
KICK OFF - KAMPANJ

Nu lanserar vi vårt första nyhetsbrev från PMC Attachment och tanken är att vi ska informera våra kunder om nyheter 
var 3:e månad. Med hjälp av KICK OFF-KAMPANJEN tar PMC Attachment ett nytt avstamp för framtiden. 

I 30 år har PMC utvecklat gaffelspridningsaggregat med sideshift för trucktillverkare. För att öka fokus ytterligare 
på det här området bolagiserades verksamheten från och med april i år under namnet PMC Attachment AB. 
Verksamheten har förstärkts genom ett antal nyrekryteringar, investeringar i produktionsanläggningen och ett 
breddat produktprogram. All konstruktion och tillverkning sker i egna lokaler. Vi har alla komponenter på lager 
och kan snabbt bygga och leverera nya aggregat på beställning. Försäljningen sker i dag från både Sverige och 
Tyskland. Vår nya Export Sales Manager är placerad i Tyskland i närheten av Frankfurt. Med detta säkerställer vi 
en optimal tillgänglighet för den Europiska marknaden.

Per Idsäter
VD

Vi levererar direkt efter ordererkännande. Begränsat antal, först till kvarn! 
Frakt tillkommer. Se mer om erbjudandet på www.pmcattacment.com eller 
ställ frågor på order@pmcattachment.com 
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Hook on ISO 2A med gaffelspridning och side shift 
Bredd 1020, 1120 mm, Gafflar 100x40x1200 eller adapterplattor
Pris från och med den 25 september:

PMC Attachment, en av norra Europas ledande tillverkare av integrerade 
gaffelspridningsaggregat med sideshift, erbjuder följande:

1 295 €

Intervju med vår nya Export Sales Manager Richard Schmitt:

Vem är du?
Jag heter Richard och är 42 år gammal och bor i Wendelsheim i närheten av Mainz och Frankfurt. Jag pratar 
fyra språk flytande och tycker om att resa, spela golf och laga mat. Under våren är jag med i en Carnevals 
Club i Mainz som Regisseur.

Varför jobbar du på PMC Attachment?
I min tidigare tjänst som Product Manager på Toyota Material Handling i Tyskland kom jag i kontakt med 
PMC´s integrerade gaffelspridningsaggregat med side shift.
Jag är helt övertygad om att PMC Attachments produkter och tjänster har stor potential. Detta möjliggör att 
vi kan bygga upp nya marknader i Europa och i senare skede över hela världen. Jag gillar denna utmaning. 
Dessutom gillar jag PMC Attachments anda att jobba innovativt och försöker vara nummer 1 på marknaden.

Favorit fotbollslag? 
Mitt lag är Mainz 05 här nere i Tyskland. Just nu ligger de på 13e plats men säsongen är ung.

PMC Attachment Ödestuguvägen 44 SE-567 32 Vaggeryd, Sweden. Tel: +46 (0)393 120 60

Investering robotcell
Vi är väldigt stolta över vår nya robotcell som 
klarar av att svetsa alla delar till våra gaffelsprid-
ningsaggregat 1-10 ton med gaffellängder 
>2400 mm, Ramar bredder >1800 mm. 
Vi höjer svetsnivån ytterligare i verkstan för att 
möta kundkraven (ISO 3834-2), vilket även 
medför att PMC Attachment blir mer kostnads-
effektiva och att arbetsmiljön förbättras. 
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