarö läggs nya rör ned i marken för 
att bygga ut det kommunala VAnätet.

Att använda hjulgrävare för arbeten ute på öar i 
Roslagens södra skärgård var nödvändigt, här behöver 
man ofta ta sig fram på allmänna vägar där band
grävare inte är tillåtna.  HW160 kan färdas i upp till 
35 km/h. Med en outrustad vikt på cirka 17,1 ton och 
motoreffekt på 134 kW/180 hk lämpar den sig mycket 
väl för den här typen av entreprenadarbeten.

Maskinföraren Rickard Hjärtstädt har bara jobbat 
i tre veckor på SAH och även HW160 är en ny bekant
skap för honom.

– Varje gång man sätter sig i en ny maskin tar det 
ett tag att vänja sig, men nu känns det bra, säger han.

Garanti och service avgörande
Enligt Stefan A Heldring, vd på SAH Projekt, finns det 
en stor fördel med att köpa Hyundai från EMS:

– De erbjuder fyra års garanti. För mig är det helt 
avgörande. Dessutom erbjuder de mycket bra service.

Eftersom VAuppdraget för Roslagsvatten sträcker 

Attraktiv garanti  
     och snabb service

Två nya Hyundai HW160 ser till att de boende på Skarpö och Resarö får bättre 
tillgång till kommunalt vatten. Entreprenaden utförs av SAH Projekt AB.

– EMS fyraårsgaranti för Hyundaigrävare innebär en stor fördel för oss, 
säger Stefan A Heldring, vd på SAH Projekt AB.

Maskinföraren Rickard Hjärtstädt tycker att det känns bra med den nya HW160.

Stefan A Heldring, vd SAH.
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FRÅN FÖRLORAD 
TILL UPPHITTAD
Trackunit Spot, ihopkopplad med våra intuitiva appar, gör det 
enkelt att lokalisera alla typer av utrustning.

Läs mer på www.trackunit.com  

Trackunit Spot drivs av

Fyra års garanti
Hyundai HW160 är en av de maski-
ner som omfattas av EMS fyraåriga 
garanti (eller 5 000 arbets timmar). 
Genom ett unikt samarbete mellan 
Hyundai och EMS omfattas HX 
band grävare, HW hjulgrävare och 
HL hjullastare av den nya fabriks-
garantin som standard.

Attraktiv garanti  
     och snabb service

sig över 1,5 år är det viktigt att maskinerna håller 
måttet under lång tid, är driftsäkra och att man 
undviker långa stillestånd.

– Det är viktigt att maskinleverantören har en 
egen serviceorganisation som kan ge snabb service 
när något händer, säger Stefan A Heldring.

SAH Projekt har dessutom köpt två Takeuchi TB290 
från EMS, under 2010 och 2014.

– Vi använder EMS även för service av dessa maskiner, 
avslutar Stefan A Heldring.

Att använda hjulgrävare för arbeten ute på öar i Roslagens södra skärgård var nödvändigt, här behöver man ofta ta sig fram på allmänna vägar där band grävare inte är tillåtna.  
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Redskapslåssystemet QSC är ett system som 
minimerar risken att fel knapp eller funktion akti- 
veras. QSC passar alla på marknaden förekommande 
fabrikat för grävmaskiner, tiltrotatorer och redskaps- 
fästen. 

Systemet har en egen knappsats med en knapp för 
att aktivera grävmaskinens redskapsfäste, och en 
knapp för att aktivera tiltrotatorns redskapsfäste. 
Låsknapparna på panelen är märkta med tydliga 
symboler. Det gör att föraren alltid känner igen sig 
och använder samma metod oavsett grävmaskinens 
eller redskapsfästets fabrikat.

Systemet är helt oberoende och ersätter gräv- 
maskinens inbyggda låssystem.

Quick hitch 
Standard Control

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

Mikael Henriksson 
Säljare
070-343 63 03
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TAKEUCHI

Rondellen Maskin sysslar med uthyrning 
och försäljning av anläggningsmaskiner 
och utrustning, främst i Västsverige.  
Sedan tre år tillbaka erbjuder man sina 
kunder grävmaskiner från Takeuchi i  
uthyrningssortimentet.

– Takeuchi är mycket driftsäkra och 
omtyckta av våra kunder, säger Samuel 
Lundberg, vd på Rondellen Maskin.

rondEllEn maskin startadE sin verksam
het för sju år sedan och tog in Takeuchi i 
sortimentet fyra år senare.

– Takeuchis maskiner är pålitliga och drift
säkra grävmaskiner. När vi hyr ut maskiner 
till kunderna vill vi vara säkra på att de gör 
sitt jobb. De är också mycket populära och 
har gott rykte hos våra kunder. Takeuchi gör 
både vårt jobb och kundernas vardag enklare, 
säger Samuel Lundberg. Han äger företaget 
tillsammans med Urban Lundström.

Företaget erbjuder i dag ett 25tal Take uchi
maskiner och har de flesta modellerna i sorti
mentet, från entonnaren TB210 till TB2150R 
på drygt 15 ton.

– Grävmaskinerna används i allt från större 
projekt som sträcker sig över månader till 
mindre endagsjobb, säger Samuel Lundberg.

Rondellen Maskin har kontor i Kinna, Land
vetter och Nyköping. I försäljnings sorti mentet 
finns bland annat maskintillbehör från Dala

Gripen, SMP, Intermercato och EMA. Det sist
nämnda varumärket är olika specialskopor 
som tillverkas i egen regi.

Driftsäkerhet skapar trygghet 
för Rondellen Maskin

Rondellen Maskin har ett 25-tal Takeuchimaskiner i sortimentet – från entonnaren TB210 till TB2150R på drygt 15 ton.

–  Takeuchi gör både vårt jobb och kundernas vardag enklare, säger vd Samuel Lundberg, här tillsammans med vice vd Urban Lundström.
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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, 415 07 Göteborg. Telefon växel 031-340 99 60

Sundsvall NTC AB. Lagbasvägen 3. 857 53 Sundsvall. Telefon 060-52 52 64

Mariestad       Mariestads Maskin & Energi AB. Kontaktperson: Jonas Jonsson 0501-650 90

Orsa Orsa Maskin AB. Kontaktperson: Bengt Norman, 0250-432 20

Staffanstorp Offes Trading. Kontaktperson: Jan Offesson, 040-54 64 95

Ringarum       Lögenäs Maskin AB. Kontaktperson: Anders Lögegård, 070-328 71 36, 0121-305 70

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

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

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

Kontakta oss!

Martin Olsen 
Säljare 
070-399 09 44

Mikael Söderström 
Verkstadschef
08-594 769 58

Tommy Gustafsson 
Produktspecialist
Hyundai, Bergmann
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 
Butikschef
Reservdelar
08-594 769 57

Håkan Andersson 
Garanti
08-594 768 46

Daniel Hagström 
Säljare
070-220 99 90

Ann-Sofie Berg 
Säljare
0705-57 11 68

Pär Goode 
Säljare
070-343 67 08

Anders Hultgren 
Reservdelar
031-340 99 63

Ulf Nordlöf 
Säljare
070-343 65 01

Jonas Gustavsson 
Verkstadschef
031-340 99 62

Patrick Andersson 
Säljare 
070-105 48 78

Anna Olsen 
Fältkoordinator
08-594 768 49

STOCKHOLM

SUNDSVALL

GÖTEBORG

Anders Sandberg
Säljare
070-374 57 32

Mikael Henriksson 
Säljare
070-343 63 03
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