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STORT LAGER AV MASKINER OCH RESERVDELAR

VI SÄLJER ALLA MÄRKEN

MED 50 ÅR I BRANSCHEN
Hos oss på Koppom Maskin finns det breda 
urvalet och den kunskap du söker. Vi kan 
försäkra dig att vi hela tiden håller oss upp-

daterade om vad som händer i branschen, 
ser över vårt urval av begagnade maskiner, 
satsar på rätt produkter. Vi ser oss som 
väl rustade inför framtiden med en global 
marknad. Cirka 60-70% av vår omsättning 
är exportförsäljning.

EGNA VARUMÄRKEN 
Med många år av erfarenhet kommer även 
idéer för utveckling av egna produkter. 
Vi har tagit fram KM PARTS-serien som 
innehåller tillbehör, exempelvis datorer, 
innerslang, el-cylindrar, lampor, fönster och 
mycket annat. Band och kedjor inom XL 
TRACTION som har utvecklats och testats 
tillsammans med vår tillverkningsenhet, ger 
både produkt- och prisfördelar till dig som 
kund.

NYTT FÖR I ÅR 
Inom KM PARTS utökar vi nu området KM 
TECH. Med en fullutrustad verkstad och tre 
anställda för uppgiften, kan vi erbjuda dig 
en renoverad och testad utbytesenhet när 
din befintliga krånglar. Du minimerar din 
stilleståndstid. För att bredda dina valmöj-
ligheter har vi även utvecklat en egen dator 
som är kompatibel med de flesta styrsys-

tem. Kontakta oss för mer information.  

VI GER DIG RÄTT HJÄLP 
Våra medarbetare är kompetenta och en-

gagerade på alla nivåer i företaget. Genom 
en konstruktiv kommunikation kan vi skapa 
affärer och samarbete. Låt oss ge dig en 
inblick i vår verksamhet och kanske lägga 
grunden till en framtida kontakt.

Vi är ett värmlandsbaserat företag som i första hand säljer begagnade skogsmaskiner och 
reservdelar inom skogsbranschen. Vårt stora sortiment omfattar även nya delar och för-
brukningsmaterial. 
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-Vi är alltid öppna för en dialog och inser betydelsen av trygghet och förtroende. 
Långvariga affärsrelationer har blivit lite av vår styrka. 

Under sina dryga 50 år i branschen har Tommy hunnit bygga en stor ”bank” av erfa-

renhet och kunskap. Viktigt är också att kunna leverera snabbt, eftersom ett stille-

stånd är dyrt i den här branschen. Ett stort lager är en förutsättning. 
-Vi strävar alltid efter att tillhandahålla den reservdel eller den maskin kunden ef-
terfrågar. Det handlar om nytänkande och att ständigt vara aktiv. Kundens förvänt-
ningar är vår ledstjärna.

Det blev många gratulationer 2017 när Tommy Jorälv firade 50 år sedan uppstarten av Koppom Maskin AB tillsammans med familjen och personalen, alla delaktiga i 
firman på ett eller annat sätt.
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FRÅN LOKAL TILL GLOBAL 

TOMMY OM KOPPOM MASKIN



SKOGSMASKINER DEMONTERAS ÅRET RUNT 

VÅRT LAGER - DIN FÖRDEL

NÄSTAN ALLT BLIR RESERVDELAR
Efterfrågan på reservdelar är omfattande. Vi 
demonterar cirka 120-150 skogsmaskiner 
per år. Maskinerna är i bra skick och ofta av 
nyare årsmodell. För det mesta kommer de 
rakt ur skogsproduktion utan skador, vilket 
i sin tur ger bra reservdelar som det finns 
efterfrågan på. 

RÄTT METODER  
När en skördare eller skotare anländer 
för demontering gäller det att planera och 
börja på rätt sätt, att finna metoder som är 
funktionella. Det handlar om stora maskiner 
som inte alltid är helt enkla att ta sig an. 
Alla maskiner är olika, så det är lite av en 
utmaning. Vi brukar först demontera alla 
skydd, kranpelare och hjul för att få maski-
nen lägre, vilket förenklar för det fortsatta 
arbetet.

SNABBHET ÄR A OCH O
Hundratusentals begagnade delar ligger i 
lager, fördelade på mer än 40.000 m². Näs-

tan alltid är det bråttom att få tag på delar 
om du fått driftstopp ute i skogen. Att vi har 
snabb support och kan ge svar på vad som 
finns i lager, kan vara helt avgörande. 

DIGITAL KATALOGISERING 
Att lägga in hela sortimentet i en digital bas 
är ett pågående och viktigt arbete, med ett 
växande utbud. Övergången från manuell 
till digital dokumentering med bilder på 
varje produkt är omfattande, men revolutio-

nerande i snabbhet gentemot kunden.

Vi återanvänder 95% av skogsmaskinerna som demonteras och resterande oljor, glykol, 
slangar med mera går till återvinning. Koppom Maskin är den första firman i Sverige som 
fått miljögodkännande inom demontering av skogsmaskiner. Vi säljer både begagnade 
och nya reservdelar.
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TVÅ FIRMOR - EN VISION

EN KOMPLETT 
LEVERANTÖR

HELTÄCKANDE 
Vi vill att du snabbt ska hitta det du 
behöver och slippa ringa runt till flera 
ställen. I vårt lager finns det mesta du 
behöver för din maskin - litet eller stort. 

Ofta kan du välja mellan begagnat och 
nytt. Vi strävar alltid efter att erbjuda dig 
det bästa priset för båda alternativen. 

I våra stora lagerhallar finns över 7.000 
pallplatser med reservdelar och nya 
byggnader tillkommer allteftersom. 

SIDA VID SIDA 
Tommy Jorälv driver enbart maskinför-
säljning i sitt bolag Koppom Maskin AB. 
Oskar Jorälv säljer både maskiner och 
reservdelar i bolaget Koppom Maskin & 
Trä AB. Allt sker i ett mycket nära sam-

arbete. Tillsammans är vi omkring 35 
personer.
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ORDNING 
& 

REDA

Viktigt för oss 
är att ha ord-

ning och reda 
bland våra 
reservdelar. 

På så sätt kan 
vi snabbast 
hjälpa dig. 

Märkningssys-

temet är nog-

grant utarbetat 
för att ge rätt 
information till 
den som häm-

tar och fyller 
på. 

Leveranser 
går ut härifrån 
dagligen.

Fem anställda 
ser till att varor-
na är klara för 
leverans. 

Beställer du på 
förmiddagen, 
skickar vi nor-
malt sett pro-

dukten härifrån 
på eftermidda-

gen. 
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7.000 PALL-
PLATSER MED
RESERVDELAR

Timmergripar
Bommar
Kranpelare
Lastrede
Stakar 
Hytter
Utskjut
Boggielådor
Aggregat
Matarhjul
Glidbelägg

Länkar
Rotatorer
Energiklippar
Bankar
Grindar
Kylare
Diffar
Startmotorer
Generatorer
Givare
Ventiler

Stift
Lager
Hydraulpumpar
Hydraulkolvar 
Packningar
Kompressorer
Fläktar
Fälgar
Pumpar
Bromshus
Sensorer

Ventilpaket
Klädsel
Stolar
Pedaler
Spakar
Datorer
Motorer
Växellådor 
Damasker
Kuggstänger
Kedjefångare
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5 SOM SÄLJER 
RESERVDELAR  
RING 0571-21000

Här finns allt 
från de största 
skrymmande 
delarna till de 
minsta, som du 
behöver till din 
maskin.

För att möta ett 
växande behov 
i allt mer elek-

troniskt styrda 
maskiner har 
vi numera tre 
personer som 
jobbar med att 
renovera datorer 
och moduler. 

Thomas, 
Gustav, 
Senad, 
Jon och 
Genek 
servar 
kunder i
hela 
världen. 
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Reservdels-
lagret är det 
största i 
Europa. 



Nya tillbehör från Koppom Maskin för skogsbrukets 
behov. Läs mer på www.koppommaskin.com.
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KM WINS KM LIGHTS
 

KM TECH

KM TUBES KM ACTUATORS TIANLI FORESTRY



Banden och kedjorna i vårt eget varumärke 
XL TRACTION, är testade och framtagna för 
nordiska förhållanden. Under 15 års tid har 
vi jobbat fram produkter som ska klara tuffa 
tag. 

C-kroken i våra band är smidd och 30 mm 
tjock i böjen, vilket ger längre livslängd. Tack 
vare en bearbetad inre slityta på kroken och 
en unik design elimineras möjligheten för ett 
snedslitet länksystem. Materialet är högkvali-
tativt boronstål. 

Kedjorna görs också i boronstål för hållbarhet 
och stabilitet. De finns i två varianter, dels 
STANDARD- och den nyutvecklade PRO-model-
len, som har bättre grepp samt ligger stabila-
re på däcket.

Vi har alltid de vanligaste dimensionerna i 
lager - både kedjor och band. Läs mer om 
grepp på www.xltraction.com.
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C-krok C-krok 

30 mm30 mm



 ANDRA GENERATIONEN 

SYSKONEN OM 
FÖRETAGET

FRAMGÅNGSFAKTOR 

-Det som oftast ger bra resultat är att man 
är intresserad av det man gör. Då håller 
man sig uppdaterad på vad som händer 
inom branschen. Man smittar av sig på 
andra med sitt engagemang, både den 
egna personalen, samarbetspartners och 
kunder. Och så följer man och förstår kun-

dernas aktuella behov. 

INTERNATIONELL TILLVÄXT 

-Ni har fått pris för den starka internatio-

nella tillväxten, hur gick det till? 

-Vi har alltid jobbat långsiktigt och med 
många år i branschen har en god kontakt 
med kunderna gjort att de återkommer, 
plus att vi nått ut till nya med vår annon-

sering och våra säljare som är duktiga på 
språk.  

LOKAL TILLVÄXT
I jakten på ständig utveckling utökas fir-
man i stabil takt med både utrymmen och 
personal. Just nu väntar en omfattande ut-
byggnad av område och antal lagerlokaler. 
-Ju mer vi kan ha under tak, desto bättre 
för kunden.
 

Säkrast hittar du Oskar ute bland maskinerna. 
Märken, modeller, delar, styrkor och svagheter, 
vilken marknad som föredrar vad, vad som är  
nytt i branschen - Oskar har koll på det mesta. 
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Linda har koll på siffrorna. Sedan skoltiden har hon 
jobbat i familjeföretaget med ekonomi, löner och en 
del personalfrågor. Favoritsysslan är bokslut.  
-Mycket har hänt sedan jag började, men den 
största tidsbesparingen är nog internetbanken. 



Vi reserverar oss för eventuella skriv- och tryckfel. 


