
VI KAN MASKINER OCH ALLT DÄRTILL



Den här platsen kan bli din
Hör av dig till våra annonskonsulter på  
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

LEDIGT UTRYMME!

Företaget grundades i Örebro 2012 av Simon Skinnars och 
Anders Svensson, båda med lång erfarenhet inom entre-
prenadbranschen. Simon med sin erfarenhet inom mättek-
nik och maskinstyrning tillsammans med Anders praktiska 
kunskaper av maskiner och reparationer i alla former, blev 
en oslagbar sammansättning av kompetens. 

Verkstaden är vår ryggrad 
Maskin System är specialiserade på montage, påbyggnad, 
service samt underhåll av entreprenadmaskiner och for-
don.  Vi erbjuder även högkvalitativa produkter inom mät-
teknik, maskinstyrning och smarta tillbehör till ditt fordon. 
Dessutom finns det möjlighet att hyra maskiner från vår 
välfyllda och moderna maskinpark. Vi har även asfaltsfräs, 
asfalt sprider, TMA, snöplogar och saltspridare.

Service och support är vårt DNA
Maskin System har idag 27 medarbetare och finns i totalt 
sex regioner.  Vi har lyckats så bra i branschen eftersom 
vi har äran att samarbeta med allt från lokala bolag till 
regionala aktörer som NCC, Svevia och Peab. Att vi lyckats 
hålla vår verksamhet så bred och flexibel är tack vare våra 
medarbetares erfarenhet och öppna inställning. Service 
och support är vårt DNA och det viktigaste för oss är att 
finnas där kunden är, när vi behövs! Vi har flera olika verk-
samhetsområden, för att göra det enkelt kan man säga att 
vi finns där som fullservicepartner ända från ditt projekts 
start till projektets slut. 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

Service & Support
Dygnet runt Verkstad

All anpassning 
& service av alla 

maskiner

Maskinrental

Mätutrustning
Svensk återförsäljare  

av Geomax

Entreprenadredskap
Skopor, vagnar, rotatorer  

med mera

Maskinstyrning
Svensk återförsäljare

av Makin’ 3D

Lång erfarenhet i branschen



Hotingsvägen 40, 883 95 Rossön
0624-512 350 | info@mahlers.se | www.mahlers.se

PROPORTIONELLT 
STYRSYSTEM
Mählers styrsystem MC3 är utvecklat för mjukare och säkrare 
styrning samt en bättre fingertoppskänsla när man plogar, 
hyvlar, saltar, grusar eller styr tippflak på lastbil och vagn.
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Entreprenadredskapen  
du behöver
 
Hos oss kan du hitta allt du behöver till din maskin och ditt 
fordon. Välj mellan flera sorters skopor, vagnar och rota-
torer med allt från helt nytt till bra begagnat. Vi har sedan 
länge varit återförsäljare av Nordic Machine System. Vi 
erbjuder vagnar, skopor och andra redskap du kan tänkas 
behöva. 

2021 ingick vi ett samarbete med Metsjö och erbjuder 
deras entreprenadprodukter. Unikt för Metsjö är att hela 
deras produktion sker i Sverige och symboliseras av ett 
gediget hantverk av högkvalitativa produkter.  

 
Övriga varumärken vi säljer är bland annat Mählers, SE 
Equipment och Engcon. Du kan få utrustning specialan-
passad efter dina behov. Vi erbjuder även uthyrning av 
önskat redskap. 

På bild ser ni vår specialtillverkade hydrauliska asfaltstunna 
som rymmer fyra ton med hydrauliskt lock, tipp och spri-
darlucka. Hos oss får du hjälp, oavsett vad du behöver. 



Mätinstrumentet för  
din verksamhet 
 
Vi på Maskin System är stolta över att vara auktorise-
rad återförsäljare i Sverige av Geomax produkter: laser, 
mätstav/rover, avvägare, totalstation med mera. Geomax 
är en del av Hexagon som är världsledande inom lösningar 
för digital verklighet. Geomax har under åren byggt upp 
ett starkt nätverk av återförsäljare över hela världen.

Geomax har tagit fram en Android baserad programvara 
som heter X-PAD Ultimate. Det finns en mängd olika mo-
duler och lösningar i X-PAD som passar just dig och dina  
 behov. Denna programvara har dessutom en cloud-funk- 

 
tion, X-PAD 365. Detta är en plattform som samlar och 
synkar alla dina projekt. Vi på Maskin System tycker att det 
ska vara enkelt att hantera data och tillgångar, därför är det 
ett perfekt verktyg för dig som vill ha alla dina projekt på 
ett och samma ställe

Det finns oändligt med möjligheter och fördelar med 
X-PAD men kort sagt så påstår vi att X-PAD är den mest 
kompletta, produktiva och flexibla fält-programvaran på 
den svenska marknaden. Kontakta oss för att få veta mer 
om Geomax sortimentet.  



MAKIN’ 3D för optimal  
maskinstyrning
Sedan 2020 är vi på Maskin System stolta återförsäljare i Sverige för Makin’ 3D maskinstyrning. Makin’ 3D är helt och 
hållet framtaget i Skandinavien. Det var möjligt för oss att starta upp försäljningen av Makin’ i Sverige, helt utan några fy-
siska möten eller upplärning. All kontakt sköttes digitalt. Detta gör det väldigt tydligt att systemet från grunden är byggt 
för att vara fjärrbaserat även när det kommer till service och support. Makin’ 3D är helt Android- och cloud-baserat samt 
garanterar fyra uppdateringar av programvaran varje år. För fortsatt utveckling av systemet har vi på Maskin System tät 
kontakt med Makin’ 3D. 

Systemet är en produkt av djup insikt i byggbranschen samt dess dataflöden och maskinstyrning. Makin’ använder en 
enkel men kraftfull Android mjukvara i kombination med en oslagbar hårdvara. Systemet har unika 2D- och 3D-visu-
aliseringar av hela projektet rakt igenom. Befintliga Makin’-kunder kan enkelt växla mellan Makin’ Excavator, Makin’ 
Stakeout och Makin’ PerFormans, allt i samma cloud. Makin’ 3D har utvecklat en produktportfölj för projektstyrning och 
kontroll. Det vill säga, maskinstyrning, rover/mätstav samt PerFormans (för arbetsledning) - allt detta sammanknutet i 
Makin’-cloud som enkelt kan hanteras av alla! Maskin System hanterar även en begagnade system från olika märken och 
tillhandahåller reservdelar till dessa.

Fördelarna med MAKIN’ 3D är:
• Världens snabbaste system
• Unik 3D-visualisering av hela projektet
• Live datadelning mellan maskiner, lantmäteri och kontor
• Lika enkelt att använda som en smartphone



The Scandinavian machine control supplier +46 010 457 33 33 | info@maskinsystem.com | www.maskinsystem.com

Seamless workflows in construction
Full control directly from office to work site – and back
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Entreprenad med kunden i fokus
Vi är en markarbetesentreprenör med egna transporter samt jord-, grus- och 

sandförsäljning. Vintertid utför vi snöröjning, sandning och saltning.

Vår breda maskinpark gör oss mycket flexibla och alla maskiner i parken är miljö-
anpassade och förberedda för grävsystem med positionering. Vi använder främst 

miljövänliga alternativ vid service och underhåll.

Läs mer på www.dolkarnasentreprenad.se

Huvudkontor: 
Markörvägen 2, 703 69 Örebro

Telefon: 
010-457 33 33

E-post: 
info@maskinsystem.com 

Hemsida: 
www.maskinsystem.com 


