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din starkaste
maskinpartner

Tillsammans
är man
starkare
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SKELLEFTEÅ

UMEÅ
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Välkommen till din
starkaste maskinpartner
Tillsammans är man starkare – därför har tre bolag blivit ett. Norrbottens Maskin,
Lindgrens Lantbruksmaskiner och Traktor City har blivit Norrmaskiner AB och satsar
nu gemensamt för framtiden, starkare än någonsin. Framför allt med ännu bättre
erbjudanden och service till dig som kund.

Luleå
Skellefteå
Umeå

Men trots att vi blivit större kommer du att känna igen dig. Du kommer att m
 ärka
att samma familjeföretagskänsla med närhet och personligt bemötande finns
kvar. Det som däremot förändrats är att vi nu kan erbjuda dig en ännu bättre
service i en tryggare organisation. Bland annat kommer vi att ha fler produktspecialister, och tack vare att vi nu samlat alla tre bolagens erfarenhet har den
sammanlagda kunskapen i organisationen blivit större. Det gör oss ännu
bättre på att tillgodose dina behov och hjälpa dig att utföra ditt arbete
mer effektivt.
Större och starkare alltså. Men sammanfattningsvis kommer vi att fortsätta
göra vad vi alltid har gjort: förse norra Sverige med det mesta av det bästa inom
maskiner och redskap.
Välkommen till din starkaste maskinpartner!

+

+

=

NORRMASKINER

3

Vi vet hur din
verklighet
ser ut
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Erfarenhet och
kunskap skapar trygghet

Norrmaskiner representerar världsledande varumärken och erbjuder enbart kvalitetsprodukter till dig
som kund. Vi säljer och servar traktorer, lantbruksmaskiner, entreprenadmaskiner, grönytemaskiner,
snöskotrar och fyrhjulingar. Naturligtvis erbjuder vi även redskap och tillbehör till dessa.
Med vår långa erfarenhet i branschen vet vi vad du som kund behöver. Vi vet hur din verklighet ser
ut och därför kan du känna dig trygg i att vi alltid erbjuder rätt maskin för just dina behov. När dina
maskiner behöver service, vilket i stort sett alla redskap har behov av någon gång, ser vår kunniga
servicepersonal till att hjälpen alltid är nära.
Och apropå personal – ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Därför har vi genom åren alltid sett
till att knyta de bästa medarbetarna till oss. Det är vår erfarna och kunniga personal som ligger bakom
de tre tidigare företagens framgångar. Samma kunskap kommer nu att ligga till grund för Norrmaskiners framtida resultat. Många av medarbetarna har funnits med oss i 15–20 år och kan därför maskiner
och redskap på sina fem fingrar. Men bra kan naturligtvis alltid bli bättre, därför strävar vi hela tiden
efter att öka kompetensen i organisationen ytterligare.
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John Deere erbjuder
det mest kompletta
MASKINPROGRAMMET

HAR DU JOBBET ?
DÅ HAR VI MASKINEN!
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John Deere
– ledare på kvalitetsmaskiner
Vi på Norrmaskiner är stolta återförsäljare av världens största och äldsta (grundad 1837) producent av
lantbruksmaskiner, med traktorer i alla storlekar.

En maskin från John Deere är skapad för dig som brukar och skördar det som naturen ger, för dig som
omvandlar och berikar jorden och skogen. Företaget arbetar alltid hårt för att utveckla och leverera
innovativa produkter av högsta kvalitet – för de vet att du inte förväntar dig något annat.
John Deere erbjuder idag det mest kompletta traktorprogrammet med över 40 modeller upp till mer än
600 hk. De är alla moderna, bekväma, tillförlitliga och servicevänliga maskiner som dessutom har ett bra
andrahandsvärde. Du får helt enkelt jobbet gjort åt dig på det mest komfortabla och ekonomiska sättet.
Så prova en maskin från John Deere du också – du kommer inte att ångra dig!
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Brett sortiment
av kvalitetsredskap

Norrmaskiner erbjuder inte bara maskiner utan också ett omfattande utbud av redskap från ledande
varumärken. Hos oss hittar du med andra ord det redskap du behöver och vi levererar idag till ett brett
spektra av kunder, exempelvis entreprenörer, lant- och skogsbruk, kommuner, kyrkogårdsförvaltningar,
företag, försvaret, testanläggningar, industri, fastighetsskötsel, skolor, villa- och fritidshusägare m.fl.
Gemensamt för alla våra produkter är att de är välkända, användarvänliga och säkra kvalitetsprodukter
som fungerar väl för våra förhållanden i norra delen av landet. Kort och gott redskap som passar dina
villkor och hjälper dig att utföra ditt arbete så effektivt som möjligt.
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avaNt KomPaKtlastare
Palms sKogsvagNar

schuitemaKer fiNsNittsvagNar

JaPa veDmasKiNer
fella vallmasKiNer

sNowliNe-westbJörN sNöreDsKaP

Palms DumPer-/tiPPvagNar

Riktigt BRa maskinval
Kvalitetsmaskiner från Nordfarm, till lantbruk, skogsbruk, entreprenad och mycket mer!
Du hittar Nordfarms breda sortiment hos Norrmaskiner.

facebook.com/nordfarm

youtube.com/nordfarm

nordfarm.se
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Norrmaskiner – bäst på service
Vår målsättning är att vara bäst på service. Om en maskin krånglar eller behöver reservdelar ska du självklart
kontakta oss. Vi har även erfarna mekaniker som rycker ut och löser ditt problem så snabbt det är möjligt.

Service idag – driftsäkerhet i morgon
Dagens maskiner kännetecknas av avancerad teknologi, bland annat för att uppfylla allt hårdare miljökrav. Service handlar även om att bibehålla förarens arbetsmiljö. Rätt underhåll och regelbunden service av maskinen är
alltså av största vikt. Vår absoluta målsättning för dig som kund är maximal lönsamhet och minimala driftstopp.
Allt för att ditt maskinägande ska vara så enkelt och lönsamt som möjligt.

SKELLEFTEÅ
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UMEÅ

Reservdelar – snabba leveranser

Vi har tillsammans tre lagerställen med ett brett sortiment av aktuella reservdelar, för att hålla jämna steg med maskinernas tekniska utveckling och tillgodose dina behov. John Deere har dessutom leveranser till dig som kund, redan på
förmiddagen nästa arbetsdag om du beställer före kl. 16.
Besök även din egen John Deere reservdelsbutik som är öppen 24 tim/dygn under 365 dagar/år. JD-PARTS – reservdelsbutiken med många fördelar! Öppen jämt, reservdelskataloger på nästan alla JD-maskiner, delar till andra märken än JD,
du registrerar dig kostnadsfritt och du beställer delar för avhämtning hos oss eller hemlevererat.

Marknadens snabbaste klabbMaskin!

För vilka laster du än har!
Ny h e t !
r
Pilkemaste
C
H
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EVO 3

KRAFTKÄLLA alternativ:
• Traktor, 3-punkts lyftanordning
• Elmotor, effekt 7,5 kW
• Förbränningsmotor 14 hk

u EVO 30 Klyvkraft 3-5,6 tn
u EVO 36/36 HC Klyvkraft 2-8 tn

EVO 36HC - Hydraulisk sågning och
www.midtrailer.se

SWEDOL säljer ett brett järnhandelssortiment av
förbrukningsvaror och utrustning till konkurrenskraftiga priser. Välkommen!

roffsen!

Vi utrustar p

hydr. justering av klyvkniv

u Stockbord som tillbehör

u Genialt V-format matarbord

u Transportunderrede - Lätt efter bil!

u Separat klyvning

AGROMASTER OY Box 8, 738 21 Norberg tel. 0223 212 05,
info@agromaster.se

www.pilkemaster.com
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www.norrmaskiner.se

NORRMASKINER

Köp dina TRELLEBORG-däck
hos
www.trelleborg.com/wheelsystems/se

• Concept: JS Media Tools A/S • 6390 • www.jssverige.se

E-post: lule@norrmaskiner.se
E-post: skea@norrmaskiner.se
E-post: ume@norrmaskiner.se

• Concept: JS Media Tools A/S • 6390 • www.jssverige.se

LULEÅ
Ersnäskammen 35 975 92 Luleå
Telefon 0920-311 00
SKELLEFTEÅ Orrliden 50
931 96 Skellefteå Telefon 0910-58 91 00
UMEÅ
Bruksvägen 4B
906 21 Umeå
Telefon 090-18 93 15

