
KOMPLETT MOTOR- 
OCH FARTYGSSERVICE



SwedMotor AB är en ledande motordistributör av Marin- och Industrimotorer med över 50 års 
erfarenhet i branschen. Vi har hög teknisk kompetens och stor erfarenhet av allt från små 
bensinmotorer till stora dieselmotorer.

MGAB Maskin- och Fartygsservice AB är ett komplett oberoende serviceföretag med ett först-
klassigt läge på Beckholmen, centralt i Stockholms maritima centra. MGAB utför alla förekom-
mande arbeten på i första hand kommersiella fartyg, båtar och kajanläggningar. 

De bägge systerföretagen arbetar starkt integrerat och kan med sina respektive styrkor till-
sammans erbjuda en näst intill unik kompetensbredd med bibehållen djup specialistkunskap. 
Vårt motto är att med gedigen kunskap, hög tillgänglighet och stort engagemang erbjuda våra 
kunder en heltäckande service av såväl tjänster som materiel. Oavsett vilket företag ni kontaktar, 
hjälper vi er med det ni efterfrågar. 

Två företag – en lösning!

Vi har stor erfarenhet från fartygsunderhåll och integrerade fartygssystem. Vi erbjuder allt 
från avhjälpande av enkla fel och löpande service, till översyn, reparation och modifiering av 
kompletta system. Med vår breda kompetensprofil omfattande allt från el och elektronik till 
mekanik, hydraulik, svets och smide, är vi rustade att hjälpa er med allt ni behöver. Vi lämnar 
inga frågor eller behov obesvarade. 

Våra tekniker arbetar lösningsfokuserat mot långsiktiga mål som tillgänglighet och service-
vänlighet. Vår breda kompetens och mångåriga erfarenhet innebär också att kan vi föreslå 
modifieringsåtgärder som kostnadseffektivt ökar fartygets tillgänglighet.

All tänkbar maskin- och fartygsservice

Snabb reaktions-
förmåga och 
närhet till kunderna 
är vårt motto.
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FÄLTSERVICE OCH VÄLUTRUSTAD VERKSTAD
Huvuddelen av vårt arbete med service, reparationer och installationer sker ombord vid far-
tygets ordinarie förtöjningsplats. Med våra servicebilar kan våra tekniker snabbt komma till er. 
I vår verkstad på Beckholmen har vi ett välanpassat urval av verktyg, maskiner och reservdelar, 
ett brett sortiment av fartygskabel och annan materiel som är anpassad för fartygsmontage.
 
EGENUTVECKLADE PRODUKTER
Vi har även utvecklat en rad färdiga, men ändå anpassningsbara, produkter för olika 
förutsättningar på fartyg och kajanläggningar. Vi levererar landgångar i aluminium, system för 
landgångshantering, systemlösningar inom kraftelektronik, styr- och reglerteknik, förtöjnings-
ramper, försörjningssystem, semaforer med mera.

Verkstadscenter i Jordbro

I vår välutrustade industri- och marinmotorverkstad i i 
Jordbro har vi tillgång till de verktyg och maskiner vi behöver 
för ett korrekt och snabbt arbete. Vi har diagnosinstrument  
till alla varumärken och motortyper vi representerar. I verk-
staden har vi dessutom möjlighet att provköra din motor. 
Vi har motorprovbänk för effekter upp till 2 000 hästkrafter. 
Oavsett om det rör sig om rutinmässig motor-service eller 
omfattande reparationer och renoveringar är du välkom-
men till oss.

Vi är specialister på bearbetning och renovering av motor-
komponenter. Genom åren har vi successivt byggt upp vår 
kompetens och maskinpark. Det gör att vi idag klarar av 
alla typer av bearbetningar och renoveringar, som exempel-
vis planfräsning av motorblock och topplock, vevaxel-
slipning och cylinderborrning.

I våra maskiner för mekanisk bearbetning kan vi hjälpa 
dig att ta fram prototyper utifrån din idé, skiss eller färdig 
3D-ritning. Vi erbjuder också legotillverkning i små och 
medelstora serier med mycket snabba ställtider. 

SERVICENÄTVERK
I vårt rikstäckande servicenätverk kan vi erbjuda service från Kiruna i norr till Malmö i söder.

EXEMPEL PÅ UPPDRAG:
• Kamaxelslipning
• Vevaxelslipning
• Cylinderborrning
• Ventilsätesbearbetning
• Balansering
• Line-borrning
• Prototyparbete
• Planfräsning av topplock
• Termisk sprutning
• Planfräsning motorblock
• Legotillverkning
• Provtryckning
• Vevstaksrenovering
• Cylinderhoning
• Ventilrenovering
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Vi är en av landets största motorleverantörer och generalagent för en lång rad välrenommerade 
varumärken: Mercedes-Benz, MTU, Tuff Torq, Detroit Diesel, Isuzu, Hatz, VM-Motori, Kawasaki, 
Peerless och Subaru.

I vårt sortiment hittar du ett komplett 
program av industri- och marinmotorer för 
alla tänkbara användningsområden. Våra 
förstklassiga produkter lever inte bara upp 
till dagens höga krav på driftsäkerhet och 
miljöhänsyn, de är branschledande. 

PROJEKTERINGSSTÖD 
Vi har lång erfarenhet av kvalificerat projek-
teringsstöd både vid nykonstruktion och 
ombyggnationer. Vi hjälper dig med allt från 
val av motor, konstruktionsförslag, instal-
lation och provkörning till helhetsansvar vid 
motorbyte.

Komplett motorleverantör

Från idé till färdig lösning!

Våra reservdelshandläggare är välut-
bildade med olika ansvarsområden 
och specialkompetenser. Vi erbjuder 
en personlig service och från vårt om- 
fattande reservdelslager i Jordbro kan 
vi mycket snabbt leverera alla våra 
agenturers originaldelar, oavsett var i 
Sverige du befinner dig.

I våra lokaler på Beckholmen har vi 
även en välsorterad skeppshandel. Vi 
kan fartyg och vi vet vad som efter-
frågas. Vi kan sortiment och logistik. 
Det som inte finns i vårt standardsorti-
ment kan vi snabbt och enkelt beställa 
hem. Det innebär att vi löpande kan 
leverera såväl skeppsförnödenheter 
och teknisk standardmateriel som specialutrustning och kundanpassad materiel, allt för en 
pålitlig och säker drift. Vår styrka är att vi levererar direkt till fartyget vid den tid och plats som 
passar er kunder bäst.

Skeppshandeln är öppen för alla företag och organisationer. Förfrågningar och beställningar görs 
med fördel i vår webbshop eller med personlig service via telefon. Du är också välkommen att 
besöka oss på Beckholmen så hjälper vi dig med dina speciella behov.

Reservdelar & skeppsförnödenheter
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Två företag – en lösning.
Välkommen till oss!

Kontakta oss redan idag om du vill boka service, beställa reservdelar eller någon av våra tjänster. 
Du väljer själv vilket bolag du kontaktar.

SwedMotor
Tel: 08-500 121 40

E-post: info@swedmotor.se
www.swedmotor.se 

MGAB
Tel: 08-611 81 30

E-post: info@mgab.org
www.mgab.org

• KOMPONENTBEARBETNING • PROJEKTERINGSSTÖD 
• MOTORFÖRSÄLJNING • RESERVDELAR

• FARTYGSSERVICE • SKEPPSHANDEL
• RESERVDELAR • EL & ELEKTRONIKVERKSTAD


