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Stor uppslutning på vårt Öppet hus i Norrköping!

Vill du ha besök av din lokala säljkontakt eller få tips och råd på lösningar? Kontakta oss gärna så hjälper vi dig. 

Det var många av er som kom på vårt öppet hus i torsdags och vi vill tillsammans med våra leverantörer rikta ett 
ett stort tack för att du tog dig tid att komma till oss och bidrog till ett riktigt lyckat event. Nedan kan du ta del 
av ett bildkollage och ta del av intervjuer från några av våra kunder som besökte oss. 

-  - Bra med öppet hus! Roligt att få möj-
lighet att träffa och få ett ansikte på dem 
som jag har pratat med i telefon tidigare. 
Det är en stor fördel för kontakten. Jag 
tycker att allt har varit intressant här idag. 
Väldigt relevant för oss. Vi handlar mycket 
från Sverull ElektroDynamo, allt från 
motorer, frekvensomriktare, ventiler med 
mera. Peter Strid, Billerud Korsnäs Skärblacka

-  - Allt här är sådant som vi är intres-
serade av. Bland annat var en del av 
det Loctite visade nyheter för oss. Vi 
har nyligen slutit avtal med Sverull 
ElektroDynamo och hoppas på att 
vi kommer att ha ett bra samarbete 
framöver.  Vi har goda erfarenheter 
sedan tidigare och ser fram emot att 
vi kommer ha mer kontakt nu. 

-  - Det finns nog ingen annan firma som har 
så många reservdelar på lager som Sverull 
ElektroDynamo! Vi tar hjälp av dem i 
samband med reparationer på elmotorer 
och lagerbiten. Beställer vi produkter så 
får vi dem alltid i tid och vi får ofta bra 
återkoppling. Vi är mycket nöjda i 
kontakten med dem. 

t

Magnus Karlsson, Papper & Plast AB

t 

Bert-Inge Claesson och Agnes Berg. 
SKF Mekan AB. 

-  - Trevligt initiativ! Alltid roligt 
att träffas och se olika lösningar 
som finns och få uppslag på hur 
vi skulle kunna förbättra och 
utvecklas. Idag intresserade 
Loctite oss särskilt. Vi är jätte-
nöjda med samarbetet med 
Sverull, vi har bland annat ett 
TFS-avtal och arbetar med olika 
projekt. 

t 

Många var intresserade av att se det senaste 

som bland annat Sulzer, Nord Drivsystem 

mfl. visade och passade på att prata service 

och teknik under dagen.  

-  Vi köper mycket reservdelar från Sverull 
ElektroDynamo, framförallt kullager och 
drivremmar. Vi har samarbetat länge och 
har alltid varit nöjda. Det är första gången 
jag är med på ett sådant här tillfälle, och 
tycker att det är intressant! Särskilt smörj-
system är extra intressant för oss. 

t

Fr. vänster: Kim Svenningsen, Marcus Svens-
son och Matz Brage,
Fr. höger: Tapio Hjerppe, Simon Magnusson, 
Lantmännen Maskin AB

   - Att ha öppet hus så här är jättebra! 
Det är roligt att se lokalerna och 
det ger en bredare förståelse för 
sortimentet och vilka leverantörer 
som Sverull ElektroDynamo samar-
betar med.  Vi har alltid fåttt bra hjälp 
Det är kunnig personal och en hög 
servicenivå. Det är bara att ringa och 
så vet man att man får bra hjälp. Det 
uppskattar vi!

t

Samarbetspartners som Festo, ABB, SKF, 
Busck och Jens-S fanns också på plats för 
att visa produkter och lösningar.

www.sverull.se    

Göran Pettersson Bråvikens papperssbruk, 
Holmen. 


