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DANSKA JEMA AGRO A/S UTSER GROBA SYSTEM AB TILL SERVICENTER 

FÖR DEN SVENSKA MARKNADEN 

Danska JEMA AGRO A/S, ett välkänt varumärke för inomgårdsutrustning för tork- 

och lagring, gör nu en rejäl satsning på den svenska marknaden genom att utse 

GROBA SYSTEMS  AB som dess servicecenter i Sverige. Vår ambition är att nå en 

större marknadsandel i Sverige, vi har ett brett och mycket prisvärt sortiment av 

transportörer, elevatorer, tippgropar tillverkade i Danmark. Därtill speciallösningar för 

fördelning av spannmål i plan lager, som det finns en bra efterfrågan på i Sverige, 

berättar Torben Jepsen som ansvarar för den svenska marknaden på JEMA AGRO  

A/S.””Under många år har vi sålt utrustning genom olika företag men tar ännu ett steg 

och erbjuder svenska lantbrukare bättre möjligheter för  god service. Ett steg i detta 

är att vi tillsammans med GROBA  SYSTEMS  bygger upp service och 

reservdelsförsörjning i Sverige. ” GROBA  SYSTEMS  kommer  hålla ett 

väldimensionerat lager för snabb leverans och jobbar kundnära, ute hos lantbrukarna 

i Sverige. GROBA  SYSTEMS  har försäljning och projektering av torksilos och 

lagringssilos i hela Sverige. Tillsammans med Farm Mac AB, som är specialister på 

framförallt plan lager ock mobiltorkar, och representerar tyska Schmelzer,  kommer 

de att kunna erbjuda kanske Sveriges bredaste lösningar för kostnadseffektiv, 

kundanpassad, torkning, lagring och kylning av spannmål. GROBA SYSTEMS  & 

Farm Mac jobbar direkt mot marknaden och har säljare i stora delar av Sverige. Farm 

Mac liksom GROBA SYSTEMS driver idag aktivt jordbruk vilket gör att vi förstår 

bondens frågeställningar uttalar Torgil Johansson.  Farm Mac och GROBA 

SYSTEMS  håller för tillfället på att bygga upp lokal representation i olika delar av 

landet och räknar med att inom utgången av 2015 ha representanter  i flertalet av de 

viktigaste spannmålsområdena i Sverige. 

Ytterligare frågor besvaras av: 

Torgil Johansson, Groba Systems  AB, 070-915 67 01, torgil@groba.se 

Per Christerson, Farm Mac AB, 070-321 62 62, per@farmmac.com 

Torben Jepsen, JEMA AGRO  A/S +45-89 99 20 17, tj@jema.as 

Vi ses på Borgeby fältdagar monter A 130  
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