
INDUSTRISERVICE
FÖR BÄTTRE SNURR



Varje dag, året om, hjälper vi industrin att snurra både 

säkrare och mer effektivt. Vi finns lokalt där du 

som kund finns. Djup kompetens gör att vi kan utveckla 

både ditt underhåll och din produktionsanläggning.  

Vår kunskap skapar växtkraft på orten.



FÅ UT MER 
FÖR MINDRE
Vårt erbjudande är brett. Men en sak förenar allt; målsättningen att du ska få 

ut mer, för mindre pengar. Djup kompetens, förståelse för industrins villkor och 

närhet till våra kunder på orten gör att vi vågar lova detta.

UTVECKLA DITT UNDERHÅLL ELLER  
DIN PRODUKTIONS ANLÄGGNING

Vi kan hjälpa dig att utveckla och effektivisera ditt underhåll genom en rad 

tjänster. Allt från att förbättra dina underhållsprocesser, och när det är gjort, 

utföra det underhåll som krävs för att din anläggning ska prestera på topp.  

Vår kompetens i kombination med verktyget Jernbro Maintenance Way gör att vi 

kan kartlägga och identifiera starka och svaga sidor i en underhållsverksamhet.

Vi har också ingenjörer och specialister som kan utveckla din produktions

anläggning. Från mindre ombyggnationer till kompletta maskiner och 

produktionslinor. Här hjälper vi dig hela vägen från idé till färdig anläggning.

MER SÄKER MER TILLGÄNGLIGMER EFFEKTIV

FÖRBÄTTRAD PRODUKTIVITET 
OCH MINSKAD TOTALKOSTNAD



TILLGÅNG TILL SPETSKOMPETENS

Vi ger dig tillgång till spetskompetens inom många områden.  

Vi har t ex specialister på underhållsutveckling och på service av 

komponenter. Ett annat område där vi har djup kunskap är utveckling 

av maskiner för montering och testning till fordonsindustrin. 

Hos oss på Jernbro får du tillgång till stora resurser. Vi är 

300 mekaniker, 120 elektriker, 150 ingenjörer och ytterligare 

100 medarbetare som servar industrin. Alla med ett stort intresse 

för teknik och förbättringar. Vår ambition är att kompetensen 

ska finnas nära dig som kund, därför är våra specialister utspridda 

över landet. Tillsammans hjälper dig att utveckla både ditt 

underhåll och din produktionsanläggning. Givetvis har säkerhet 

högsta prioritet i allt vi gör och utvecklar. 

Underhållsutveckling 

Underhållsavtal 

Underhållsresurser

Service av komponenter 

Service av elmaskiner

Analysservice

Projektledning 

Produktionsteknik  

Konstruktion

Automation

Maskinsäkerhet

Tillverkning rörsystem 

MARKNADENS  
BREDASTE ERBJUDANDE

STORA RESURSER
– NÄRA DIG

20
orter

7
750
medarbetare

industrier



MED RÖTTERNA 
I SVENSK INDUSTRI
Idag hjälper vi flera av landets mest framgångsrika industriföretag att effektivisera 

produktionen. Långa relationer har lett till vår djupa kunskap inom tillverkningsindustrin, 

kemiska industrin, stålindustrin, livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin, 

pappers- och massaindustrin samt kraft och värme. Bredden gör att vi kan förmedla 

värdefull kunskap från andra branscher till dig som kund.



Vi finns där våra kunder finns. Idag är det på 20 orter runt om i Sverige. 

Närheten ger dig flera fördelar. Vi kan snabbt tillhandahålla rätt resurser vid 

rätt tidpunkt. Du har all kompetens lokalt på orten. Närhet gör också att vi 

lär känna varandra. Det gör att vi förstår dina processer och utmaningar. 

Och får hjulen att snurra snabbare.

ATT INDUSTRIN 
SNURRAR SNABBARE 
ÄR EN MYCKET 
LOKAL FRÅGA

BORLÄNGE

FINSPÅNG

FORSMARK

GÄVLE

GÖTEBORG

HELSINGBORG

HUSKVARNA

KARLSTAD

LINKÖPING

LJUSNE

NORRKÖPING

NYKÖPING

OXELÖSUND

SKULTUNA

SKÖVDE

STOCKHOLM

SÖDERTÄLJE

VÄRNAMO

ÅMÅL

ÖREBRO
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VÅRA KUNDER ÄR MÅNGA

Från de små och medelstora företagen lokalt till de stora internationella 

koncernerna. Vi har också följt med våra kunder ut i världen och hjälpt till  

med både uppdrag och maskinleveranser. 

Läs mer om oss och hur vi får din produktion att 

snurra snabbare på jernbro.com

VI SKAPAR VÄXTKRAFT PÅ ORTEN

Vår målsättning är att orten ska växa och utvecklas med oss. Därför satsar 

vi lokalt. Många av oss bor på orten. Våra barn går i skolan här. Vi värnar därför 

om ortens överlevnad. Om jobben. För nästa generation. Vi strävar efter 

att utveckla affärsrelationen hos företagen på orten. På så sätt säkrar vi 

kompetensen för en mer effektiv och säker produktion i ditt närområde. 

Det skapar också nya arbetstillfällen. 


