RÄTT KVALITET OCH PRIS
– UTAN ATT TUMMA PÅ
MILJÖPÅVERKAN

INTRESSET FÖR SKOG OCH MARK DRIVER OSS FRAMÅT
J Amréns Skogsmaskiner grundades år 2009 utifrån ett
stort personligt intresse för arbete inom skogsavverkning.
Vi är en heltäckande skogsentreprenad som levererar
högkvalitativt arbete för de uppdrag som vi tar oss an för
våra kunder.

Vårt intresse för maskiner och fordon har medfört att vi
har vidgat vår verksamhet och öppnat en verkstad där vi
tar oss an reparationer för privatpersoner och företag. Vår
expansion har lett till att vi kan bidra med fler arbetstillfällen i Norrlands inland och det tycker vi är fantastiskt roligt.

Vårt mål är att leverera skogstjänster till ett konkurrenskraftigt pris med så lite miljöpåverkan som möjligt och
detta gör vi genom att använda modern och effektiv
teknik. Som en heltäckande skogsentreprenad erbjuder
vi tjänster inom slutavverkning, markberedning, grävning,
gallring och transport.

Vår utveckling går ständigt framåt, vilket innebär att vi
mer än gärna inspireras av andra kompetenta människor.
HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

www.tckraft.se

VÅRA MEDARBETARE – ETT FRAMGÅNGSRECEPT
Goda förutsättningar skapar goda arbetsförhållanden och
detta är vi stolta över att kunna erbjuda. Vårt team är en
sammansvetsad grupp som alla har ett brett intresse inom
våra kompetensområden. Vi tror på personlig utveckling
och att varje medarbetare fyller en viktig funktion, därför
är vi måna om att hålla oss uppdaterade och ligga steget
före i utvecklingen inom branschen.
Vår framstående position på marknaden innebär att vi kan
erbjuda alla våra medarbetare ordentlig utrustning men
också utbildning inom teknikutveckling. Hos oss finns

det en god struktur från dag ett som nyanställd och våra
arbetsledare ser till att du får en gedigen upplärning. Om
våra medarbetare mår bra och utvecklas vet vi att det i
förlängningen bidrar till ett bättre slutresultat för våra
kunder.
Vill du bli en del av oss? Vi är alltid intresserade av att
knyta nya kontakter och vi ser gärna att du hör av dig
till oss!

DITT BEHOV – VÅR LÖSNING
Som en heltäckande skogsentreprenör brinner vi för att kunna hjälp dig efter ett specifikt behov. Eftersom att vi
har en bred kompetent arbetsstyrka inom alla våra områden kan vi hjälpa dig med det mesta inom skog och mark.
Vi levererar tjänster med hög kvalitet inom:
GRÄVNING OCH MARKBEREDNING
Vi har stor erfarenhet av arbete inom grävning och
markberedning, vilket gör att vi kan hjälpa dig med detta,
oavsett hur tuff utmaningen är.
GALLRING
Vi har tre erfarna maskingrupper som erbjuder dig gallring
med hjälp av skördare och skotare. Vi vill att våra kunder
och andra skogsbesökare ska trivas i skogen efter att vi
har genomfört ett projekt.
TRANSPORTER
Vi erbjuder maskintransport för dig efter behov, med
hjälp av vårt Scania Dunderbygge.

@Fredriksmaskin

@fredriks_maskin

SLUTAVVERKNING
Vi har två avverkningsgrupper som är specialiserade för
att hjälpa dig med slutavverkning inom skog och mark.
Efter ett lyckat bärighetsprojekt har vi nu en komplett
grupp av medarbetare och maskiner som kan avverka
områden med sämre bärighet.
AVVERKNINGSPLANERING
Att planera skogliga åtgärder för din fastighet kan vara
svårt, men vi hjälper gärna till med vår expertkunskap. Vi
hjälper dig med planering och fällning. Med hjälp av våra
samarbetspartners erbjuder vi tjänster utifrån just ditt
behov. Kontakta oss för en konsultation så hjälper vi dig på
bästa möjliga vis.

www.rundvirkeskog.se

VI TROR PÅ SERVICE OCH KOMPETENS INOM VERKSTADSARBETE
I takt med att vårt företag har expanderat har vi byggt och
utvecklat en fulländad verkstad. Verkstaden är belägen med
ett bra geografiskt läge vid Hammarstrands industriområde,
vilket medför att vi har stora och fina lokaler där
alla typer av maskiner och fordon ryms.

partners med Komatsu, vilket skapar goda förutsättningar
för att hjälpa dig på bästa sätt.

Våra medarbetare har gedigen erfarenhet av serviceuppdrag och idag är vi certifierade AC-reparatörer och heltäckande bilverkstad med fasta priser för bilreparationer och
service.

Kontakta oss så bistår vi med en snabb och effektiv lösning!

Är du en del av ett företag eller enskild privatperson? Du kan
vara lugn, vi hjälper dig oavsett situation och behov.

I vår verkstad finner du ett stort sortiment av hydraulikkomponenter och hydraulikslangar. För oss är det en självklarhet att erbjuda specifika produkter och vi är samarbets-

SMARTARE
TUFFARE
SNABBARE

SHIMS FÖR OPTIMAL PRESTANDA

KONTAKTA VÅR VERKSTAD
070-368 77 87 | jonas@amrens.se

www.jamrensskogsmaskiner.se

• 21895 • www.jssverige.se

KONTAKTA VÅR TRANSPORTAVDELNING
070-368 12 62

ADRESS
Vikbäckens industriområde 527
844 92 Hammarstrand

Vi ägs av våra kunder, jämtarna och härjedalingarna. Våra kontor
finns här och våra medarbetare, de bor också här. För oss är vårt län,
människorna och företagen, det viktigaste som finns.
Så har det varit i mer än 170 år.

