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Två telefonnummer. En komplett servicepartner.

www.EDSTROMS.com

Välkommen till Edströms service.
Två telefonnummer. En komplett servicepartner.

SERVICE SKÄRANDE

SERVICE PLÅT

036–39 20 70

036–39 20 72

Micael Janback | micael.janback@edstroms.com

Görgen Sjöholm | gorgen.sjoholm@edstroms.com

Förebyggande underhåll

Administrativ support

Fullastade servicebilar

Om ni kontaktar oss berättar vi gärna
mer om våra förmånliga avtal för
förebyggande underhåll.
En effektiv service som ser till att er
produktion alltid kan gå på högvarv.

Har ni frågor kring fakturor eller
andra typer av administration är det
bara att slå en signal till Annelie
Persson på 036-39 20 73 för att få
snabba besked.

Våra servicebilar innehåller alltid
de vanligaste reservdelana för er
maskin. Det innebär att vi oftast kan
lösa ert problem redan vid första
besöket.

Vill ni veta mer om vår service?
Hos oss på Edströms finns det stora möjligheter att anpassa
servicen efter era behov. Med mer än tio servicetekniker kan vi
hjälpa er inom alla tänkbara områden. Från akuta produktionsstopp och underhåll till utbildningar och support. Hör gärna av er
för mer information eller besök www.EDSTROMS.com.

Bo Törnkvist | Servicechef
036-39 20 71
bo.tornkvist@edstroms.com

Välutrustade servicebilar.
Löser problem vid första besöket.

Nu får ni snabbare hjälp med Service 2
Vi på Edströms har nu uppgraderat vår service för att på ett
ännu bättre sätt hålla er produktion i topptrim. Med bättre
tillgänglighet till serviceplanering, servicetekniker och reservdelar kan vi nu hjälpa er ännu snabbare.
Speciellt då vi alltid ser till att placera Edströms servicetekniker i våra kunders närhet.

Vårt serviceteam är uppdelat på två olika enheter. En del som
jobbar med skärande maskiner och en del som ansvarar

för plåtbearbetning. På så sätt får ni alltid snabb kontakt
med den team-ledare som är expert på just er maskin.
Ni som arbetar med skärande bearbetning kontaktar
Micael Janback på 036-39 20 70.
Är ni specialiserade på plåtbearbetning ringer ni istället till
Görgen Sjöholm på 036-39 20 72.
De hjälper er med felanmälningar, servicebokningar och
reservdelsbeställningar.
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Två telefonnummer. En komplett servicepartner.
Vårt serviceteam, med över tio tekniker, är uppdelat på två olika
enheter. En del som jobbar med skärande maskiner och en del
som ansvarar för plåtbearbetning. Det gör Edströms till en stark
servicepartner där ni direkt får tillgång till rätt hjälp.
Vi är experter på era maskiner och med välfyllda servicebilar ser
vi till att ni alltid får hjälp så snabbt som möjligt.
Service Skärande 036-39 20 70 | Service Plåt 036-39 20 72
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