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ABB Styrsystem
Produktförsäljning

Vi ser till att du får den effektivaste lösningen 
levererad av oss på ABB eller av någon av våra 
samarbetspartners, våra ”ABB Value Providers” 
som har genomgått ett kvalificerat program som 
gör dem till ackrediterade samarbetspartners.

För kontakt se abb.se/styrsystem 
– våra svenska partners.

Tillsammans med våra partners 
och systemintegratörer levererar 
vi styrsystem och närliggande 
produkter till Sveriges industrier 
och kommuner. 

Brett erbjudande
I vårt breda produktprogram ingår både styrsystem, 
reservdelar samt support och uppgraderingar.

Vi erbjuder bland annat:
• DCS-system:
 - 800xA
 - Freelance
• PLC/SCADA-system:
 - Compact Products 800
 - AC500



—
Kontakta oss på ABB Produktförsäljning

Kundservice (begär Styrsystem produktförsäljning) 
Telefon: 021-32 50 00
E-post: kundservice.styrsystem@se.abb.com

Ingrid Lundell Pernilla Tulldahl

Säljare

Torbjörn Äng
Tel: 031-773 85 74
torbjorn.ang 
@se.abb.com

Gert Svensson
Tel: 040-55 02 22
gert.svensson 
@se.abb.com

Dennis Andersson
Tel: 021-32 29 17
dennis.andersson 
@se.abb.com

Södra och västra Sverige (Malmö och Göteborg)

Säljare Säljare

Joachim Niss
Tel: 08-658 81 57
joachim.niss
@se.abb.com

SäljareSäljare

Rolf Nylander
Tel: 060-19 53 16
rolf.nylander 
@se.abb.com

Säljare

Östra och norra Sverige (Stockholm, Västerås och Sundsvall)

Roger Lexfors
Tel: 040-55 01 30
roger.lexfors 
@se.abb.com

Säljare

Cecilia Windh

Jacob Händestam
Tel: 021-32 51 87
jacob.handestam
@se.abb.com

Säljare

Per-Uno Bylund



Jhonny Henriksson
Tel: 021-34 27 19
jhonny.p.henriksson 
@se.abb.com

Joakim Nilsson
Tel: 040-55 08 76
joakim.s.nilsson 
@se.abb.com

Lars Mårtensson
Tel: 040-55 05 25
lars.martensson
@se.abb.com

Christoffer Björklund
Tel: 021-32 50 61
christoffer.bjorklund 
@se.abb.com

Gunilla Voldstad
Tel: 08-658 87 44
gunilla.voldstad 
@se.abb.com

Produktchef

Verksamhetsansvarig
Sverige

Partnerförsäljning
Sverige

Marknads-
kommunikation

Specialister

Produktchef

Teknisk support

Produktsupport 
(tekniska problem med levererad hårdvara)
Telefon: 021-32 50 00 (begär Styrsystemsupport)
E-post: styrsystemsupport@se. abb.com

Produktsupport AC500
(tekniska problem med levererad hårdvara eller mjukvara)
Telefon: 021-32 50 00 (begär PLC-support)
E-post: plcsupport@dk.abb.com

FORUM
Genom vårt populära forum “Application and Knowledge Store” 
kan du när som helst ställa vilka frågor som helst kring våra 
produkter. Forumet är globalt och aktiviteten i full gång dygnet 
runt.

Du kan dela med dig, köpa eller sälja en utvecklad application. 
Möjligheterna är stora där ABB:s utvecklare och användare strålar 
samman och delar information, applikationer och kunskap.

https://forum-controlsystems.abb.com eller googla “ABB AKS”.

Ansvariga chefer

Rune Persson
Tel: 040-55 01 66
rune.l.persson
@se.abb.com

Kundservice och
produktledning



Let’s write the future. Together.
ABB är pionjär inom banbrytande teknik och styr 
industriell digitalisering mot framtiden. Innovation 
står främst i allt vi gör och mycket av den teknik 
som driver det moderna samhället har utvecklats 
av ABB. Varje dag höjer vi effektivitet, säkerhet och 
produktivitet hos energibolag, industri, transport 
och infrastruktur runt om i världen. Med en historia 
som spänner över mer än 130 år är ABB verksamt 
i mer än 100 länder och sysselsätter cirka 136.000 
personer.

4 divisioner
ABB består av fyra divisioner och vi tillhör divisionen 
Industrial Automation som förser kunder med 
instrument- och analysprodukter, automation samt 
optimering av industriella processer. Vi hjälper våra 
kunder att öka sin produktivitet och säkerhet med 
minskad energianvändning.

Hållbar utveckling
Från och med år 2020 ska ABB vara känt som ett 
av de företag som bidrar mest till en mer hållbar 
värld genom ett unikt affärserbjudande och hållbara 
affärsverksamhet. Dessa värden hjälper oss att 
minska risker som rör säkerhet och miljö för att 
skapa mervärde för våra kunder, medarbetare  
och andra intressenter.

Miljö- och kvalitetssystem
På våra anläggningar och kontor över hela världen 
arbetar över 900 hållbarhetsspecialister. De arbetar  
med att genomföra projekten och med att garantera 
att våra anläggningar följer alla ISO- och OHSAS-
standarder för miljö-, hälso- och säkerhetsrisker.
När vi utvecklar miljöeffektiva och återvinningsbara 
produkter gör vi samtidigt livscykelsbedömningar, 
det vill säga omfattande utvärderingar som tar 
hänsyn till de långsiktiga miljökonsekvenserna.  
Vi är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet) och  
ISO 14001 (miljö) samt HSAS18001 (arbetsmiljö)

Varumärken
Våra produkter har en lång historia och vi har tagit 
tillvara på det arv som vi tillförts genom uppköp 
och sammanslagningar, tex SattControl, ASEA,  
Alfa Laval med flera.

ABB AB
Industrial Automation
Automation Products
Besöksadress:
Boplatsgatan 8, Malmö
www.abb.se/styrsystem

Kontakta oss
Post: 
ABB AB
Industrial Automation
Kundservice Styrsystem
Boplatsgatan 8
205 22 Malmö

Kundservice: 
Beställningar,  leveransuppgifter, prisuppgifter,  
garantiärenden och allmänna förfrågningar.
Tel: 021-32 50 00, begär styrsystem
E-mail: kundservice.styrsystem@se.abb.com

Produktsupport: 
(tekniska problem med levererad hårdvara)
Telefon: 021-32 50 00 (begär Styrsystemsupport)
E-post: styrsystemsupport@se. abb.com

Produktsupport AC500:
(tekniska problem med levererad hårdvara eller mjukvara)
Telefon: 021-32 50 00 (begär PLC-support)
E-post: plcsupport@dk.abb.com

Akut service:
Vid behov av akut service eller reservdelar  
utanför kontorstid.
Tel: 021-32 50 00, begär akut service styrsystem.

Reparationer: 
Vid behov av utbytesenheter eller reparation  
av enheter som ej omfattas av garanti.
E-mail: reservdelssupport@se.abb.com

Utbildning:
ABB University Training Center, Västerås
Tel: 021-32 50 00, begär ABB University

—
Med ABB är hjälpen alltid nära
Vi gör det enkelt!
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