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Ingvar Strengbohm, som startade Strengbohm Eneby 
AB 1990, är entreprenören bakom ett av Mälar dalens 
främsta maskinentreprenörs företag. Mycket har 
hänt sedan Ingvar lade grunden till vår framgångs-
rika verksamhet.

– När jag grundade Strengbohms började jag som försäljare av lant-
bruks- och entreprenadmaskiner på distriktet Mälardalen, men min 
karriär inom entreprenadmaskinbranschen tog sin början redan på 
1980-talet då jag var agent för John Deere. Agent jobbet var både roligt 
och utvecklande och så småningom blev jag även fabriks återförsäljare 
för Ljungby Maskin, med eget distrikt i Mälar dalen, säger Ingvar 
Strengbohm.

Agentur för internationella varumärken
2004 fick Strengbohm Eneby agentur för Wacker Neuson. Numera 
erbjuder Strengbohm Eneby även ett brett tillbehörsprogram samt ett 
komplett ut bud av begagnade maskiner och maskiner för uthyrning. 
Ingvar Strengbohm är uppvuxen på ett lant bruk och har i alla år drivit 
vidare lantbruksverksamheten parallellt med Strengbohms expansion.

– Lantbruket, som i huvudsak består av spannmålsodling, ger mig 
en välbehövlig kontrast till var dagen på kontoret. Min långa 
lantbrukser faren het ger mig också en välgrundad förståelse för våra 
kunders vardag och behov, säger Ingvar Strengbohm.

Följer branschens utveckling
Strengbohms är välkända för sin förmåga till snabba beslut och att alltid 
kunna matcha kundens behov till rätt typ av maskin. Utvecklingen på 
maskinsidan har förstås gjort snabba framsteg under Ingvar Strengbohms 
drygt trettiofem år i branschen. 

– Utvecklingen av minigrävmaskiner har gått allra snabbast. Just nu 
befinner sig branschen i en fas där traktorgrävare är på väg ut till för-
mån för hjulgrävare. Det är roligt att följa branschens ut-veckling och 
att tillgodose våra kunders behov. Jag har definitivt fortfarande kvar 
samma engagemang och driv som när jag startade företaget. Ingvar Strengbohm med sin hund Isa,

www.ljungbymaskin.se

Adress: Eneby 6, 635 09 Eskilstuna
Tel: 016-48 14 60 | www.strengbohm.se



Strengbohms har funnits i sin nuvarande form 
sedan 2004, men redan på 1980-talet började fö-
retagets grundare, Ingvar Strengbohm, att sälja 
lantbruks- och entreprenadmaskiner. Sedan 2004 
har vi successivt byggt upp en verksamhet med ett 
brett sortiment av maskiner och tillbehör i egen regi. 

Vår långa branscherfarenhet och breda maskin-
kännedom hjälper oss att hitta rätt maskin för 
våra kunders behov.

Fördubblad omsättning
– Strengbohms har fördubblat omsättningen från 
50 till 100 miljoner kronor sedan 2009. En hög 
innovationstakt och en förmåga att omsätta nya 
idéer i praktiken har bidragit till framgångarna. 
Vi är en engagerad och personlig maskinleverantör 
som är familjära och verkligen bryr oss om våra 
kunder, säger Petra Schjött, ekonomiansvarig på 
Strengbohm.

Trygghet och problemlösning
Vi på Strengbohms ser det som vår främsta uppgift 
att bidra med trygg het och problemlösning. Vår 
målsättning är att våra maskiner ska hålla så hög 

kvalitet att de uppfyller våra kunders högt ställda 
krav. Vi är välkända för vår flexibilitet och förmåga 
att möta våra kunders dagsaktuella behov. Därför 
har vi alltid ett lager av begagnade maskiner klara 

för leverans. För att våra kunder alltid ska kunna 
lösa sina maskinproblem erbjuder vi dem även 
möjligheten att hyra maskiner på kort eller lång sikt.

Välkommen till Strengbohm Eneby AB!
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Strengbohms är ett auktoriserat maskinförsäljnings- och serviceföretag som finns strax 
utanför Eskils tuna. Våra kunder finns utspridda i stora delar av Sverige. Vi har mångårig 
erfarenhet av att sälja nya och begagnade entreprenadmaskiner och maskintillbehör 
och är auktoriserad återförsäljare till Wacker Neuson och Ljungbymaskin. 

– Vi är en engagerad och personlig maskinleverantör som är familjära och verkligen bryr oss om våra kunder,  
säger Petra Schjött, ekonomiansvarig .

Maskiner 
för alla behov och situationer
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– I vår butik kan kunderna bland annat 
finna John Deeres mindre grönytepro-
gram. För oss föll det sig naturligt att ut-
öka vårt breda sortiment med John Deeres 
grönytemaskiner. Vi säljer bara produkter 
av riktigt hög kvalitet och John Deeres 
grönytemaskiner tillhör världs ledarna i sin 
bransch, vilket helt klart gör dem till ett 
varumärke som passar in i vår produktmix, 
säger Emil Malmström, säljare i den nya 
grönytebutiken.

Vänder sig till proffskunder
Med oöverträffad manöverförmåga, kraft-
fulla motorer och produktivitet på topp-
nivå är John Deeres produkter för profes-
sionell grönyteskötsel en av de bästa affärs-
investeringarna man kan göra.

– Grönyteprogrammet vänder sig i för-
sta hand till proffskunder, exempelvis 
entreprenadföretag, lantbruk och andra 
företag som behöver robusta och pålitliga 
grönytemaskiner av genomgående hög 
kvalitet, säger Emil Malmström.

Emil Malmström 

är säljare i den nya 

grönytebutiken.

Utökar sortimentet med  
John Deeres grönytemaskiner
Vintern 2015/2016 invigde Strengbohm en ny 
butik i sina lokaler i Eneby. Butiken erbjuder ett 
sortiment av grönyte maskiner från John Deere. 

John Deeres grönytemaskiner tillhör världsledarna i sin bransch, vilket helt klart gör dem till ett 
varumärke som passar in i Strengbohms produktmix.
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Nu har Strengbohm ett ännu bredare sortiment från

Wacker Neuson

w
w

w
.loffes.se Grävtillbehör AB

www.sbgab.se
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I Wavins fabrik i Kjula tillverkas ca 16 000 ton 
per år, fördelat på 12 rörlinjer. Rören finns i många 
olika dimensioner och storlekar, från 16 mm upp 
till drygt en meter i diameter samt upp till 25 
meter långa. För att kunna hålla en hög produk-
tionstakt är Wavin beroende av pålitliga, stadiga 
och stabila maskiner som håller för femskiftstill-
verkning. Kvalitet och komfort är helt avgörande. 
Företaget har därför valt att köpa sina hjullastare 
från Strengbohm och har för närvarande två hjul-
lastare från Ljungby som väger nio ton och fyra 
som väger tretton ton i drift. 

Valde stabila Ljungbymaskiner
Wavin har köpt maskiner i två omgångar från 
Strengbohm. 2011 investerade de i tre hjullastare 
och 2015 köpte företaget in ytterligare tre. 

Wavin valde Ljungbys hjullastare eftersom de 
till verkar robusta och driftsäkra maskiner, de har 
inte haft några större problem med någon av de 
hjullastare de köpt av Strengbohm. Hjullastarna 
används vid alla moment som kräver någon form av 
lastning eller lossning på fabriksområdet som 
om fattar drygt 150 000 kvadratmeter. 

Medarbetarna uppskattar den höga komforten 

Svenska Wavin väljer Strengbohm
Wavin, som ingår i världens största 
plaströrsproducent Mexichem-
koncernen, har samlat merparten av 
sin svenska tillverkning på fabriken i 
Kjula utan för Eskilstuna. Här arbetar 
drygt hundra medarbetare i femskift 
med att tillverka telekom- och fiber-
kablar samt rör för hållbar förvaring 
och transport av fjärrvärme, dag-
vatten och spillvatten.

Wavin valde Ljungbys hjullastare eftersom de är robusta och driftsäkra maskiner. Hjullastarna används vid alla moment som kräver någon form av lastning eller lossning på fabriksområdet   som omfattar drygt 150 000 kvadratmeter. 

Ordertel: 021-12 27 00 • 070-544 14 92 • 070-769 89 55 • www.penndrake.com

Allt inom diesel och smörjmedel

P r o d u k t e r  a t t  l i t a  p å

SLAGKRAFT – FÖR TRYGGARE  
TRAFIK OCH ETT ÖPPNARE LANDSKAP.

CRAFT W17 – NYTT MOTOR
PAKET MED HÖG PRESTANDA
Har multifunktionell manöverdisplay, hög 
driftsäkerhet, stor produktivitet och uppfyller 
ökade miljökrav. Läs mer på slagkraft.se



www.strengbohm.se | 7

Tel. 036-533 67, 530 97  •  www.siringeteknik.com

Svenska Wavin väljer Strengbohm
i Ljungbys maskiner, vilket är viktigt när man 
spenderar ett helt skift i en hjullastare. 

Wavin är nöjda med Strengbohm, både maski-
nerna de levererat, deras höga servicenivå och det 
trevliga bemötandet. Det är också bra att ha en 
maskinleverantör som finns relativt nära om någon 
av maskinerna skulle krångla.

En pålitlig maskinpartner
Ljungbymaskinerna är både tystare och har en 
bättre komfort än Wavins tidigare hjullastare. 
Styr vinkeln är dessutom effektivare, vilket inne-

bär att hjullastarna kan navigera smidigt, oavsett 
var på fabriksområdet de befinner sig. Eftersom 
hjullastarna används så flitigt i produktionen fick 
Wavins medarbetare vara med och påverka valet 
av hjullastare. 

Wavin har femårsavtal på samtliga hjullastare 
som köpts via Strengbohm vilket gör det enkelt 
och smidigt för dem att budgetera kostnaderna. 
Det är en fördel i en expansiv verksamhet. Wavin 
ökar sin produktion varje år och 2014 utökades 
produktionsytan med 6 500 kvadratmeter, vilket 
innebär en dubblering av den totala ytan.

Wavin valde Ljungbys hjullastare eftersom de är robusta och driftsäkra maskiner. Hjullastarna används vid alla moment som kräver någon form av lastning eller lossning på fabriksområdet   som omfattar drygt 150 000 kvadratmeter. 

Service och reparation av lantbruks- och 
grönytemaskiner samt entrepenadmaskiner. 

Verkstad i Stenkvistaskolan.
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Sedan 2015 samarbetar Strengbohms 
med Strands Maskin & Smide när det 
gäller service och reparationer av 
entreprenadmaskiner, däribland olika 
typer av grävmaskiner. Martin  Strand, 
som driver företaget, erbjuder mobil 
maskinservice och kommer regelbun-
det ut till Strengbohms för att repa-
rera maskiner. Det innebär att repara-
tionstiderna förkortas, vilket i sin tur 
gör att ägarna aldrig behöver vara 
utan sin maskin längre än nödvändigt.

– Jag hade jobbat med maskinreparationer på ett 
åkeri och på ett entreprenadföretag i fem år innan 
jag bestämde mig för att starta eget. Min målsätt-
ning är att kunna erbjuda snabb service på plats när 
kunderna behöver det som mest. Jag och min med-
arbetare är verksamma i Eskilstuna med omnejd 
och servar bland annat maskiner som Strengbohms 
kunder köpt, säger Martin Strand, som startade 
Strands Maskin & Smide 2014. 

Martin Strand och hans kollega servar alla typer 
av entreprenadmaskiner, för tillfället mestadels 
grävmaskiner, men även dumprar och lastbilar. 
Han trivs med jobbet, som är variationsrikt och 
omväxlande. 

– Att samarbeta med Strengbohms fungerar jät-
tebra, de har varit verksamma länge i entreprenad-
maskinsbranschen och är tydliga med exakt vilka 
förväntningar de har på reparationsjobben som vi 
utför.  Ena dagen gör jag enklare reparationer, en 
annan dag ägnar jag mig istället åt mer avancerade 
reparationsjobb som kräver problemlösningsförmå-
ga och erfarenhet, säger Martin Strand, som arbetat 
med att reparera entreprenadmaskiner i fem år.

Strands Maskin & Smide erbjuder Strengbohms kunder 

snabb reparationsservice

Martin Strand erbjuder kunderna snabb service på plats i Eskilstuna med omnejd.
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– Hösten 2014 var jag på jakt efter en stadig och 
stabil bandgrävare med knäckbom. Just knäckbo-
men var ett krav eftersom vi jobbar mycket med 
att anlägga olika typer av trädgårdar. En bandgrä-
vare med knäckbom gör att vi kan jobba effektivt, 
även på trånga ytor med mycket växtlighet i direkt 
anslutning till området där vi arbetar med band-
grävaren, säger Bosse Rappne.

Används dagligen
Från början tänkte han köpa en begagnad maskin, 
men när han fick kontakt med Strengbohms säl-
jare, som rekommenderade en nyproducerad 
Neuson 6003, valde Bosse Rappne att istället in-
vestera i en ny maskin.

– Under sommarhalvåret använder vi band-
grävaren i princip dagligen. Vi är jättenöjda med 
vår bandgrävare, det är en tyst och stadig maskin 
med bra hydraulik. Nu funderar vi på att köpa 
fler maskiner. En hjulgrävare vore exempelvis 
inte fel, säger Bosse Rappne.

Anlägger nya trädgårdar  
på Ulriksdal med en Neuson 6003
När Bosse Rappne, som äger och driver Slottsträdgården Ulriksdal 
i Solna, hade bestämt sig för att investera i en liten bandgrävare 
med knäck bom hittade han vad han sökte hos Strengbohm.

– Under sommarhalvåret använder vi bandgrävaren i princip dagligen, säger Bosse Rappne.

Bandgrävaren Neuson 6003 har knäckbom vilket gör att man kan jobba effektivt även på trånga ytor med mycket växtlighet.
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Lastmaskinen Weidemann 4070 som har teleskop används dagligen i Classes Schakts verksamhet.

Det självklara valet 
för Classes Schakt
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Classes Schakt i Hällberga Knuts-
torp utanför Eskilstuna består 
av fem medarbetare som huvud-
sakligen ägnar sig åt att gräva 
för enskilda avlopp och installera 
renings anläggningar hos villaägare, 
har valt att köpa alla sina maskiner 
från Strengbohm.

– Vi har för närvarande två Neusonmaskiner och 
en Weidemann i drift, samtliga kommer från 
Streng bohm. Som entreprenadföretagare är det 
förstås viktigt att kunna lita på vår maskinleve-
rantör i alla väder. Det kan vi verkligen när det 
gäller Strengbohm, de finns geografiskt nära,  
säljer kvali tetsmaskiner och ställer alltid upp, oav-
sett i vilket ärende vi kontaktar dem, säger Clas 
Liljeholm, som driver Classes Schakt tillsammans 
med sin son.

Reningsverk för villaägare
Classes Schakt har funnits i drygt trettio år. Sedan 
2009 erbjuder de ett helhetskoncept med försäljning, 

installation och löpande service på reningsverk 
för villaägare med enskilt avlopp i Eskilstuna och 

Strängnäs med omnejd. Han köpte sin första 
Neusonmaskin i början av 2000-talet och upp-
skattar deras okomplicerade och robusta utformning.

Kan förutse maskinkostnaderna
– Vi har investerat i en Neuson 9503, en EW100, 
och en Weidemann 4070 lastmaskin med tele-
skop som används dagligen i vår verksamhet. Vi 
har fått till ett välfungerande finansieringsupp-
lägg i samarbete med Strengbohm som gör att vi 
kan förutse våra maskinkostnader för en relativt 
lång period framöver. 

Lyhörda för synpunkter
– Strengbohm är lyhörda för våra synpunkter och 
åsikter och om vi får in ett jobb som kräver en 
utökad maskinpark är det sällan några problem 
att hyra extra maskiner från Strengbohm för kor-
tare eller längre perioder. Det känns tryggt att 
veta att vi snabbt kan få tag på rätt maskiner om 
vi får in exempelvis ett större grundläggningsupp-
drag, säger Clas Liljeholm.Björn Liljeholm kör en av företagets två Neusonmaskiner.

Clas Liljeholm driver Classes Schakt tillsammans med sin son Björn.

Vi utför service och levererar
reservdelar och tillbehör

Entreprenad-Lantbruk-Lastbilar

Tillverkning av hydraulslang i butik samt ute på fältet.

Industrigatan 6, Tierp • Tel. 0293-660 60

www.kastbo.se

”Vi har storbankernas alla fördelar med 
det mindre bolagets engagemang”

Leasing

Hyra

Fordonsfinansiering

Vi erbjuder tjänsterna

Vi har en lösning för dig och din bransch. 
Ring 08 588 180 00
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– Ljungbymaskinen är mycket mångsidig, den klarar av alla typer av lyft- och transportjobb som vi ägnar oss åt dagligen i driften av gården, säger Stefan Ranch.

El & Diesel
Kungsgatan 92, Eskilstuna

Tel. 016-51 02 20
Öppet mån-fre 7-17 (lunch 12-13)

www.elodiesel .net

HUSQVARNA R 213C

Kör och klipp
– när som helst,
var som helst.

El & Diesel
Kungsgatan 92, Eskilstuna

Tel. 016-51 02 20
Öppet mån-fre 7-17 (lunch 12-13)

www.elodiesel .net

HUSQVARNA R 213C

Kör och klipp
– när som helst,
var som helst.

El & Diesel
Kungsgatan 92, Eskilstuna

Tel. 016-51 02 20
Öppet mån-fre 7-17 (lunch 12-13)

www.elodiesel .net

HUSQVARNA R 213C

Kör och klipp
– när som helst,
var som helst.

www.biltraktor.se
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Stefan Ranch driver ett jordbruk med drygt 550 
hektar mark tillsammans med mellan två och tre 
medarbetare, beroende på säsong. Här odlar han 
alla vanligt förekommande sädesslag samt gräsfrö 
och en del oljeväxter.  

Grundmurat förtroende
– Jag har varit bekant med Ingvar Strengbohm i 
drygt femton år, vilket gör att jag har ett grund-
murat förtroende för Strengbohm och deras ma-
skiner. Det är enkelt och okomplicerat att vara 

kund hos Strengbohm. Det känns tryggt att de är 
lätta att få tag på om jag har en fråga eller behöver 
hjälp med något. Dessutom ställer Strengbohm 
alltid upp om någon av maskinerna behöver  
servas eller repareras, säger Stefan Ranch.

Hög kapacitet och driftsäkerhet
Utöver Ljungbymaskinen har Stefan Ranch även 
köpt en Neuson grävmaskin på fem ton från 
Strengbohm. 

– En hög kapacitet och driftsäkerhet är de två 

viktigaste faktorerna för mig när jag investerar i 
nya maskiner. I synnerhet Ljungbymaskinen är 
mycket mångsidig, den klarar av alla typer av lyft- 
och transportjobb som vi ägnar oss åt dagligen i 
driften av gården. Det känns också bra att använda 
en svenskproducerad maskin, då kan jag känna mig 
trygg i vetskapen att de reservdelar som kan behö-
vas aldrig finns längre bort än i Ljungby. Gräv-
maskinen från Neuson är ett bra komplement, 
den använder vi oss av när vi exempelvis reparerar 
och underhåller backdiken, säger Stefan Ranch.

Lastmaskin från Ljungby 
effektiviserar driften på gården

– Det är enkelt och okomplicerat att vara kund hos Strengbohm. Det känns tryggt att de är lätta att få tag på om jag har en fråga eller behöver hjälp med något, säger Stefan 

Ranch.

engcon Sweden AB 
Transportgatan 5, 833 36 Strömsund

Tel 0670-65 04 00  |  www.engcon.se  
E-post sweden@engcon.se

 engcon Positioning System  Löstagbar grip

 EC204
 Uppdaterad sopvals

t t

t
t

För lantbrukaren Stefan Ranch på gården Björksund i Tystberga 
utanför Nyköping är en Ljungby L9 lastmaskin från Strengbohm 
en av de viktigaste trotjänarna i den dagliga verksamheten. 



För mer information kontakta Harald Ljungars
Telefon: 08-473 44 87 | E-post: harald.ljungars@dnb.se
dnb.se

VI HJÄLPER DIG MED 
FINANSIERINGEN

Lastbilar • Truckar • Traktorer
Entreprenadmaskiner

Ingenting är omöjligt!

Mått Johanssons väg 28, Eskilstuna
Tel. 016-51 55 11 • Jourtel 070-228 09 42

När du inte

kan komma till

oss så kommer

vi till dig!

Vi servar:

SNÖRÖJNING FÖR PROFFS

B E S Ö K  O S S  PÅ  W W W. XY Z . S E

VIKPLOG 
HD PREMIUM

Lantbruksdäck • Entreprenaddäck

Kompl-hjul i alla dimensioner

Däck till hjulgrävare

Ring om priser.

Nyköpings Däckkonsult
L:a Annerbäcksgård, 611 50 Nyköping

Tel. 0155-572 60, 070-555 93 97

Å
tta.4

5 Tryckeri A
B

, S
undsvall

TALA MED OSS OM EN FINANSIERING
FÖR KOMMANDE MASKININVESTERINGAR

Vi hjälper dig med Leasing, Hyra eller Avbetalning för din 
investering av utrustning. Vi finansierar allt inom entreprenad, 
jordbruk och grönytesmaskiner. Ditt företag får tillgång till 
modern och effektiv maskinpark utan att binda kapital i  
utrustningen.

Besök oss på www.sgfinans.se eller kontakta oss på
tel. 08-470 95 00 eller vår säljare Peter Groth på 08-470 95 27



www.strengbohm.se | 15

www.waldung.se  •  Tfn. 0708-552 472

Vi på EMST AB erbjuder Prisvärda, Smidiga 
och Pålitliga transporter i hela Sverige!

Vi har lösningarna för
dina transporter inom
följande områden:

•  Maskin & Fordon

•  Betong & Anläggning

•  Specialtransporter

•  Övriga transporter försöker vi
 lösa efter kundens förfrågningar
 och önskemål.Eriksson Maskin &

Specialtransporter AB
Kontakt: VD, Christer Eriksson
Telefon: 070-649 24 80
E-post: christer@emstab.se

Ring så skräddarsyr vi
en lösning för dig
och dina behov!

– För oss är det viktigt att finnas nära tillhands för 
våra kunder. Anläggningen i Stockholm är därför 
en långsiktig satsning som ökar tillgängligheten 
och höjer servicenivån för kunder från hela Stor-
stockholmsområdet, säger Johnny Carlsson, som 
ansvarar för Strengbohms nya Stockholmsfilial.

Johnny Carlsson har arbetat i maskinbranschen 
sedan 2008 och har bland annat arbetat i många 
år på Wacker Neuson. På sitt förra jobb samarbe-
tade han mycket med Strengbohm och när han 
erbjöds att bli företagets Stockholms representant 
antog Johnny utmaningen direkt. Han befinner 
sig mycket ute på fältet där han träffar Streng-
bohms kunder. 

Spännande uppdrag i expansiv region
– För mig, som tidigare arbetat på ett stort maskin-
tillverkningsföretag, är det omväxlande att istället 
arbeta på Strengbohm, som är ett småskaligt och 

snabbfotat företag med korta beslutsvägar. Här 
får jag möjlighet att arbeta närmare kunderna, 
vilket jag trivs med. 

– Det är roligt att vara verksam i en region som 
Stockholm där tempot är högt och många nya 

spännande infrastruktur- och bygg projekt är på 
gång, däribland Förbifart Stockholm. Det känns 
också bra att representera ett företag som funnits 
med länge och dessutom enbart säljer kvalitets-
maskiner, säger Johnny Carlsson.

Johnny ansvarar för Strengbohms 
nya Stockholmsanläggning
Strengbohm har många kunder i 
Storstockholmsområdet, Sveriges 
mest expansiva region vad gäller 
infrastruktursatsningar och bygg-
projekt. I november 2015 invigde vi 
därför vår Stockholmsfilial på Lyft-
kransvägen 17 i Länna/Skogås. Här 
finns ett brett utbud av kvalitets-
maskiner från Ljungby, grönyte-
maskiner från John Deere och ett 
omfattande begagnatsortiment.

Johnny Carlsson har arbetat i maskinbranschen sedan 2008 och är ansvarig för Strengbohms Stockholmsfilial.

Välkommen till caféet i lantlig miljö
– ekologiskt och närproducerat

Åkerbyvägen 2 i Eskilstuna
016-35 01 05/info@maryscafe.se

www.maryscafe.se 
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