
Vi på Sverull ElektroDynamo vill tillsammans med SKF tacka för ditt deltagande på vår frukost och seminarium med fokus 
på tillförlitlig drift med efterföljande mässbesök och rundtur i SKFs monter på Elmia Subcontractor. Tillsammans tog vi 
under dagen del av erfarenheter och kunskaper i underhållsarbete med hjälp av rätt servicelösning och mätteknik. Många 
av er tog även tillfället i akt att testa de olika mätverktyg som vi demonstrerade. Så roligt att så många kunde komma! 

Vi passade även på att ta några bilder och genomföra intervjuer under dagen som du kan ta del av nedan.  
Varmt välkomna till oss när ni behöver produkter, service och support!

Erik Steen och Jonas Helgesson
Höglandets maskin

- Dagen har varit oförskämt bra och långt över 
förväntan! Vi ser verkligen hur den här tekniken 
skulle underlätta för oss i vårt arbete. Exempel-
vis var lagerlyssnaren riktigt intressant, den kan 
man ha stor nytta av i branschen.  Vi köper våra 
lagerprodukter från Sverull ElektroDynamo 
och det fungerar alltid bra. Nu ser vi fram emot 
resten av mässan! 

- Träffar som denna är ett jättebra sätt att ta 
in nya kunskaper, knyta nya kontakter, dela 
gemensamma kunskaper och få möjlighet 
att lära av varandra. Vi har ett bra samar-
bete med Sverull ElektroDynamo och är 
väldigt nöjda med vårt samarbete. Från 
mässan hoppas jag kunna ta med mig nya 
idéer hem till kollegorna, säger Ronny. 

Ronny Karlsson, Volvo GTO

Joakim Robinson
SKF Underhåll

- Det har varit en intressant dag! Det 
är roligt att se sådant som man bara 
har hört om innan, säger Joakim, SKF 
Underhåll. Under de sista åren har det 
verkligen hänt jättemycket i utvecklings-
väg. Det ska bli roligt att se resten av 
mässan också.  

Claes Fagerberg och Christer Johannesson, Draka Kabel 
- Prysmian Group

- Det är vår första gång på mässan, så 
vi ser fram emot att se allt som finns. Vi 
köper mycket lager och tätningar då vi 
framförallt arbetar problemlösande och 
här är Sverull ElektroDynamo en jättebra 
partner med värdefull support. 

Adam Carlson och Stefan Berggren, Elajo

- Att träffas såhär är verkligen ett bra sätt att 
väcka uppmärksamhet på. Väldigt lärorikt och 
intressant att känna på instrumenten - vi gillade 
särskilt att det nu är möjligt att få in datan direkt  
- väldigt smidigt och effektivt för oss. Vi ser fram 
emot att ta del av alla nyheter och ideér på mäss-
san och se branschen från andra håll också. 

Björn Berglund, Scandbio

- Särskilt delen kring instrumenten har varit 
intessant idag. Några av instrumenten är 
högaktuella för oss,  vi ser verkligen att de 
skulle kunna vara till nytta på flera ställen i 
verksamheten. Vissa mer löpande andra i 
tidsperioder. 

Stort tack för en lyckad dag tillsammans


