
 

   

 

 

Er industripartner 
i norr System Edström 

Återförsäljare

www.nybergsmek.se    
+46(0)980-640 80

Vi säljer och installerar System Edström Bilinredningar 
för alla bilmärken. Vårt mål är att vara en stark 

partner för bilåterförsäljare i Malmfälten. 
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Återförsäljare System Edström

Vi säljer och installerar System Edström 
Bilinredningar för alla bilmärken. Vårt mål är 
att vara en stark partner för bilåterförsäljare 
i Malmfälten. På bilden syns Jimmy Björnström, 
Nybergs säljkontakt för System Edström.

System Edström Bilinredningar AB 

Det förnuftiga valet.
Historik

System Edström Bilinredningar AB grundades i Göteborg 
1958. I början köptes inredning för verkstäder in och 
monterades i bilarna. Då efterfrågan på inredning till 
servicefordon ökade insåg man ganska snart att det fanns ett 
behov av fordonsanpassad inredning, steget var då inte långt 
till att börja med egen tillverkning. Under 60-talet flyttade 
företaget från Göteborg till Stockholm. I dag ligger företaget 
i Upplands Väsby, norr om Stockholm, hit flyttade vi 1986. 
Nuvarande ägarna Rolf Hagström och Lars Hällstén (VD) 
köpte företaget 1993 och har sedan dess utvecklat bolaget 
till vad det är i dag med dotterbolag i England och USA samt 
export till ett 20-tal länder.

Affärsidé

Vi säljer och utvecklar provad och säker utrustning
för servicefordon till:

• Alla kunder och behov.
• Rätt pris och rätt kvalitet där var sak har sin plats.

Detta med en sund lönsamhet för att säkerställa
företagets utveckling.

Säkerhet, Miljö & Kvalitet

System Edström Bilinredningar AB är certifierat enligt 
kraven i SS-EN ISO 9001:2008 för att säkerställa den 
administrativa kvaliteten och ge oss möjlighet att hålla en hög 
leveranssäkerhet. System Edström är även miljöcertifierade 
enligt SS-EN ISO 14001:2004. Samtliga ingående material i 
System Edström är till 100% återvinningsbara.
Produkterna är krocktestade enligt NS286, som är världens 
hårdaste norm för bilinredningar. Vidare har tyska TÜV-GS 
testat och godkänt våra produkter avseende funktion och 
hållbarhet. Läs mer om dessa tester på System Edströms 
hemsida, www.edstrom.se.

Ett annat exempel på vad vi kan göra är
Nybergs LK 230/500, en lätt kranbil för tufft 
arbete i fält. Hör av dig för mer information.
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Var sak har sin plats.

www.edstrom.se

System Edström Bilinredningar AB • Kanalvägen 16 
194 61 Upplands Väsby • Tel 08 590 920 20 

Fax 08 590 933 73 • E post info@edstrom.se



Lätta och tunga specialfordon 
i Norden och Europa 

Konstruktion av specialfordon för industrin har 
utvecklats till en av våra spetstjänster. Genom att 
skapa fordonslösningar för allt från bergarbete 
till brandbekämpning har vi utvecklat en unik 
specialkompetens på området.

Vi utgår från kundens behov och förväntningar i
vår formgivning och är stolta över vår innovativa 
och flexibla konstruktionsavdelning.

Fordon från NMV rullar idag på ett flertal gruv- 
och industriorter i Norden och norra Europa.
 

Läs gärna mer om våra 
fordonslösningar på
www.nybergsmek.se

Kontakt, NMV System Edström:

Jimmy Björnström
Tel. 0980-640 80
Mob. 070-340 13 53
E-post jimmy.b@nybergsmek.se

Kontakt, NMV Specialfordon:

Kenth Mukka
Tel. 0980-640 85
Mob. 070-340 46 12
E-post kenth.mukka@nybergsmek.se

Hannes Wikström
Mob. 070-340 52 99
E-post hannes@nybergsmek.se

Nybergs Mekaniska Verkstad AB
Malmvägen 32 Box 2034
981 02 KIRUNA

Tel. 0980-830 35, 0980-640 80
Fax kontoret. 0980-812 83
Fax plåtverkstan. 0980-834 11

Konstruktören Hannes Wikström framför vår lätta kranbil, 
LK 230/500. Ett fordon som används av ett flertal företag 
inom Malmfältens gruvindustri.

Kenth Mukka, th, överlämnar en nybyggd betongroterare 
för underjordsbruk till Boliden och Berndt Eriksson. 

www.nybergsmek.se


