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Brubakken och Systemtruckar i samarbete
Brubakken AB och Systemtruckar i Örebro AB som har många gemensamma kunder meddelar nu
att företagen kommer att samarbeta. Det innebär att de tillsammans kan erbjuda kunderna ännu
större flexibilitet i maskinparken, kostnadseffektiva helhetslösningar samt stärka sina positioner
på marknaden i Mellersta Sverige.

Brubakken, en av nordens största och mest flexibla maskinpartner har under senaste åren satsat
stort inom materialhantering och tagit viktiga marknadsandelar på framförallt det mellantunga och
tunga trucksegmentet bland sågverk, industrier, hamnar och terminaler.
Brubakken AB och Systemtruckar i Örebro AB, som har många gemensamma kunder inleder nu ett
samarbete som innebär större möjligheter för de båda att tillgodose kundernas behov i och med ett
stort varierat produktutbud, erbjuda effektiva helhetslösningar och hög servicenärvaro i bl.a.
Mälardalen, ett av Sveriges viktigaste områden i branschen.

Brubakken har marknadens absolut bredaste produktportfölj inom lift och materialhantering, med
bl.a. små och stora truckar upp till 65 ton, reachstackers, terminaltraktorer, hjullastare, vagnar, flak
och övriga transportlösningar. Systemtruckar i Örebro har en gedigen hyresflotta med över 100 nya
och begagnade maskiner på lager, redo för uthyrning och försäljning. I nya, stora ändamålsenliga
lokaler, strategiskt placerade vid södra infarten till Örebro har de en ypperlig utgångspunkt för
service till många kunder i hela Mellansverige. Läget i Örebro är också en mycket bra utgångpunkt
avseende all logistik i Sverige, som båda företagen kan dra nytta av.

Brubakkens VD Markus Åberg och Systemtruckars VD Carolina Brindeberg är eniga - Detta samarbete
kommer att ge våra kunder ännu bättre möjligheter till effektiva helhetslösningar, hög
servicenärvaro och tillgång till de bästa produkterna på marknaden. - Det är helt i linje med våra
visioner, vi vill vara ett naturligt förstaval och målsättningen är att göra vardagen enkel och effektiv
för våra kunder, tillägger Markus Åberg.
För mer information kontakta:
Markus Åberg, VD Brubakken, 010-722 30 23 markus.aberg@brubakken.se
Carolina Brindeberg, VD Systemtruckar i Örebro AB, 019-20 74 72
carolina.brindeberg@systemtruckar.se

BRUBAKKENKONCERNEN är en av nordens största och

mest flexibla maskinpartner, specialiserade på
försäljning, rental och service av maskiner i lift- och truckbranschen. Vi ser till att hitta rationella och
kostnadseffektiva lösningar
anpassade efter kundens önskemål och behov. Vi samarbetar med världsledande leverantörer såsom
Konecranes, TCM, MAFI, Seacom, Kamag, Hubtex, Ljungby Maskin, Merlinum Forklift, JLG, Omme, Ruthmann,
Versalift, Multitel och GreenMech.
Vår vision är att kunder, leverantörer och medarbetare skall se Brubakken som ett naturligt förstaval samt
vår målsättning är att göra vardagen enkel och effektiv för våra kunder. Brubakken grundades 1956 i
Porsgrunn,
Norge och har idag ca 190 anställda och en årlig omsättning på ca 750 MSEK. Brubakken AB har idag 63
anställda, varav ca 35 tekniker, och finns representerade i södra och mellersta Sverige
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