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Vi utökar
sortimentet
All utrustning
du behöver
Service i
hela Sverige

FLER OCH
STÖRRE
MASKINER

LEDARE

VI KAN ERBJUDA
DET DU BEHÖVER
ett skämtsamt svar på
frågan: ”Hur många gitarrer behöver du?”
”En till.”
Så är det för oss också. Vi vill alltid ha en maskin
att erbjuda när kunden frågar. Därför känns det bra att
vara en del av RealRental och därmed i RealMachinery
Oy:s snabbt växande företagsgrupp. Det ger tillgång till
fler och större maskiner och så småningom även andra
produkter. Men vi tar en sak i taget.
I dag är PG Rental störst i Sverige inom långtids
uthyrning av grävmaskiner och hjullastare, och vår
köpoption ger möjlighet att tillgodoräkna en del av
hyran vid senare köp av hyresobjektet. Genom vårt
stora nätverk av verkstäder kan vi ge snabb service i hela
landet.
Som en del av RealRental kan vi nu göra mer av allt.
Det är läge att citera Ingvar Kamprad: ”Det mesta är
ännu ogjort. Underbara framtid!”
Vad kan vi göra för dig i dag?

BL AND GITARRSAML ARE FINNS

Patrik Gillgren
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Känn dig nöjd - du också!
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NYHETER
Jimmy Svedberg, Mikael
Nyberg, Patrik Gillgren,
Petteri Eronen och
Mikko Uusi-Marttila.

PG RENTAL
ÄR NU EN DEL AV
REALRENTAL OCH
REALMACHINERY
och glad
stämning när PG Rental i april 2019
blev en del av finska RealMachinery
Oy:s växande företagsgrupp.
– Vår ambitiösa målsättning var
att bli den ledande aktören i Finland.
Nu expanderar vi till Sverige med
målet att bli det ledande nordiska
företaget inom entreprenadmaskins
uthyrning, säger Mikko UusiMarttila som är vd och koncernchef
för RealMachinery.
Lika nöjd var Patrik Gillgren
som grundare och vd för PGbolagen:
– RealMachinery har en magnifik
tillväxthistoria, i större skala jämfört

DET VAR BREDA LEENDEN

OM KONCERNEN

med oss. Jag tror att vår kombine
rade erfarenhet och kompetens kan
skapa många synergier till nytta för
kunderna, säger Patrik som fortsätter
vara operativ chef i Sverige.
I det svenska teamet ingår även
verksamhetsutvecklaren Mikael
Nyberg vid RealRental Sweden,
Jimmy Svedberg, chef för tillbehör
och RealMachinery:s vice vd Petteri
Eronen som styrelseledamot.
– Marknaden för entreprenad
maskiner i Sverige är dubbelt så stor
som i Finland, och vi tittar nu även
på Norge och de baltiska länderna,
säger Mikael Nyberg.

RealMachinery Oy har omkring 150
anställda och omsatte 2018 cirka 76
miljoner euro. Koncernen grundades
2010 och är ett komplett handelshus
som säljer, hyr ut, underhåller, reparerar och utrustar entreprenadmaskiner
för alla ändamål.
I koncernen ingår även:
•Dae-Tek Oy med grävmaskiner och
hjullastare från Doosan och Bobcat,
hjullastare från Mecalac samt kompressorer och asfaltmaskiner från
Ammann.
•RealLift Oy med liftar och kranar
från Haulotte, Palfinger, Grove
och Potain och truckar från Hyster,
Carer, Bulmor och MOL.
•RealParts och PG Equipment med
all utrustning och reservdelar.
•RealRental Finland, RealRental Sweden
och PG Rental för hyrmaskiner.

DIN KOMPLETTA
LEVERANTÖR

Oavsett vilken maskin eller tiltrotator
du har kan du lita på att våra styrsystem
alltid hjälper dig att lyckas med jobbet!

smpparts.com
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NYHETER

FLER OCH STÖRRE
GRÄVMASKINER
erbjuda fler grävmaskiner,
även i klassen 35-55 ton.
– Efterfrågan på maskiner i de större seg
menten har ökat markant genom att det pågår
många stora infrastrukturprojekt i Sverige.
Tidigare har det inte funnits möjlighet att hyra
de här maskinerna, säger Patrik Gillgren.
– Vårt upplägg gör det möjligt för enskilda
entreprenörer att ta på sig stora projekt, utan att ta
den långsiktiga risken som det innebär att inves
tera i stora maskiner. Vi har samma upplägg som
tidigare: efter hyrestiden kan man köpa ut maski
nen eller lämna tillbaka den, fortsätter Patrik.
PG Rental är både pionjär och marknads
ledande inom hyrköp av grävmaskiner.
– Vi erbjuder skräddarsydda maskiner och

PG RENTAL KAN NU

den extra tryggheten i att ha en backup. Om en
företagare har köpt en maskin och det händer
något med den så kan det ta lång tid att få hjälp. I
vårt utbud finns fler maskiner, vilket gör att vi kan
sätta in en annan maskin på ganska kort varsel.
Det är inte bara stora maskiner som tillkommit.
Utbudet har ökat i alla kategorier, från 2 till 55 ton.
– Vi har köpt in många Doosan eftersom det
är maskiner som fungerar väldigt bra, och även
Volvo, Hitachi och CAT eftersom vi vet att
kunder efterfrågar dem, säger
Mikael Nyberg.

Patrik Gillgren och Mikael Nyberg

KORTTIDSHYRA
I MÄLARDALEN
i att skapa kompletta paket erbjuds nu även korttids
hyra av maskiner – till en början i Mälardalen och södra Sverige.
– Maskinerna kan hyras utan köpoption för kortare tid, ända ner
till några dagar. PG Rental har i praktiken löst det även tidigare,
men nu när vi har fler maskiner kan vi erbjuda tjänsten till fler, säger
verksamhetsutvecklaren Mikael Nyberg.

SOM ETT LED
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NYHETER

KROSSVERK
OCH MASKINER
I SAMMA PAKET
EN DUBBEL NYHET för 2019 är möjligheten att
hyra exempelvis en kross, en grävare och en hjul
lastare i samma paket.
– Inom en snar framtid kan vi erbjuda krossverk
från PJ Jonsson & Söner och Metso, och det är en
nyhet i vårt sortiment, säger Patrik Gillgren.
– Att leverera ett komplett paket för en viss
applikation är också en nyhet. Det kan vi utveckla
nästan hur långt som helst. En 43-tonnare som
matar krossen, en hjullastare som bär bort och
slitdelar via Equipment – du får en helhetslösning
via ett enda telefonnummer, säger Mikael Nyberg.
Här kommer i framtiden också förstärkning via
koncernen i Finland som redan har ett brett sorti
ment av dumprar, truckar, kranar och asfaltsmaskiner.

ALDRIG MER
EN TAPPAD
SKOPA!
Tappade skopor och felkoppling av redskap på grund
av ”den mänskliga faktorn” är inte längre möjligt.
Med Q-Safe™ redskapsfäste & QSC låskontroll på
grävmaskinen har risken för felkoppling byggts bort. Med
Q-Safe™ & QSC måste bland annat skopan eller valt
redskap ha markkontakt med ett visst tryck.

Q-Safe

Det går alltså inte att lossa skopan/redskapet hängande
uppe i luften!
Q-Safe™ är engcons säkra standard-redskapsfäste för
grävmaskiner.

A
YE

R WARR
T
AN

Y

engcon Sweden AB Transportgatan , 833 36 Strömsund
Tel 0670-65 04 00 | E-mail sweden@engcon.se
Web www.engcon.se | Facebook facebook.com/engconsweden
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När du vill göra verklighet
av nollvisionen

Öka din produktivitet med SKFs
och Lincolns centralsmörjsystem
Du får hjälp med att hitta en anpassad lösning för
just dina behov. Kombinationen hög kvalitet och
teknologi ger dig driftsäkerhet, säkrare arbetsmiljö,
mindre miljöpåverkan och längre serviceintervall.

Läs mer på
skf.se/smörjsystem

Läs mer på
rototilt.se/securelock

® SKF är ett registrerat varumärke inom SKF-koncernen och
® Lincoln är ett registrerat varumärke av Lincoln Industrial Corp.
© SKF 2019.

Äkta säkerhet med OilQuick Lock Support
Marknadens bästa förarstöd för säkra och trygga redskapsbyten. Med
sensorer som faktiskt känner av positionen för redskapsaxlar och låskolv.
Via den intuitiva kontrollpanelen ger OQLS föraren ett tydligt, tryggt och
säkert stöd. OQLS ökar säkerheten och minimerar skador!

OilQuick PG Rental 2019.indd 1

2019-06-04 13:55

VÅRT SORTIMENT VÄXER

HYR ELLER HYRKÖP

– SERVICE OCH FÖRSÄKRING INGÅR
kan du hyra grävare
och hjullastare i allt från några dagar
till flera år. Hyr först och köp sedan är
ett bra alternativ för företag som växer.
– Vid hyra vet kunden på förhand
vad allt kostar, och vi håller med för
säkring och service. När det är dags
att serva maskinen bokar vi lämplig
tid. Det uppskattas särskilt av företag
med många maskiner och förare, där
det är svårare att ha koll på interval
lerna, säger Patrik Gillgren.
Vid långtidshyra finns möjlighet att
köpa ut maskinen och tillgodoräkna
sig del av den hyra som betalats. Det
gör det enklare för växande företag
att ta korta uppdrag, eller att bredda
verksamheten när man är osäker på
hur marknaden ser ut på längre sikt.

VIA PG RENTAL

Hyrestiden kan skrivas på allt från
6 till 48 månader.
– Med vår affärsmodell slipper
kunden stå där med höga restskulder
när hyrestiden är över. Antingen
lämnar de tillbaka maskinen eller
köper ut den till ett fördelaktigt pris,
säger Patrik Gillgren.

ALLA
ENTREPRENAD-
MASKINER
• är CE-märkta
• har svensk instruktionsbok
• har miljövarudeklaration
• är brandbesiktigade
• skräddarsys efter ditt behov

HJULLASTARE
FÖR ALLA BEHOV

PG Rental har små och stora hjullastare för uthyrning,
komplett med vinter- och sommarutrustning.

PG RENTAL HYR ut stora och små hjullastare för både kort och lång
tid, och fullt utrustade för uppdraget.
– Hjullastare är ett bra komplement till grävare, och är exempel
vis betydligt snabbare än grävaren när det kommer till att köra ut
eller flytta massor, säger Jimmy Svedberg vid PG Equipment.
Hjullastare har många fler användningsområden:
– Vi gör ett paket med den utrustning som behövs, anpassat efter
kundens behov. En del ska planera matjord, andra skottar snö och
sopar sand, eller hanterar pallar och containrar. I sortimentet finns
allt som kan behövas för både sommar- och vinterbruk.
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STÖRST PÅ UTRUSTNING

ETT AXPLOCK
AV VÅRT
HYRESUTBUD

Doosan
DX420LC-5

Volvo
EWR150E

Det ska vara enkelt
att driva eget
Välkommen in till oss på kontoret i Sundsvall så hjälper vi dig,
eller läs mer på seb.se/enklafirman. Du kan också ringa
0771-62 53 53 för personlig service dygnet runt, alla dagar.

Doosan
DX165W-5

Volvo
L90H

Volvo
EC300E

Stefans
Maskinservice
Skåne AB
070-755 85 65

8 | www.pgmt.se

STÖRST PÅ UTRUSTNING

MER ÄN BARA
TILTROTATORER OCH SKOPOR

Engcon joysticks
BROSON
Grävardäck

MOBA Xsite PRO

Engcon sweeper roller sr1800

Nordicc Sweepex
Drivex-PS+290

Götene Avjämningsbalk
med rulle
Rototilt 489 R4

Gjerstad

RF

Vi leder
marknaden
Vi leder
marknaden

Vi RF.
är RF.
Vi är

YPV Klaffskopa

RF-SYSTEM.SE

UFO KH2500S

RF-SYSTEM.SE

Randex
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– Vi är servicepartner till alla rototilttillverkare, säger Fredrik Thorburn som äger Frewito.

FREWITO UTRUSTAR,
SERVAR OCH REPARERAR
FREWITO AB I STOC KHOLM är en av de verkstäder
som PG-bolagen har ett nära samarbete med.
– Vi erbjuder heltäckande service, allt från vanlig
service och reparationer till montage av tillbehör
som exempelvis tiltrotatorer, värmare, centralsmörjning
och alkolås.Vi är även certifierade för AC-system.
Arbetet blir effektivt eftersom vi gör alla moment
själva medan fordonet är hos oss. Det är också en
extra trygghet för kunden, säger Fredrik Thorburn
som äger företaget.
Verkstaden ligger i Bro, intill E18, norr om
Stockholm och det är ingen risk att råka missa den;
håll utkik efter maskiner bara. En av verkstadens
resurser är en hydraulbänk där alla slags hydraul
komponenter och tiltrotatorer kan testköras inomhus.
– Vi är servicepartner till alla rototilttillverkare,
säger Fredrik.
Företaget har sedan starten 2000 växt till ett
drygt 15-tal medarbetare och har tio välutrustade
servicebilar som snabbt når kunder i Mälardalen
och mot Sundsvall.
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Vi säljer
entreprenadmaskiner
över hela Sverige.

Järnvägsgatan 33, Strömsund
Tel: 0670 - 130 75
www.maskinkonsulten.se

Följ gärna Maskinkonsulten på
10 | www.pgmt.se

– Vi ska ge kunderna rätt hjälp i rätt tid. Vi
har ett stort lager med de produkter som är mest
efterfrågade, våra servicebilar är väl utrustade för
att klara de flesta utmaningar i fält, och vi ser till
att vara flexibla för att lösa problem snabbt, säger
Fredrik Thorburn.

Linus Hellblom
tankar en Volvo
EC160 D.

D E T TA Ä R E N A N N O N S F R Å N R F - S YS T E M A B

RF-SYSTEM LEVERERAR TILL
REALMACHINERY-KONCERNEN
och PG
Equipment säljer utrustning från RFSystem AB i Vinslöv.
– RF är en av våra huvudleverantörer
inom tillbehör. Vi uppskattar också
tillgången till produkter från RFs
moderbolag, Kinshofer, berättar Pohto
Järvinen vid RealMachinery Oy.
– RFs produkter har visat sig hålla
en mycket hög kvalitet. Vi uppskattar
också att RFs skopor är smart
konstruerade och redan från början
förberedda för tiltrotatorer, säger Toni
Pakarinen vid RealParts.
RF-System har ett brett sortiment
av tillbehör till grävmaskiner och järn
vägsmaskiner. Utveckling, konstruk
tion och produktion sker i Sverige och
Tyskland. RF kan även specialtillverka
utrustning efter kunders önskemål.

REALMAC HINERY, REALPARTS

Daniel i Malmö gillar skopor från RF

– Vi har ett tiotal olika skopor från
RF. Jag gillar allt som RF har. Men jag
får göra en önskelista på de viktigaste,
skrattar Daniel Preigård som är maskin
förare vid Östra kyrkogården i Malmö.
Runt fikabordet sitter Daniel, Per
Nilsson som är verkstadsansvarig

vid Östra kyrkogården och Hans
Valdemarsson som är VD vid RF-System
AB. De studerar den omfattande
produktkatalogen från RF och diskus
sionen kring olika skopor, tiltrotatorer
och andra tillbehör blir livlig.
– Idag har vi bland annat planerings
skopa, grävskopa, kabelskopa, tjältand,
asfaltstrissa och några andra redskap
från RF, berättar Per.
På maskinsidan finns en Yanmar
B110, en Bobcat, två Neuson, några
hjullastare och tre traktorer.
– När man arbetar i sin grävmaskin
hela dagen märker man direkt skillnad
mellan olika skopor, säger Daniel.
– En sak jag gillar med RFs skopor
är att ni lyckas hålla nere vikten utan
att ge avkall på styrkan. Det gör att jag
når längre. Jag gillar också att ni hela
tiden kommer med nya smarta tillbehör
som underlättar arbetet, säger Daniel.
Nox tiltrotator är bäst när det
är smalt

Per Dahlström som äger företaget
Mark & Jobb i Knislinge startade
sin verksamhet 2000 och har nu nio
anställda.

– Vår specialitet är att förlägga
kabel även om vi också arbetar med
mycket annat. Att vi dessutom kan
leverera hela lösningar inklusive fiber
blåsning, felsökning och återställning
av marken är uppskattat, säger Per.
Pers tre Bobcat-grävmaskiner är
utrustade med Nox tiltrotator från
RF-System.
– För oss som gräver mycket smala
och djupa schakt är det skönt att
slippa utstickande hydraulkolvar som
lätt kan skadas. De är väldigt kompakta
– rotatorn skymmer inte sikten för
maskinisten. Att man tänkt till och
lagt all elektronik uppe i maskinen gör
att det inte är några problem att gräva
i vatten vilket ju kan behövas ibland,
tillägger Per.
Rolf Svensson som är säljare vid RF
har haft kontakt med Per sedan starten.
– Att se Pers företag växa och
kunna bistå både som “bollplank” och
leverantör gör mig glad. Det är också
lärorikt för oss på RF att få Pers tankar
och idéer om vad som kan göras
bättre, säger Rolf.
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OLJAN FÖR HUSQVARNA-MÄSTARNA FINNS
ÄVEN FÖR ENTREPRENADMASKINER.

Tävlingar vinner man med huvudet. Och med en pålitlig partner. MOTOREX bidrar till de spektakulära
framgångarna för HUSQVARNA genom förstklassiga oljor och omfattande tekniskt stöd. Men det
är inte bara motorcyklar som behöver maximal prestanda. Utan även entreprenadmaskiner. Utnyttja
därför stödet från MOTOREX också utanför tävlingsbanan. Och lämna konkurrenterna bakom dig.
www.motorex.se
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SERVICE I HELA SVERIGE

EL- OCH HYDRAULIKSPECIALISTER I SKÅNE
I TROLLENÄS I SKÅNE finns Stefans Maskinservice
AB som monterar utrustning och sköter service på
många av de entreprenadmaskiner som hyrs ut via
PG Rental.
– Som medgrundare och före detta delägare i PG
Rental känns det här nya kapitlet i historien väldigt
roligt. Vi på Stefans Maskinservice ser fram emot att
fortsätta jobba med PG Rental och RealMachinery,
säger Stefan.
www.aspia.se
Allt fler kunder hyr maskiner och det gör att
efterfrågan på tjänsterna har ökat.
– Förutom service, underhåll och reparationer
kontrollerar vi att alla krav uppfylls.Vi går igenom
checklistor, gör riskbedömningar och dokumenterar
allt noggrant, säger ägaren Stefan Persson.
Företagets skicklighet inom el och hydraulik är
desswww.aspia.se
främsta styrka.
www.aspia.se
– Vi kundanpassar alla maskiner och ger ibland
råd om hur de kan byggas om för att fungera ännu
bättre,
säger Stefan.
Vi är din nyetablerade, marknadsledande partner för redovisning,
lönehantering, rådgivning och en mängd andra företagsnära
Flera
i att
personalen
ärbästintresserade
av motor
tjänster. Vi ser till
du kan göra det du är
på ännu bättre.
Och att drömmen du bär på blir verklighet.
sport: folkrace, rally och båtar. Därför säljer Stefans
Maskinservice även olika typer av bilsläpvagnar.
Stefan har jobbat länge i branschen, både som
montör och verkmästare, innan han startade eget
och är noga med att rekrytera personal som delar
hansVi ärvärdegrund.
din nyetablerade, marknadsledande partner för redovisning,
lönehantering, rådgivning och en mängd andra företagsnära
Vi
ser till att du
kan göra
det du
är bäst
på ännu
–tjänster.
Du
måste
gilla
det
du
gör
ochbättre.
brinna för att göra
Vi ärOch
din att
nyetablerade,
marknadsledande
partner för redovisning,
drömmen du
bär på blir verklighet.
lönehantering, rådgivning och en mängd andra företagsnära
kunderna
nöjda.
Då
blir
resultatet
som
bäst, säger han.
tjänster. Vi ser till att du kan göra det du är bäst på ännu bättre.

Jörgen Csurolyai och Rickard Kultner på reservdelslagret.

Stora drömmar
förverkligar
du inte ensam.

Stora drömmar
Stora
drömmar
förverkligar
förverkligar
du inte ensam.
du inte ensam.

Och att drömmen du bär på blir verklighet.

Tom Persson, Rolle Olsson, Dan Borg, Stefan Persson, Bartek Zontek, Erik
Persson och Ted Quick. Saknas på bilden: Linda Jönsson

www.aspia.se

Tel. 0281-300 30
www.sit-right.se

www.aspia.se

Stora drömmar
förverkligar
du inte ensam.

Stora drömmar
förverkligar
du inte ensam.

Vi är din nyetablerade, marknadsledande partner för redovisning,
lönehantering, rådgivning och en mängd andra företagsnära
tjänster. Vi ser till att du kan göra det du är bäst på ännu bättre.
Och att drömmen du bär på blir verklighet.

Entreprenadgripar

Sten/Sorteringsgripar

Multigripar

Klippen

Asfaltsfräs

Det lilla
familjeföretaget
- med de stora resurserna
Tungbärgning &
maskintransporter

www.jbbilbarg.se
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ARBETSPLATSEN FÖR
EFFEKTIVA MASKINFÖRARE
Med Xsite PRO grävsystem blir dina utgrävningar effektiva och exakta. Systemet hjälper dig
att göra rätt direkt och du slipper dyra reklamationer. Du minimerar också stoppen, eftersom
du inte behöver lämna maskinen för att kontrollera arbetet. Du sparar tid och bränsle och
maskinslitaget minskar.
Xsite PRO är systemet med fyra möjligheter – från enklare arbeten till avancerade
utgrävningar efter 3D-modeller. Välj variant efter ditt behov och uppgradera systemet
när dina uppdrag blir mer komplicerade.
Fri fjärrsupport ingår och du begär enkelt hjälp via en knapptryckning på displayen!

XSITE PRO - SMARTARE MASKINSTYRNING.
MOBA Sweden. Tfn 020-20 30 25. www.mobasweden.se
14 | www.pgmt.se

”BÄST PÅ MARKNADEN!”
Lars Olsson, Kungsfors Grävservice.

STÖRST PÅ UTRUSTNING

FRÅN AVJÄMNINGSBALK TILL
ÖVERSTRÖMNINGSVENTILER
PG EQUIPMENT ÄR återförsäljare för
tillbehör från cirka 50 tillverkare och
har därmed ett av de bredaste utbuden
i Sverige. Jimmy Svedberg hjälper till
att göra bra val och kombinationer.
– Vårt sortiment växer kontinu
erligt genom att kunder frågar efter
exempelvis en speciell trumvagn eller
ett kabelspjut som de sett. I dag är vi
återförsäljare för omkring 50 tillverkare
och jag har aldrig gått bet på något
önskemål hittills, säger Jimmy.
Tiltrotatorer, grävsystem, skopor,
pallgafflar, sopmaskiner, däck, gummioch stållarvband, dumpervagnar och
reservdelar som plogstål och cylindrar

– till alla märken. Jimmy har koll och
ställer följdfrågor.
– Vill du köra pallgaffel med din
EC30? Då behöver du lasthållnings
ventil. Hur har du tänkt med hydrau
liken? Som standard är det enkelpyts
och då funkar tiltrotatorn, men det går
inte köra andra hydrauliska redskap,
för det krävs en dubbelpytsare. Missar
man detaljer och måste eftermontera i
fält kan det bli dyrt, förklarar Jimmy.
Vid det här laget är tiltrotator på
grävare i princip branschstandard.
Jimmy tror att även grävsystem med
3D-stöd via GPS blir standardkrav
från kunderna.

– Hos oss kan man köpa utrustning
och licens för ett 3D-grävsystem. När du
kör mot satellit så kan du luta och snurra
maskinen hur du vill, kartan kommer
ändå att stämma med terrängen.

Heter det tiltrotator
eller rototilt?
Både och. Är den gul, svart eller
blå så är det en tiltrotator från
Engcon, Steelwrist respektive
SMP. Är den röd så är det en
Rototilt.

EN NY GENERATION SNABBFÄSTEN!
En ny generation snabbfästen är utvecklade och designade
för morgondagens maskiner med tanke på säkerhet,
hållbarhet och funktionalitet
För mer information, kontakta:
www.gjerstad.com
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Alla märken • Alla modeller • Alla tillbehör • Alltid fördelaktiga priser

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

Patrik Gillgren

Carina Åström

Jimmy Svedberg

UTHYRNING
076-822 01 70 • patrik.gillgren@pgmt.se

EKONOMI, AVTAL
060-575 222 • carina@pgmt.se

UTRUSTNING, RESERVDELAR, UTHYRNING
070-380 05 87 • jimmy.svedberg@pgmt.se

PG RENTAL
n hyr ut entreprenadmaskiner på kort och lång tid
n erbjuder hyrköp: hyr först, köp sen
PG EQUIPMENT
n säljer tillbehör till entreprenadmaskiner
n konfigurerar bästa paketet för dina behov

Ingela Eriksson
FÖRSÄKRINGAR, SERVICE,
REPARATIONER, REKLAMATIONER
076-110 99 04 • ingela@pgmt.se

Mikael Nyberg
VERKSAMHETSUTVECKLARE,
REALRENTAL SWEDEN
070-555 22 48 • mikael.nyberg@realrental.se

Adress: Vävlandsvägen 5, 861 34 Timrå
Tel: 060-575 222
E-post: patrik.gillgren@pgmt.se
www.pgmt.se

