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Ett brett erbjudande
Kranparken hos svenska företag börjar bli till åren och många står inför 
valet att rusta upp eller investera i ny utrustning. På Dematek står vi be red
da vilket valet än blir. Med Demags stora produktprogram kan vi erbjuda 
den mest högkvalitativa lyftutrustningen för alla ändamål. Samtidigt sat
sar vi mycket på service och har idag cirka 100 servicetekniker runt om i 
landet (Målsättningen är dessutom att utöka den styrkan med 5 till 10 per
soner under nästa år). Våra servicetekniker arbetar inte bara med Demag 
utan vi kan erbjuda service på alla fabrikat av lyftutrustning. Det under
lättar för våra kunder som bara behöver vända sig till en kontakt för att få 
hjälp med allt inom lyft. Nu breddar vi vårt produkt och serviceutbud än 
mer. Vi blir bland annat återförsäljare och auktoriserad servicepartner till 
EdmoLift. 

Allt fler företag vill ha helhetslösningar. Det hänger ofta samband med 
att man har mindre organisationer. Tidigare hade man i många fall egen 
personal som utförde underhåll men idag måste man köpa in den tjäns
ten. Samtidigt vill man på företagen ha kontroll över kostnaderna. För 
att tillgodose dessa behov har vi tagit fram Dematek Rental, som inne
bär att man långtidshyr lyftutrustning istället för att 
köpa den. Företaget slipper investera och binda ka
pital och kan istället dra av månadskostnaden. 
Dessutom ingår service och underhåll. Enklare 
kan det knappast bli! Ett företag som insett 
fördelarna med Dematek Rental är Fintlings 
Ytbehandlingsfabrik, som du kan läsa om i 
detta nummer av Dematek OutLook.

Fler och fler väljer Dematek. Vi får hela tiden 
nya kunder samtidigt som samarbetet med 
våra befintliga kunder ofta utvecklas. 
I tidningen kan du bland annat läsa 
om Trivselhus som expanderar med 
nya Vkranar och verktygstillverk
aren Speedtool som valde Demag 
traverskranar när man byggde ut 
verksamheten. 
 
Trevlig läsning!

Jonas Hörnfeldt
VD  
Dematek AB
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– Det kändes tryggt för oss att 
lämna över ansvaret till experter, 
säger Tomas Lindgren, logistik och 
produktions chef på Trivselhus.

Trivselhus växer så det knakar. Under 
2015 uppförde företaget närmare 
400 bostäder och under 2016 väntas 
volymerna öka med runt 40 procent. 
Förutom villor bygger Trivselhus även 
radhus, parhus och kedjehus.

– Vår ökade orderingång innebar att vi 
växte ur våra befintliga produktions
lokaler i Korsberga och Landsbro, 

säger Tomas Lindgren. Vi hittade dock 
en ny lämplig lokal i Landsbro, då 
Rusta skulle flytta sitt lager. Vi kunde 
hyra dessa lokaler på 10 000 kvm 
vilket passade oss perfekt. 

Bygga fristående bärverk
Lyftutrustning var bland det förs
ta som behövde köpas in och ut
rusta lokalerna med. Traverskranar 
används bland annat för att lyfta 
väggblock och takstolar, som väger 
cirka 1500 kilo, från spikliner till 
ställningar.

” V-profilkranen släpper igenom mer ljus 
än en vanlig kran, den är också lättare och 

kräver därmed mindre stålkonstruktion”

Trivselhus har stark medvind och en kraftigt ökad orderingång. För att klara  
av att expandera krävdes större produktionslokaler och nya traverskranar.  
Dematek tog helhetsansvar för projektet med ny lyftutrustning. 

Trivselhus expanderar
med nya DemagV-profilkranar 
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– Då lokalerna tidigare endast 
använts som lager så krävdes  

det att vi först byggde ett fristående 
bärverk för traverserna. Det var 
viktigt att vi först fick detta och 
lyftutrustningen på plats innan vi 
började flytta in övriga maskiner och 
produktionsutrustning, säger Tomas 
Lindgren.

Trivselhus gick ut med en offertför
frågan på inköp av fyra nya traverser. 
Ansvarig på Dematek var säljaren 
Jonas Nordén.

– Jag besökte Trivselhus och gick ige
nom förutsättningarna och offererade 
därefter såväl traverser, som bärverk, 
installation och montering samt även 
underhållsavtal, säger Jonas Nordén.

Bästa pris och produkt
Dematek offererade tre 2 tons Demag 
Vprofilkran samt en 2 tons lådbalks
kran, med spännvidder på 24 meter.

– Efter att ha gått igenom alla för
slag valde vi Demateks lösning. De 

lämnade bäst pris och produkt efter 
våra behov. Viktigt var också att de 
tog helhetsansvar för hela projektet 
från början till slut. Det kändes tryggt 
för oss att lämna över ansvaret till 
experter, säger Tomas Lindgren och 
fortsätter:

– Vprofilkranen, som de är ensamma 
om, innebär ju också flera fördelar för 
oss. Inte minst att den släpper igenom 
30 procent mer ljus än en vanlig 
kran. Den är också lättare och kräver 
därmed mindre stålkonstruktion, är 
styvare och har längre livslängd.

10 års garanti
Den nya lyftutrustningen monte
rades i början av mars och i slutet 
av samma månad kunde Trivselhus 
köra igång produktionen i de nya 
lokalerna.

– Allt fungerade enligt planeringen 
och vi är nöjda med resultatet. 
Produktionen är igång och vi ökar nu 
takten successivt. Idag är de nya loka
lerna anpassade för en produktion av 

Se filmen från Trivselhus!
Du kan även se filmen på 
www.dematek.se

Madeleine Karlsson kan själv enkelt lyfta de stora väggpartierna med den nya kranen.
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Demateks leverans till Trivselhus
 
Demag enbalks rälgående traverskranar

• 3 st EVKE 2t x 23600 mm inkl. kranbanor 23 m  
och längsgående strömförsörjning DCL-Pro 

• 1 st EKKE 2t x 23600 mm inkl. kranbana 37 m  
och längsgående strömförsörjning DCL-Pro

• Traverserna är försedda med eldriven lågbyggd 
telfer DR-Com vilken löper på huvudbalkens 
underflänsar

• Fjärrstyrd manövrering via Demag RadioControl 
RC-10

Trivselhus i korthet

• Husföretaget Trivselhus har 
cirka 25 försäljnings kontor 
från Malmö i söder till Luleå i 
norr. Export sker till Åland och 
England.

• Trivselhus levererar närma-
re 550 bostäder under 2016. 
Företaget har cirka 280 an-
ställda och är en del av skogs-
koncernen Södra.

• Trivselhus exploaterar mark 
och bygger bostadsrätter, rad-
hus och projekthus. Dessutom 
samarbetar Trivselhus med 
markägare för utveckling av 
områden för gruppbyggda 
småhus.

• Trivselhus säljer och till-
verkar också hus under syster-
varumärket Movehome.

FÖRSÄLJNINGSKONTOR

LEVERERADE BOSTÄDER

ANSTÄLLDA

550

25

280

200 hus, men vi har utrymme att växa.

– I samband med affären tecknade vi även ett 10års 
underhållsavtal på de nya kranarna med Dematek. I och 
med det fick vi 10 års garanti på de nya maskinerna. Att 
traverserna kontinuerligt underhålls av Dematek känns 
också tryggt då vi kan lita på att våra traverskranar alltid 
fungerar, avslutar Tomas Lindgren.

Jonas Nordén, Dematek och Johan Gladewitz, produktionsledare på Trivselhus.
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Dematek Service breddar erbjudandet 
och lanserar flera nya tjänster

Dematek blir återförsäljare och auktoriserad servicepartner till EdmoLift  

Håll kontroll på kranparken med Demag Status Control

– Demag Status Control är det nya  
analysverktyget med vars hjälp du via 
webben får full kontroll över företagets 
alla kranar oavsett var de är lokaliserade. 
Systemet ger såväl högre säkerhet och till-
förlitlighet som förbättrad effektivitet i arbe-
tet med före byggande underhåll. Från och 
med nu i höst och året ut levereras Demag 
Status Control utan kostnad tillsammans 
med de flesta Demag-kranar med lintelfer, 
säger Olof Schyllander.

Med Demag Status Control kan företag  
enkelt övervaka sin kranpark och hålla koll 
på när förberedande underhåll på var-
je kran behöver utföras. I realtid ges in-
formation om till exempel antalet driftstim-
mar, starter, lyftcykler, överlaster och åter-
stående livstid av lyftets bromsbelägg. Ett 
stort plus är att systemet även går att an-
sluta till kranar av andra fabrikat, med 
kontaktorstyrning eller processorstyrning. 
Dataöverföringen från kranen sker via 
WLAN eller GSM.

– Nu utökar vi vårt breda produktsorti-
ment genom att bli återförsäljare av 
EdmoLifts produkter. Det innebär att du 
som kund kan vända dig till oss då du är 
i behov av lyftbord av högsta kvalitet, sä-
ger Olof Schyllander. 

Mikael Fernlund, EdmoLift och Olof 
Schyllander, Dematek.

EdmoLift är en av Europas största till-
verkare och leverantörer av saxlyftbord, 
pallhanteringsprodukter och hjälpmedel 
för materialhantering. EdmoLift har under 
50 år med framgång installerat utrustning 
i företag av alla storlekar och industri-
sektorer som verkstad, tillverkning, förpack-
ning, förädling, sjukvård och forskning. 
Efterfrågan på lyftbord ökar i takt med att 
företag satsar allt mer på ergo nomin för 
sina anställda.

– Som första EdmoLift återförsäljare i 
Sverige blir nu Dematek också auktoriserad 
servicepartner till EdmoLift med utbildade 
servicetekniker över hela landet. Oavsett 
om man redan är kund till Dematek eller 
användare av EdmoLifts produkter kan du 
vända dig till oss då du behöver hjälp med 
servicen eller med montage av lyftbord. 
Som avtalskund har du även förtur vid aku-
ta serviceärenden. Genom samarbetet med 
EdmoLift breddar vi vårt erbjudande och 
blir en än mer komplett leverantör av lyftut-
rustning, säger Olof Schyllander.
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– Allt fler företag efterfrågar våra tjänster inom service, antalet serviceavtal 
ökar och vi tar marknadsandelar. Idag har Dematek cirka 100 servicetekniker 
över hela landet, men vi behöver bli fler. Vår målsättning är att i år och nästa 
år utöka med ytterligare 5 till 10 personer. Så framtiden ser ljus ut för Dematek 
Service. Nu breddar vi vårt erbjudande och lanserar även flera nya tjänster,  
säger Olof Schyllander, servicechef Sverige på Dematek.

Nytt mobilt servicesystem 
Under hösten kommer alla Demateks service-
tekniker börja arbeta med det nya mobila 
service systemet LiftMeApp. Det innebär 
bland annat att kunderna kommer få en snab-
bare återkoppling efter utförd service sam-
tidigt som det är ett bra planerings verktyg för 
serviceteknikerna.

– LiftMeApp kommer att finnas i den surfplatta 
som alla våra servicetekniker utrustas med. Efter 
utförd service skriver serviceteknikern service-
protokoll, registrerar tid, kostnad och material 
direkt på surfplattan. På plats kan han direkt 
gå igenom arbetet med kunden som även kan 
signera direkt på skärmen. Samtidigt kan man 
boka in nästa möte, beställa reservdelar etc.
direkt på surfplattan. Serviceprotokollet mejlas 
sedan som en PDF direkt till kunden. Det hela 
innebär en snabbare och smidigare hante-
ring. Några av våra servicetekniker  har under 
året testkört LiftMeApp och såväl de som deras 
kunder har varit mycket positiva. Som ett näs-
ta steg kommer vi även att utveckla en kund-
portal knuten till servicesystemet, säger Olof 
Schyllander.

Snabbare och mer exakt – nu mäter vi kranbanor med laser

Dematek har investerat i en lasermätare för att 
kunna mäta kranbanor hos sina kunder. 

– I samband med modernisering av kranar vill 
man ofta ha en konditionsanalys av anlägg-
ningen. En viktig del är då att mäta upp kran-
banan för att kontrollera om den behöver by-
tas eller ej, säger Olof Schyllander. Med hjälp 

av vår nya lasermätare kan vi snabbt mäta 
kranbanans skick i alla led. En stor fördel är 
att vi kan göra detta samtidigt som anlägg-
ningen är i drift, vilket gör den här metoden 
mycket snabbare jämfört med traditionell kran-
banemätning. Från och med november kom-
mer vi kunna erbjuda denna tjänst.

LiftMeApp är det nya planeringsverktyget för Demateks servicetekniker.
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”Vi hyr funktionen – att kunna lyfta. 
Det var den bästa lösningen för oss!”

 
Allt fler företag väljer idag att lägga ut olika tjänster och processer som 
inte ingår i kärnverksamheten på andra leverantörer. Ofta blir resultatet 
såväl lägre kostnader som högre kvalitet. Fintlings Ytbehandlingsfabrik 
valde Dematek Rental, som innebär att de för en fast månadsavgift hyr all 
lyftutrustning de behöver för sin produktion.

Fintlings Ytbehandlingsfabrik är ett före
tag med anor. Företaget startade 1893 
och tidigt 1900tal började man med 
ytbehandling. Idag har Fintlings bran

schens bredaste utbud av kemisk och elektroly
tisk ytbehandlingstjänster anpassade till många 
olika materialslag. Kunderna är verkstadsföretag 
inom tillverkande industri, såsom fordons, 
telekom, försvars och medicinindustrin. Bland 
kunderna märks bland annat Ericsson och ABB.

Aggressiv miljö
– Vår produktion består till stor del av olika ke
miska bad i vilka detaljer doppas ned för att 
bland annat förnicklas, förkromas eller för
silvras, säger Kalle Godhe, vd på Fintlings 
Ytbehandlingsfabrik AB. För att lyfta och trans
portera detaljerna använder vi lyftutrusning som 

hänger i skensystem i taket. Att kunna lyfta är 
alltså helt avgörande för vår produktion.

Miljön i lokalerna, med syrabad är väldigt 
aggressiv och går hårt åt mate rialet och stålet 
rostar. Sedan några år har Fintlings serviceavtal 
med Dematek på all lyftutrustning. 

– Vi var där och servade ett par gånger per år och 
för varje gång såg vi att den befintliga utrustning
en blev allt mer sliten. Vi påpekade bristerna och 
att det kunde vara dags att byta ut lyftutrustning
en, säger Lars Kurki, servicetekniker på Dematek.

Fast månadskostnad
Demateks säljare Andreas Gustafsson besökte 
därför Fintlings för att se över anläggningen och 
vilken lösning som skulle passa bäst för företaget. 

– Vid möte med de ansvariga kom vi in på det 

Fo
to

: F
re

dr
ik

 E
ri

ks
so

n

Kalle Godhe, Fintlings Ytbehandlingsfabrik i samtal med Andreas Gustafsson, Dematek.



9

här med att de skulle kunna hyra utrustningen istället 
för att köpa. Vi kallar lösningen Dematek Rental och 
den innebär i korthet att kunden för en fast månads
kostnad hyr lyftutrustningen. Under avtalstiden står vi 
också för alla reparationer och service. Vi erbjöd oss 
också att ta hand om och köpa in Fintlings befintliga 
lyftutrustning, säger Andreas Gustafsson. 

– För oss kändes det här som den bästa lösningen. Vi 
vet vad det kommer att kosta varje månad, det blir inga 
överraskningar och är lättare att budgetera. Dessutom 
var det ekonomiskt fördelaktigt att byta för oss nu. 
Med den tidigare luftutrustningen fick vi lägga allt mer 
pengar på reservdelar och service. Dessutom hade det 
flera gånger blivit produktionsstopp. Det är sånt som 
bara inte får hända. Vi måste säkerställa att vår pro
duktion fungerar hela tiden, säger Kalle Godhe.

Trygghet
Under semesterperioden bytte Dematek ut lyftutrust
ningen hos Fintlings.

– Vi rev ut den gamla utrustningen och satte upp den 
nya, som kunde fästas i det befintliga stålet. Vi mon
terade fyra kranbanor Demag KBK lättlastsystem, 
utrustade med Demag kättingtelfer DCPRO. På två av 
anläggningarna är det tandemdrift, vilket innebär att 
krokarna sänks och lyfts synkront, säger Lars Kurki.

– Allt fungerade enligt planerna och vi kunde köra 
igång vår produktion efter semestern, med ny lyft
utrusning. Att Dematek nu har tagit över driften och 
ansvaret för lyftutrustningen känns mycket tryggt och 
vi kan koncentrera oss på det vi är bäst på, avslutar 
Kalle Godhe.

Dematek Rentalavtalet mellan Dematek och Fintlings 
löper på sju år. Därefter kan Fintlings välja att köpa 
loss utrustningen, förtsätta hyra eller byta till ny 
utrustning. I avtalet ingår även sju kättingtelfrar som 
Fintlings har i en annan anläggning. Dessa kommer att 
bytas ut 2018.

• Dematek Rental innebär att man långtids-
hyr lyftutrustning istället för att köpa den. 

• Största fördelarna är att man slipper binda 
kapital i ett stort maskininköp och att man 
alltid har en fungerande utrustning. 

• Servicen ingår i Rentalavtalet.

• Rentalsystemet omfattar Demateks stan-
dardsortiment av fabrikatet Demag.

”Vi vet vad det 
kommer att kosta 

varje månad, 
det blir inga 

överraskningar 
och är lättare att 

budgetera”

Roger Ahlqvist använder lyftutrustningen i produktionen.
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Tekniken avgjorde för  

Speedtool
Speedtool AB är verktygstillverkaren som satsar på att ligga i framkant. 
Isamband med utbyggnad av lokalerna investerade företaget i två nya 
Demag traverskranar. Att Demag kommit längst vad gäller tekniken var  
det som avgjorde valet.

– Jag startade före
taget 1998, berättar 
Jimmy Korsbeck, 
vd och ägare av 
Speedtool AB, som 
ligger i Habo, strax 
utanför Jönköping. 
Vår inriktning har 
alltid varit verktygs
tillverkning och vi 
arbetar framför allt 
med underleveran
törer till fordons
industrin, men även 
direkt med tillver
kare så som Volvo 

Lastvagnar, Volvo Personvagnar, Scania samt en del 
tyska biltillverkare.

Komplexa jobb
Speedtool har sedan starten varit inriktade på svå
ra, teknikintensiva och komplexa jobb. Därför har 
man hela tiden satsat på att ligga i framkant vad 

gäller såväl maskinparken som kompetensen hos 
medarbetarna. 

– För två år sedan gjorde vi en stor investering för 
att kunna arbeta med verkligt stora arbetsstycken – 
vi investerade i en 5axlig portalfräs. Portalfräsens 
storlek innebar att vi måste bygga en ny hall på 2300 
kvm med kringutrustning och nya traverser. Totalt 
var det fråga om en investering på runt 50 miljoner 
kronor, säger Jimmy Korsbeck.

Provkörde olika traverser
När det gällde inköp av traverser gick Speedtool 
grundligt tillväga. Först gick företaget ut med ut med 
en offertförfrågan till alla kända leverantörer av lyft
utrustning, därefter provkördes några av traverserna 
som fanns monterade hos andra företag.

– Vi bestämde oss till slut för att investera i 
Demateks lösning. De var inte billigast, men hade 
kommit längst vad gäller tekniken. Demags kranar 
går tystare och har bland annat frekvensomriktare, 
vilket innebär steglös hastighet i alla rörelser och 
därmed maximal precision vid manövrering. De kan 
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Jonas Nordén, Dematek och 
Jimmy Korsbeck, Speedtool.
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Demateks leverans av lyft-
utrustning till Speedtool 
omfattade bland annat:

• 1st 40 tons Demag tvåbalks  
 rälgående traverskran med  
 20 tons hjälplyft 

• 1st 10 tons Demag tvåbalks  
 rälgående traverskran med  
 två 10 tons trallar

• 60 meter kranbana med   
 strömtillförsel

även köra två trallor synkroni serat vilket är en stor fördel 
för oss. Andra fördelar med Dematek var att de har en bra 

service organisation på nära håll och en lyhörd säljare i Jonas 
Nordén. Helheten i deras erbjudande avgjorde till Demateks för
del, säger Jimmy Korsbeck.

Två trallor ger stor vinning
Beställningen av lyftutrustning omfattade bland annat en 40 
tons Demag tvåbalks rälgående traverskran med 20 tons hjälp
lyft och en 10 tons Demag tvåbalks rälgående traverskran med 
två 10 tons trallar, 60 meter kranbana med strömtillförsel. 
Traversernas spännvidd är 33 meter.

– Att ha två trallor ger oss stor vinning. Om man vill dela på ett 
långt verktyg är det viktigt att man lyfter parallellt och vi kan med 
två trallor vända verktyget i luften, säger Jimmy Korsbeck.

Förutom att investera i nya traverser har Speedtool tecknat 
service avtal med Dematek.

– Vi kommer sköta underhåll och service på deras samtliga 
lyftutrust ningar, även andra fabrikat än Demag, kommenterar 
Jonas Nordén, säljare på Dematek.

Kan bygga ut
– Samarbetet med Dematek fungerar jättebra och de nya travers
erna går som de ska, så vi är nöjda. Vi har också förberett en kran
bana till för att eventuellt kunna komplettera med ytterligare tra
verser, upp till 100 ton, vid en framtida expansion och efterfrågan 
på större verktyg, säger Jimmy Korsbeck och fortsätter:

– Efter våra senaste investeringar kan nu Speedtool konstruera, 
producera och leverera de absolut största och mest komplexa 
pressverktyg som finns på marknaden.

”Helheten i deras 
erbjudande avgjorde 
till Demateks fördel”

Lars Andersson lyfter med säker hand
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Speedtools nya anläggning är på 2300 kvm.
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Dematek i Vasastafetten
Den 20:e augusti ställde Dematek för första gången upp med ett lag  
i Vasastafetten, löpartävlingen mellan Sälen och Mora. Det här är en  

riktig folkfest där företag och kompislag möts i fäders spår.

Idén till att ställa upp i Vasasafetten kom från Johan 
Granbom, gruppchef teknik experter på Dematek. 

– Jag testade förra året att springa Ultravasan, där 
man springer hela sträckan om 90 kilometer själv. 

Såg vid det tillfället uppslutningen och intresset kring 
Vasastafetten och föreslog därför att Dematek skulle 
anmäla ett lag till i år. Vasastafetten är en fantastisk 
naturupplevelse där man springer i varierad terräng. 
Intresset på företaget var stort och många tyckte det 
skulle vara en kul grej att göra tillsammans. Så det var 
inte svårt att få ihop ett lag. En del hade inte sprungit 
mycket innan medan andra var mer rutinerade. Det fina 
med Vasastafetten är att alla kan vara med oavsett form 
och tidigare erfarenhet. De 10 deltagarna i laget springer 
varsin delsträcka, på mellan 4,7 och 15 km, säger Johan 
Granbom och fortsätter:

– Demateklaget klarade utmaningen och kom i mål på ti
den 9 timmar, 49 minuter och 23 sekunder. Klart godkänt! 
En del av de Dematekmedarbetare som var med har fått 
blodad tand och anmält sig till fler lopp och jag tror nog 
att vi kommer tillbaka till Vasastafetten även nästa år.

Ett lyckligt stafettlag efter målgång.
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Christer Andersson
Servicetekniker på Dematek

Bor: Spånga

Familj: Sambo och tre söner 9, 13 och 15 år.

Fritidsintressen: Då vi bor i hus så finns det alltid en hel del 
som ska fixas, men det är bara kul. Just nu håller jag på med 
att lägga nya ytskikt i hallen. Sen är jag med en hel del på 
barnens olika aktiviteter, innebandy och fotboll.

PROFILEN

Berätta om jobbet som servicetekniker.
– Jag utgår från Stockholm och jobbar med allt från service och 
reparationer till ny- och ombyggnationer av lyftutrustning. Och det 
gäller inte bara Demag-produkter utan även andra fabrikat inom 
lyft. Det är en stor fördel för våra kunder som endast behöver en 
servicekontakt för sin maskinpark.

– Arbetet är självständigt och innebär frihet under ansvar. Vi tek-
niker planerar själva in våra jobb och beställer de reserv delar som 
vi behöver. Serviceavdelningen arbetar som ett team och vi tar 
hjälp av varandra när det behövs. Detta ger oss stor flexibilitet att 
kunna växa personellt med uppgiften.

Hur länge har du arbetat på Dematek?
– Jag har nu jobbat här i fyra månader. Min bakgrund är inom el- 
och maskin och de senaste 20 åren har jag arbetat med hissar, 
främst person- och varupersonhissar.

Varför ville du byta arbetsplats?
– Jag ville prova något nytt och samtidigt byta miljö. Inom hiss 
hade jag jobbat med det mesta och ville därför ha en ny ut-
maning. Samtidigt ville jag kunna dra nytta av de kun skaper jag 
har när det gäller liknande maskinkomponenter, maskin, växlar, 
brythjul, linor, elektriska styrningar och så vidare. Därför be-
stämde jag mig för att försöka få jobb som tekniker inom 
lyftutrustningsbranschen.

Mitt förstahandsval var Dematek då jag hade hört mycket posi-
tivt om företaget och deras produkter. Jag ringde därför upp ser-
vicechefen Olof Schyllander på Dematek och då de hade behov 
av ytterligare en servicetekniker fick jag komma på intervju. Vi fick 

mycket bra kontakt och Dematek som företag gjorde också ett bra 
intryck på mig. Personalen jag träffade var trevliga och företaget 
kändes välorganiserat och framåt.
 
Hur har den första tiden varit?
– Det har varit mycket positivt, jag har blivit väl mottagen och trivs 
bra med arbetsuppgifterna och kollegorna. Givetvis är det mycket 
nytt att lära sig men vi har bra samarbete inom gruppen och dess-
utom kan vi få support av Demateks teknikavdelning om det skul-
le behövas.

Är det något speciellt du tycker utmärker Dematek 
som företag?
– Det måste nog vara det säkerhetstänkande som genomsyrar 
före taget. All personal är utbildad inom säkerhet och vi gör alltid 
riskanalyser innan vi startar ett jobb. Då går vi bland annat noga 
igenom hur arbetet ska utföras och vilken personlig skyddsutrust-
ning som krävs.

Vad är roligast med jobbet?
– Bland det roligaste med att arbeta som servicetekniker är  
att man nästan alltid blir positivt bemött av kunderna. De är  
glada när man kommer och ännu gladare när man lyckats åt-
gärda felet. Det ger också en bra känsla att lyckas lösa kund-
ernas problem.

– En annan fördel med det här jobbet är att man får chansen att 
se många olika spännande miljöer. Ena dagen kan vi arbeta på 
en läkemedelsindustri för att nästa dag vara på ett stålverk eller 
värmekraftverk. Så jobbet är verkligen omväxlande på många 
sätt.



Hyr din lyftutrustning hos oss! 
Nu kan du finansiera all lyftteknik du behöver istället för att köpa. Du slipper investera och binda kapital och 
kan istället dra av månadskostnaden. Ditt nya lyftsystem anpassas efter era unika behov och ni får dessutom 
mycket hög driftsäkerhet eftersom service och förebyggande underhåll ingår. Det kallar vi Trygga Lyft! 
Kontakta oss så får du veta vad din bästa lyftinvestering kostar med Rental.

TA KONTAKT MED OSS PÅ 08 - 603 34 00 ELLER LÄS MER OM VAD VI KAN ÅSTADKOMMA FÖR DIG PÅ DEMATEK.SE

T RYG G A  LYF T

Avsändare: 
Dematek AB, Box 5560, 141 07 Huddinge
Adressändring:  
info@dematek.se

Dematek AB, Box 5560, 141 07 Huddinge 08-603 34 00. Generalagent för Demag Cranes & Components GmbH.
Malmö. Helsingborg. Halmstad. Ronneby. Växjö. Jönköping. Falköping. Mariestad. Mullsjö. Göteborg. Trollhättan. Västervik. Oskarshamn. Linköping. Norrköping. Nyköping.
Stockholm. Strängnäs. Eskilstuna Karlstad. Västerås. Hagfors. Mockfjärd. Guldsmedshyttan. Storvik. Gävle. Hudiksvall. Sundsvall. Örnsköldsvik. Umeå. Skellefteå. Piteå. Luleå.
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