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Du hittar oss vid "trucken på berget" intill E22:an cirka 2 mil 
söder om Västervik, detta har varit kännetecknet för Bern-
ströms truck under många år.

1991 startades Bernströms Maskin AB av Arne Bernström 
med inriktning på truckar och verktygsmaskiner.

1994 gick företaget från att vara ett enmansföretag och den 
första medarbetaren anställdes, två år senare anställdes 
nummer två och åren därefter utökades personalstyrkan 
successivt för att 1998 sysselsätta 7 personer.

2002 delades bolaget upp i två verksamhetsområden – 
truckar och verktygsmaskiner. Bernströms Maskin AB 
ändrade namn till Bernströms Truck AB och dotterbolaget 
Bernströms Verktygsmaskin AB bildades. Hösten 2002 
införlivades även Storebro Verktygsmaskiner i verksam-
heten.

2010 avyttrades verktygsmaskindelen och verksamheten 
renodlades till truckar och städmaskiner.

2013 lämnade vi efter 19 år Mitsubishi som vårt huvudmär-
ke och bytte upp oss till Hyster som har ett betydligt bre-
dare produktprogram med truckar från 1 ton upp till 52 ton. 
Hyster har tre fabriker i Europa, prognosen för 2016 är en 
tillverkning på 115.000 truckar vilket gör Hyster till en av de 
största tillverkarna i världen.

Bernströms har idag 8 anställda varav 5 är service- 
montörer som svarar för heltäckande service på truckar, 
städmaskiner och resten av alla fabrikat och produkter som 
vi säljer. Vi kan erbjuda er ett komplett program av nya och 
begagnade truckar för försäljning leasing eller uthyrning.
 
"Vi skräddarsyr en lösning efter just era behov"
 
I den här broschyren får ni mer inblick i vår verksamhet och 
även kanske se produkter som ni inte ens visste att vi säljer :-) 
 
/Arne Bernström 
Bernströms Truck AB 

Serviceteknikerna vid sina fullutrustade servicebussar.

Rickard Carlson som jobbar med försäljning och utbildningar.

VD Arne Bernström och Caroline Fransson som sköter ekonomin.

Stora Hyster truckar för tyngre lyft !

Ett litet utbud av våra truckar, bilden från en av våra öppet hus dagar.

BERNSTRÖMS TRUCK 
EN 25-ÅRIG HISTORIA
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HYSTER WE LIFT 
EVERYTHING WITH A GOOD VIEW
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Diesel & LPG
Gaffeltruckar från Hyster med
 LPG och Dieselmotorer har rykte
 runt om i världen av att ge styrka
 och hållbarhet i de mest
 krävande industriella miljöerna
 2-7 ton

Kompakta Diesel- & LPG-truckar
Produktgruppen Hyster Fortens,
 kompakta diesel gaffeltruckar,
 har gott om funktioner samt har
 utvecklats speciellt för höga
 lyfthöjder och trånga utrymmen.

Heavy Duty Truckar
Hysters högkapacitetstruckar är

 designade att göra de tyngsta
 lasterna under de svåraste
 förhållandena till enkla.
 8-48 ton

Containerhanterare
Hysters produktgrupp med

 containerhanterare och staplare
 möjliggör materialhanterings
 kapacitet på upp till 52 ton,
 tillsammans med hög pålitlighet,
 exceptionell prestanda samt en
 låg driftskostnad.

3 hjuliga El-truckar
Den innovativa serien med 3-
hjuliga elektriska motviktstruckar

 är de mest produktiva och
 energieffektiva truckarna på
 marknaden och passar både för
 inomhus som utomhus.
 1,25-1,5 ton

4 hjuliga El-truckar
Den innovativa serien med 4-
hjuliga elektriska motviktstruckar
 är de mest produktiva och
 energieffektiva truckarna på
 marknaden, ideal lösning för en
 mängd krävande tillämpningar.
 1,6-5,5 ton.

Låglyftare
Det finns en Hyster elektrisk
 palltruck lämpad för alla lätt- eller
 intensiva tillämpningar, och
 erbjuder pålitlighet,
 energieffektivitet, prestanda,
 användarkomfort.
 1,3-3 ton

Staplare
Hysters produktserie med
 pallstaplare och lyftare ger
 effektivitet, hög prestanda,
 användarkomfort, samt låga
 underhållskostnader för de mest
 krävande lagertillämpningarna.
1-1,5 ton
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HYSTER SORTIMENT
Matcha din verksamhets specifika behov mot det mest omfattande utbudet av gaffeltruck-
ar, containerhanterare och lagertruckar på marknaden. Du finner att Hysters produkter är 
lämpade för hantering av alla typer av laster mellan 1 och 52 ton, med eller utan pall.
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GLOBAL SOLUTIONS
FOR YOUR BUSINESS

SAX / BOMLIFTAR
Vi på Bernströms har inte bara utbildningar med sax

och bomliftar, vi säljer även de bästa märkena i Europa, 
välkommen in med förfrågningar på sax och bomliftar

 

Läs mer och se hela sortimentet på  www.scandlift.se

www.haulotte.se

TILLBEHÖR TILL TRUCKAR

Tillbehör är alltid bra att ha till trucken för olika ändamål, genom SE Wheel & Forks 
 har vi på Bernströms ett stort sortiment av tillbehör som vi kan erbjuda er. 

www.sewheel.se
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KÖP, LEASING ELLER HYRA ?
Ett vanligt alternativ till kontantköp är leasing. Vi erbjuder då en ren 
finansiering. Ett leasingavtal löper vanligtvis 3-5 år men vi erbjuder 
även uthyrning av alla typer av truckar och andra maskiner.

Genom ett samarbetsavtal med DNB Finans har vi 
möjlighet att erbjuda konkurrenskraftiga räntevillkor. 
För dagsaktuell ränta, kontakta oss. 

Att köpa eller leasa en truck - den bästa lösningen 
varierar från företag till företag. 
 

HYRA
Hos oss kan välja att hyra trucken för lång eller kort 
tid. Att hyra på lång tid innebär att vi finansierar truck-
en och tar hand om servicen och reparationer. Som 
kund får du en totalsumma som är känd på förhand 
och din ekonomiska risk begränsas. 

Ett hyravtal löper normalt på en tidsperiod om 3-5 år 
och du betalar en fast månadskostnad. I ett hyravtal 
ingår trucken inklusive försäkring, förebyggande un-
derhåll, reservdelar och reparationer. 

Förutom det kan avtalet också omfatta vissa för-
brukningsartiklar, ersättningsmaskiner och eventuell 
utbildning. 

Korttidshyra är främst avsett för att hjälpa dig som 
kund när det gäller akuta situationer och vid belägg-
ningstoppar. Vi lämnar och hämtar trucken efter dina 
önskemål.

Kontakta oss för mer information angående vilket 
som passar dig bäst, köp, leasing eller hyra.

Bernströms Webbshop Total Source 
Den kompletta leverantören av reservdelar, 
tillbehör, förbrukningsmaterial, förnödenheter 
samt materialhanteringsutrustning inom lift, 
truck, städ och entreprenad

BATTERI • LADDARE • BELYSNING • ELDRIVNA FORDON • FILTER • K-DON & KABEL 
MATERIALHANTERING • OLJOR, KEM & FÄRG • SKYDDSUTR & ARBETSKLÄDER • SNÖKEDJOR 
SORTIMENT & FÖRBRUKNING • STOLAR & DYNOR • SÄKERHET • VERKTYG/VERKSTADSUTR.

WWW.TOTALSOURCE.SE
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ETRUCK – EN INTENSIVKURS 
I ELEVENS EGEN TAKT 
eTruck är en webbaserad teorikurs för truckförare. 
Upplägget ger flera vinster: Företagen sparar tid och 
sänker kostnader, eleven får en roligare utbildning där 
interaktiviteten och spelkänslan ökar motivationen att 
lära sig mer. 

Samtidigt är eTruck lätt att använda och det finns hela 
tiden klara pedagogiska mål  
 

– SÄKERHET, EKONOMI OCH 
EFFEKTIV GODSHANTERING.
Flexibiliteten i eTruck ger stora möjligheter. 
Eleverna kan utnyttja tid med låg beläggning på ar-
betsplatsen (också korta pass kan utnyttjas effektivt); 
alla kan verkligen arbeta i egen takt och därmed få 
kunskaper som sitter; en klass kan få teoriutbildning-
en oberoende av om eleverna har olika arbetstider 
eller om någon pluggar på distans.

LÄRARLEDD UTBILDNING 
Se vår hemsida för aktuella kursdatum.  
Praktik och uppkörning därefter enligt överens-
kommelse under teori delen. Vid fler deltagare från 
samma företag begär offert.

Alla som kör truck måste enligt lag ha dokumenterad 
utbildning. Även om det bara handlar om någon gång 
då och då. 

Utbildningen följer TLP-10 - den läroplan som är fast-
ställd av arbetsmarknadens parter och arbetsmiljö-
verket. 
 
SE DEMO PÅ: WWW.STBE.SE

SAX / BOMLIFTUTBILDNING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUND & UPPDATERING
Enligt de internationella reglerna och den Svenska 
Liftläroplanen, LLP skall giltighetstiden på utfärdade 
intyg vara 5 år. Det betyder att intyg äldre än fem år, 
inte svarar upp till de rekommendationer som Stan-
darden, Läroplanen och branschen anger. 

Vi erbjuder möjlighet att mot uppvisande av tidigare 
utfärdat intyg, delta till rabatterat pris på ny grundut-
bildning för uppdatering av utbildningen. 

Det som ingår är kursmaterial, fika och lunch, cirka 
5 timmar teori och 3 timmar praktik, tänk på klädsel 
efter väderlek då praktiken sker utomhus.

Kursen vänder sig till alla som använder - eller kan 
komma att använda - mobila arbetsplattformar. Delta-
garna lär sig använda den mobila arbetsplattformen 
effektivt och utan att sätta säkerheten på spel. 
 
Därmed ökar användarnas produktivitet, samtidigt 
som risken för kostsamma skador på människor och 
material minskar.

UPPLÄGG
Utbildningen är allmän och täcker samtliga förekom-
mande plattformstyper. Upplägget är skapat i sam-
arbete med Arbetarskyddsstyrelsen. Efter godkända 
prov får eleven utbildningsintyg. 
 
Kontakta oss på Bernströms Truck för offert, vi gör 
även offerter till större grupper.
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ELEVAH 65 kan  nå en 
arbetshöjd på  6,5 meter 
och kan röra  sig fritt  
inom väldigt  små ytor. 
Det perfekta plock- 
hjälpmedlet på lagret.

ELEVAH 40 den 
revolutionerande 
plattformen i 
aluminium vilket gör 
den lätt och ersätter 
en stege med mycket 
högre säkerhet. 2m

4,7m

The ladder that lifts you

Elevah har en uppsjö av pelarliftar med olika 
höjder och storlekar, besök hemsidan för att se 
om det är någon annan typ av lyft som skulle 
passa just dig och ditt företag bättre. Vi har 

tillgång till hela Elevah´s sortiment ! 

www.elevah.se
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FACTORY CAT - ELDRIVNA STÄDMASKINER 
Factory Cat är en tillverkare av högkvalitativa städmaskiner som klarar alla typer av städning, fabriken 
grundades 1986 och har sedan starten haft högsta möjliga kvalitet och städprestanda som ledord. 
3 års fabriksgaranti, överdimensionerade delar för max livslängd, ställbart borsttryck för maximal flexibilitet.

3 ÅRS GARANTI PÅ HELA SORTIMENTET !

FACTORY CAT XR 
Factory Cat största skurmaskin XR 
är ett monster när det gäller golvrengöring. 
Med upp till 117 cm rengöringsbredd. 
159 kilos borsttryck och den har även 
stor 257 liters tank för rengöringsmedel. 
Det är inte så konstigt att så många 
människor väljer just Factory Cat XR !

FACTORY CAT GTX 
GTX skur & sopmaskin är optimal på att få bort 
smuts och damm från dina golv så att du kan se 
dem precis som de var nya.
 
GTX är utvecklad för industrigolv och tungt arbete 
"Ride-on" systemet fungerar som en för-städning 
och samlar upp allt löst material från golvet och 
lagrar allt skräp i en behållare som lätt töms, vilket 
sparar mycket tid då du vanligtvis måste sopa gol-
vet med en vanlig skurmaskin. 
 
Maximal bredd på 865mm, upp till 113kg borsttryck 
och en rengöringsmedelstank på hela 132 liter.
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BYT I TID, VI LEVERERAR ALLA TYPER OCH MODELLER AV BATTERI. 
RING OSS OCH BERÄTTA VILKET BATTERI DU BEHÖVER !

BEGAGNADE TRUCKAR, STAPLARE, 
LYFTAR OCH TILLBEHÖR 

Då vi ofta byter in truckar vid nyförsäljning så har vi alltid ett lager av begagnade truckar, 
det är allt från staplare till tyngre truckar och även tillbehör. 

Normalt så har vi mellan 40-45 maskiner i lager, kontakta oss för just den trucken som passar dig
eller gå till hemsidan för att se aktuellt sortiment på:

BEGAGNAT.STBE.SE

ÅR MED TRUCKAR

ÅR MED TRUCKAR

18 19

www.stbe.se • info@stbe.se • 0490-203 00
2016



SERVICE OCH UNDERHÅLL 
TILLGÄNGLIGHET ÄR EN AV VÅRA FRÄMSTA EGENSKAPER !
Eftersom vi har montörer statione-
rade i hela Småland har vi mycket 
hög servicegrad och kan vara 
snabbt på plats. Vi utför service, 
reparationer, gaffeltest samt brand-
skyddskontroll av alla förekomman-
de truckfabrikat. Våra montörer har 
fullutrustade servicebussar och 
finns där vi behövs.
 
Våra servicemontörer jobbar i ett 
web-baserat servicesystem. Ge-
nom detta får kunden servicerap-
porten med tillhörande protokoll för 
varje utfört arbete skickad via mail. 
Allt förebyggande underhåll och 
reparationer dokumenteras. Du kan 
också skriva serviceavtal med oss. 
Vi träffas och upprättar serviceavtal 
utformat efter dina behov.

Fördelarna med avtal är bl a att Du 
som kund får en kontinuerlig och 
inplanerad service i förebyggande 
syfte vilket kan förhindra t ex stille-
stånd. 

Som avtalskund får du ett rabatte-
rat pris beroende på antal truckar. 
Kontakta oss för mer information.

EN STILLASTÅENDE TRUCK KOSTAR MYCKET PENGAR 
SNABB SERVICE ÄR VÅRT MOTTO !

Alla servicebussar är fullutrustade för att kunna fixa det mesta på plats hos våra kunder.

Bild från verkstaden.

Serviceteknikerna vid sina fullutrustade servicebussar.

Avdelningen för tillverkning av hydraulikslangar.
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Vi på Bernströms Truck besökte en av 
våra kunder Elfa i Västervik 

Om Elfa
Framgångsrika pionjärer har 
alla några saker gemensamt; 
engagemang, hårt arbete och 
stor erfarenhet. Historien om 
Elfa är baserad på just detta.

Den svenska förvaringsinnovatören 
och ingenjören Arne Lydmar grundade 
verksamheten i slutet av 1940-talet. 
Företaget utvecklades och blomstrade 
och idag är vi marknadsledande i 
Norden i vår bransch.  
 
Med sin enkla vision om att skapa 
utrymme genom personliga och 
smarta förvaringslösningar, hade Elfa 
kommit på något. Det började med en 
enkel lösning som skulle komma att 
revolutionera förvaringsproblematiken 
både hemma och på jobbet.
Nu med mer än 60 års erfarenhet av 
förvaringsbranschen erbjuder Elfa inte 
bara smart, praktisk och funktionell 
förvaring utan även innovativa 
framtidslösningar för det moderna 
hemmet. Elfa utvecklar hela tiden nya 
idéer och koncept för alla delar av 
hemmet 
– allt från köket till garaget.
Idag är Elfa känt för förstklassig 
funktionalitet i kombination med 
modern design och hög kvalitet 
i tre kategorier: hyll-, back- och 
måttanpassade skjutdörrar. Alla tre 
lösningarna kan kombineras och 
anpassas för den optimala förvaringen 
var du vill! Behöver du mer utrymme? 
Ta reda på vad Elfa kan göra för dig!

På Elfa träffade vi Stefan Johansson 
som är trucksamordnare, och det behövs 
verkligen en trucksamordnare, då Elfa 
har hela 27 stycken truckar i alla typer, 
storlekar och modeller för att kunna 
hantera det välorganiserade lagret. Man 
har även en Factory Cat städmaskin och 
och 3 personlyftar. Stefan som vi träffar 
är även en duktig bilbyggare med bland 
annat priser vunna med sin Chevrolet 
Camaro SS 1968, så fordon är han bra på.

På Elfa så har man hyresavtal med 
Bernströms på alla sina truckar, övriga 
maskiner och tillbehör, i hyresavtalet 
ingår även regelbunden service och 
underhåll såklart. Stefan uppskattar 
att serviceteknikerna besöker dom 
2-3 gånger i veckan för att hålla 
truckflottan i högsta klass gällande 
byte av slitdelar och regelbunden 
service. Närheten till Bernströms 
Truck är givetvis en fördel då en 
servicetekniker kan vara där på ca 
20 min om något akut skulle behöva 
repareras. Tidigare hade Elfa svårt 
att hitta rätt produkter för deras 
materialhantering och då kontaktades 
Bernströms Truck för att lösa 
uppdraget och sedan år 2000 så har 
dom  haft ett nära samarbete, 
vilket också visar på ett oerhört 
bra samarbete då man jobbat 15 år 
tillsammans! Vad det gäller lagret så 
är truckarna oerhört viktiga för att 
hela deras leveranssystem ska fungera, 
Stefan säger att vi uppdaterar med de 
senaste modellerna av olika truckar för 
att effektivisera och spara tid på lagret.
I en del av byggnaden hittar vi 

laddningsstationen för batterierna 
som även den hyrs av Bernströms, 
laddningsstationen har till och med sin 
egen specialtruck som är utformad just 
för snabba byten av batterierna. 
Alla truckar på Elfa är eldrivna 
vilket även gör maskinparken mer 
miljövänlig och sänker bullernivån 
komfortabelt i den 15.300 kvm enorma 
byggnaden. Bara i Västervik jobbar 
200 personer varav 133 jobbar i 
produktionen och 67 är tjänstemän. 
Förutom Västervik har Elfa även 
fabriker i Mullsjö, Lahti Finland och 
i Koszalin Polen. Bernströms har 
även levererat truckar till andra Elfa 
fabriker men Västervik är den klart 
största fabriken både till ytstorlek och 
antal anställda.
Vi vill ge ett stort tack till Stefan för 

att han tog sig tid för att visa oss runt 
på fabriken! 
 
Besök Elfa på deras hemsida för att få 
inspiration och hur du kan organisera 
och spara utrymme med deras 
produkter. 

se.elfa.com

Stefan Johansson, Elfa Trucksamordnare.

En ovanlig syn på Elfa med 2 vilande truckar.

Laddningsstationen för batterierna.

Full fart på det moderna stora Elfa lagret, 
med hela 27 truckar är det alltid något 
som rör sig!
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DÄR INTE DEN VANLIGA TRUCKEN TAR SIG 
FRAM ÄR DET DAX ATT BYTA TILL MANITOU

Manitou M26-4 är en gaffeltruck konstruerad 
för att utföra arbeten under de mest extrema 
förhållanden. Med 4-hjulsdrift, generös
markfrigång och optimerade övriga dimensio-
ner. Denna maskin är stabil och lättmanövrerad 
oavsett terräng dessutom finns det ett brett 
sortiment av däck tillgängliga för att matcha 
dina specifika behov.

Med sin 75 hk motor som är lätt att underhålla 
tack vare den helt öppna motorhuven för enkel 
åtkomst till komponenter. Masterna är resultatet 
av Manitou´s obestridliga kompetens och är 
tillräckligt robusta för att lyfta upp till 7 m höjd.

Manitou MSI 30 är en semi-industriell truck 
som är unik i sitt slag genom att den är särskilt 
lämpad för timmer, papper och återvinningsin-
dustrin tack vare det stora antalet tillbehör som 
finns tillgängliga men även ett brett sortiment 
av däck att välja mellan. MSI modellerna har en  
lastkapacitet mellan 2,5 - 6 ton.

2-hjulsdrift och hydrostatisk transmission för  
smidigt hantering och positionering för max-
imal effektivitet. Till fördel för föraren är MSI 
30 utrustad med en rymlig hytt och avancerad  
hyttfjädring som minskar mängden vibrationer 
vid körning på ojämna underlag. 
 

Se samtliga Manitous 100-tal modeller på: 
www.manitou.com

Manitou har ett fantastiskt stort 
utbud av maskiner när det kommer 

till tuffare underlag och miljöer.
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Våra standardmärken när det gäller olja är Valvoline och Q8, men vi säljer även andra märken och 
inte bara oljor utan även avfettning, bromsvätska, färg, glykol, Loctite, hydraulolja, rengöring, rost-

skydd, smörjfett, spolarvätska, tillbehör & uppsamling mm. Allt går att beställa online. Bernströms Truck standardmärke är Continental däck till våra maskiner men 
vid förfrågningar monterar vi andra märken om kunden har andra önskemål.
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MILJÖPOLICY 
Bernströms Truck AB ska med fokus på största möj-
liga kundnytta och kvalité vara en servicepartner till 
industrin i Småland, med heltäckande service, försälj-
ning och uthyrning inom områdena truckar och städ-
maskiner. All mänsklig verksamhet påverkar miljön. 
Vi bedriver därför ett aktivt arbete för att minska vår 
miljöbelastning och våra miljörisker, samt att förebygga 
föroreningar. Vårt miljöarbete skall utgå från basnivån, 
miljölagar och myndighetsbeslut och därutöver åtar vi 
oss att arbeta med en ständig miljöförbättring. 
Vi ska särskilt lägga vikt vid följande punkter: 
· Vi utvecklar och tillhandahåller våra produkter och 
tjänster så att vår egen och kundens miljöbelastning 
och miljörisker minskar. 
· Försäljning: Miljöanpassade produkter.
· Service: Omhändertagande av farligt avfall på ett för 
miljön riktigt sätt enligt gällande lagstiftning.
Vi skall ta tillvara personalens engagemang, intresse 
och kunnande inom miljöområdet. Kontinuerlig utbild-
ning av personalen sker för att stimulera till ett högt 
miljömedvetande.

Bernströms Truck har tillgång till hela 
Pramacs sortiment av pallvagnar och 
låglyftare. Men även när det gäller 
deras enorma sortiment av både små 
till stora industriella generatorer upp till 
3600kW. Som exempel stod Pramac 
för hela energiförsörjningen med gene-
ratorer vid senaste Moto GP tävlingen i 
Quatar på Losail Circuit 2016. 
 
Kontakta oss för mer information, 
utforska Pramacs sortiment på: 
www.pramac.com

ÅR MED TRUCKAR

ÅR MED TRUCKAR

28 29

www.stbe.se • info@stbe.se • 0490-203 00
2016



EN STILLASTÅENDE MASKIN 
KOSTAR MYCKET PENGAR !
När det gäller hydraulslangar till truckar, lantbruk- och skogsmaskiner jobbar vi  
med det bästa märket Hydroscand, som har över 200.000 artiklar i sitt sortiment.

Kom in till oss på Bernströms Truck och få din nya hydraulslang 
tillverkad direkt eller ring till oss så kommer vi och byter åt dig med 
någon av våra fullutrustade 5 servicebussar !

TWINSTACKER

LOGIFLEX

ROTATOR

HÖGLYFTARE

REEL ROTATOR

LOGITILT

LÅGLYFTARE ¼ PALLYFTARE ROSTFRIA LYFTAR
Hitta din specialprodukt så tar vi hem den till dig, se hela Logitrans sortiment på: 
www.logitrans.com

www.hydroscand.se
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Vi inte bara levererar Nilfisk och Nilfisk Alto´s hela sortiment, vi utför även service och reparationer på samtliga 
deras produkter i proffsprogrammet, för att hitta rätt modell som passar din verksamhet besök www.nilfisk.se

INDUSTRIDAMMSUGARE

HÖGTRYCKSTVÄTTAR

SOP- OCH SKURMASKINER

MC 4M 
Kallvattentvätt i mellanklassen 
 med extern skumutrustning.

SC DELTA 
Den ultimata lösningen till 

 de stora uppgifterna.

MH 4M 
Hetvattentvätt med flödesstyrt 

avlastningssystem.

SH TRUCK 
Stationär hetvattentvätt för 

placering utomhus.

IVB 9 ATEX Z22IVB 7X ATEX Z22IVB 9 L/HIVB 9 L BASICIVB 3GM 80P IVB 5/7

INDUSTRIDAMMSUGARE

HÖGTRYCKSTVÄTTAR

SOP- OCH SKURMASKINER

INDUSTRIDAMMSUGARE

HÖGTRYCKSTVÄTTAR

SOP- OCH SKURMASKINER

Bernströms leverantör av pallställ Brännehylte har ett 
komplett sortiment av pallställ i olika höjder, bredder och längder. 
Tillsammans med ett gediget tillbehörsprogram kan du enkelt skapa ett 
funktionellt och rationellt lager. Se komplett sortiment på:  

www.brannehylte-lager.se

Silverstone startades 1995 och är idag en av Europas mest kompletta 
leverantör av lätt materialhantering. Vårt mål är att erbjuda ett brett 

 sortiment med prisvärda produkter inom alla segment. 
 

Vi strävar efter att ha alla produkter på 
lager för att tillgodose snabba leveranser. 
 Vårt huvudkontor ligger i Ljungby, där vi 
även har vårt lager på hela 11.000 kvm.

MATERIALHANTERING

Genom Bernströms Truck har du tillgång till hela Silverstones sortiment. 
Surfa in på www.silverstone.se Där du finner ett jätteutbud av material-
hanteringsprodukter, allt du kan tänka dig inom modern materialhantering. 

FLOORTEC 350 B COMBI 
Effektiv sopmaskin med sugmotor 
och låg ljudnivå.

SPINTEC 443 DS 
Driftsäker och servicevänlig 
skurmaskin med två hastigheter.
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Vi besökte en av Bernströms Truck kunder, 
Rautamo Wheel Fashion i Vimmerby. 

OM RAUTAMO
Rautamo Wheel Fashion AB 
är ett renodlat grossistföretag 
i bilbranschen. Våra produkter 
hittar ni inom den etablerade 
däck-fackhandeln. Vi jobbar med 
återförsäljare i hela Sverige. Våra 
produkter är lättmetall-fälgar och 
närliggande tillbehör.

Uppbyggnad av speciella pallställ 
som Bernströms levererat och nu 
även håller på att montera upp.

 
www.rautamo.se

Rautamo Wheel Fashion är ett företag 
på kraftig frammarsch, från starten 
2006 har företaget ökat omsättningen 
med ca 20 % per år vilket är oerhört 
imponerande. Nu har företaget växt 
ur nuvarande hyrda lokaler och satsar 
stort genom att bygga en helt ny egen 
lokal för både kontor och lager. Vi har 
pratat med Andreas Linder och Mikael 
Andersson som tillsammans styr över 
företaget med  6 anställda. Vi besöker 
dem på deras nuvarande kontor då 
det nya inte blir färdigt förrän i slutet 
av juni 2016. Nya lokalen är belägen 
på bästa tänkbara plats i Vimmerby, 
nära centrum men bara några hundra 
meter från närmaste riksväg vilket 
förenklar logistiken avsevärt. Den nya 
fastigheten har 260kvm kontor och 
1600kvm stor lageryta med en takhöjd 
på 9 meter till underkant takstolar. 
I nuläget har Rautamo plock-truck, 
ståstaplare, ledstaplare, låglyftare och en 
städmaskin. Vi frågar hur det kommer 
sig att de valt Bernströms Truck som 
leverantör?

– Vi valde Bernströms för dom har 
helheten. Vi gillar att ha relativt få 
leverantörer som klarar flera moment. 
En totallösning är viktigt för oss. Sen 
vår start av företaget 2006 har vi anlitat 
Bernströms och det har fungerat mycket 
bra. Enkelt, och Bernströms koncept med 
serviceavtal gör att vi inte ”glömmer” 
underhåll, eller missar slitagedelar som 
kan dyka upp under fel period för oss. 

Bilden till vänster är helt nytagen 
(2016-04) på nya fastigheten som 
nästan är färdig och uppbyggnaden av 
nya lagerinredningen som Bernströms 
själva monterar, på det sättet blir 
monteringen gjord med helt rätt 
kompetens. Rautamo har valt att bli 
klara med lagret först, innan man flyttar 
in kontorsverksamheten i nya lokalen. 
Detta är såklart för att lagerhanteringen 
är en av de viktigaste grundstenarna i 
verksamheten. Hur har projektet med 
nya lokalerna gått tycker ni?

– Det stämmer, vi har haft Bernströms 
med från första början då logistiken 
är det viktigaste för oss. Bernströms 
har från allra första byggmötet tills 
fastigheten är klar varit en del av 
projektet tillsammans med övriga 
entreprenörer, vilket jag tror är unikt. 
Hela vår fastighet är ritat efter pallställs 
lagen som grund, och därför är det
mycket viktigt att allt synkroniserar  
mellan entreprenörerna. 

Vad det gäller maskiner för 
materialhanteringen har Rautamo 
löpande serviceavtal med Bernströms 
truck, vi frågar vad de tycker om 
maskinerna och servicen.

– För oss måste och ska alla våra truckar 
och annat fungera. I högsäsong finns 
ingen tid för problem och underhåll i 
efterhand utan vi har valt att teckna 
serviceavtal och allt har fungerat bra. 
Därför planerar vi in underhåll och 
service under lågsäsong för att minimera 
driftstopp etc.

Vad är nästa steg för att förenkla och 
bespara värdefull tid på lagret, har ni 
några planer på annan nyinvestering 
inom materialhanteringen?  

–Vi jobbar med många leverantörer i 
olika länder, som har lite olika sätt att 
paketera sina produkter så det är en 
utmaning för oss att kunna hantera alla 
olika sorters pallar i ett lagersystem. 
Nästa projekt för oss är att börja 
exportera våra produkter till Norge, 
vilket drar igång i samband med nya 
lokalen. 

Just nu är det högsäsong inom 
Rautamos bransch så inflyttningen 
passar inte in speciellt bra i tiden, hur 
har detta påverkat er?

– Flytten kommer efter vår högsta topp i 
försäljningen så vi har vänt det till något 
bra, eftersom våra lager ligger på en 
lägre nivå efter säsong vilket gör att det 
är mindre att flytta och vi har god tid att 
se till att vi är i fullgång till vår nästa och 
största säsong hösten. 

När vi lämnar Rautamos gamla lokaler 
tar vi en tur till de nya för att se hur 
arbetet går med installationen av nya 
lagerinredningen, vi frågar på vägen 
hur de tror att nya lokalerna kommer 
påverka hanteringen av deras produkter.

– Otroligt mycket, vi har haft externa 
lager till vårt huvudlager senaste 4 åren 
så detta gör att vi hamnar under ett tak, 
bara det gör att vi kommer hinna med 
mera och spara tid för alla på företaget. 
Lägger man till en helt ny arbetsmiljö 
för allihopa anpassad för oss och våra 
produkter gör det att det kommer bli 
superspännande.

Vi vill tacka Rautamo för att Mikael och 
Andreas tog sig tid för besöket mitt i 
högsäsongen och önskar dom lycka till 
i framtiden med verksamheten och nya 
lokalerna!

Mikael Andersson och Andreas Linder som driver Rautamo i Vimmerby.

Nya 2000 kvm stora byggnaden som ska stå helt färdig inom några månader.
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