Pressrelease

Det världsomspännande företaget Henkovac
byter nu efter ca 20 år samarbetspartner i Sverige
I samband med förändringen presenterar nu Henkovac sin nya toppmoderna produktlinje av
vakuumkammar maskiner för Sverige marknaden.
Henkovac Internationals Europa ansvarig Matthijs Stevens:
– I samband med vår nya toppmoderna produktlinje, känns det extra intressant att få
introducera Segerhammar MaskinService som vår nya samarbetspartner för Henkovac i
Sverige.
Segerhammar MaskinService finns redan representerat inom fler av de kundgrupper som vi
riktar oss mot, och har i många år utfört reparationer av våra maskiner.
- Vi ser nu en helhet med försäljning, service och reservdelar av hela vårt sortiment med nya
samarbetet med Segerhammar MaskinService, tillägger Matthijs Stevens Henkovac
I över 60 år har Henkovac som är baserat i Holland, tillverkat maskiner och är en av
grundarna av vakuumförpacknings maskiner. De är fortfarande en av de ledande tillverkarna
i världen med samarbetspartner i över 70 länder.
Sortimentet sträcker sig från små till stora kammar vakuumförpackare, trågförpackare och
thermoformer (djupdragare) för olika typer av livsmedel mm.
Tommy Segerhammar VD för Segerhammar MaskinService:
- Det här känns otroligt spännande, att vi nu har fått ytterligare en pusselbit på plats i vår
utveckling av företaget. Vi är ett familjeföretag som hela tiden jobbar för att erbjuda våra
kunder kvalitetsmaskiner och en bra service, Henkovac är ett av dessa varumärken.
- Våra kunder finns inom livsmedelsindustrin, livsmedelsbutiker, restauranger mm, där
händer det mycket just nu, och här kan Henkovac bidra med en bra utveckling för oss, säger
Tommy Segerhammar.
Segerhammar MaskinService har mer än 30 års branscherfarenhet, med kontor, verkstad
och utställning i Slakthusområdet i Stockholm. Är auktoriserad service och försäljnings
partner till ett antal fabrikat, samt de utför service av de flesta på marknaden förekommande
kött och charkuterimaskiner.
Läs mer på deras hemsida www.segerhammar.se eller följa deras vardag på
blogg.segerhammar.se eller facebook.

