Nyheter från OP system & RF-System:

OP system ab blir exklusiv återförsäljare för
Demarecs demoleringsprogram i Sverige
OP system ab och RF-System AB har i dagarna tecknat
ett avtal om, att OP system blir ny exklusiv återförsäljare
för Demarecs produktprogram i Sverige.
Demarec med bas i Nederländerna har 25 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av demolerings- och
rivningsutrustning till grävmaskiner och materialhanterare. RF-System och Demarec är båda dotterbolag i
Kinshofer-gruppen i den svenskägda koncernen Karl
Bennet AB.
RF-System som varit etablerat sedan 1978 utvecklar och marknadsför effektiva och mångsidiga redskap
och produkter till entreprenadmaskiner, något som är
speciellt viktigt för små och medelstora företag som vill
kunna utnyttja sina maskiner fullt ut.
OP system har i över 20 år levererat kompletta system
av utrustningar, både mobila och stationära, för modern
återvinnings- och avfallshantering. Huvudkontoret är beläget i Billeberga utanför Landskrona och man har säljkontor i Sundsvall och Malmköping samt serviceverkstäder i Billeberga och Malmköping.
Sedan ett år tillbaka har OP system ab utökat sitt
sortiment med Rubblemasters mobila krossar och Sennebogens 830 R-HDD, för att därmed även vända sig
mot demoleringsmarknaden.
Mats Olofsson, VD på OP system, menar att samarbetet med RF-System är ett viktigt steg för att bredda OP
systems demoleringssortiment ytterligare. Demarecs
kraftfulla och mångsidiga redskap är just det komplement som vi vet att demoleringskunderna efterfrågar.

Marcus Olofsson, VD för RF-System, säger ”Vi är väldigt glada över detta samarbete med OP system och
ser stora möjligheter med att OP system som redan
idag har Sveriges bredaste sortiment för återvinning
och avfallshantering nu väljer att komplettera med
Demarecs demolering och rivningsprodukter”.
Avtalet med OP system är ett steg i RF-Systems
fortsatta strategi att förse marknaden med utomordentligt utvecklade produkter för att öka effektiviteten,
och ännu viktigare, lönsamheten för sina kunder”.
För mer information:
www.opsystem.se, www.rf-system.se
och www.demarec.com
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