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Trans-Auto är ett företag inom Axel Johnsson-koncernen



VI SKRÄDDARSYR NYA LÖSNINGAR
TRANS-AUTO REPRESENTERAR NÅGRA AV VÄRLDENS 
LEDANDE TILLVERKARE AV KOMPONENTER FÖR 
FRAMDRIVNING AV FORDON OCH FARTYG.

Förutom direkta drivlinekomponenter marknadsför vi även andra relaterade pro-
dukter. Som kund hos oss ger vi dig ett starkt stöd genom hela ditt projekt. Inte 
bara vid projektstarten utan genom produktens hela livslängd. Vårt eftermark-
nadsteam erbjuder nya och begagnade reservdelar, reparationer och renove-
ringar. Tillsammans med våra kunder anpassar och skräddarsyr vi nya produkter.

Vi erbjuder också ett stort urval av tillbehör och kringutrustning.
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TRANS-AUTO FINNS MED DIG SOM KUND 
HELA VÄGEN. FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG PRODUKT 
OCH DESSUTOM GENOM HELA PRODUKTENS 
LIVSLÄNGD. 

Jan Brattberg, vd



ETT FÖRETAG MED ANOR
INGENIÖRSFIRMA TRANS-AUTO AB GRUNDADES 1968 I BANDHAGEN 
SÖDER OM STOCKHOLM AV OLOV TROBECK.

Bland de första agenturerna återfanns MICO bromssystem samt Clark-transmissioner och axlar. 
Fyra år senare såldes de första Clark-transmissionerna till Ljungby Truck (idag Cargotec), Kockum 
Landverk (idag del av VCE) samt Kockum Söderhamn (idag del av John Deere). 1975 flyttade 
verksamheten från södra Stockholm till Södertälje. Efter att ha ingått avtal med flera olika varu-
märken startade Trans-Auto under 90-talet två försäljningskontor i Finland. Detta för att på ett 
bättre sätt kunna tillgodose våra finska och baltiska kunders behov. Trans-Auto OY har funnits 
sedan 1992 och är baserat i Helsingfors. 1998 öppnade Trans-Auto Marine OY i Helsingfors, varvid 
även våra marina kunder kunde få snabb och korrekt service.

Expansionen har under 2000-talet fortsatt och under 2008 utökades vårt ansvarsområde till att 
även gälla Ryssland. Dotterbolaget T-A Vostoks anläggning innehåller verkstad och lager och 
finns i S:t Petersburg.

I maj 2014 blev Trans-Auto AB med sina dotterbolag uppköpta av Axel Johnson International och 
ingår sedan dess i affärsområdet AxDrive.
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TACK VARE TÄTA KONTAKTER MED 
VÅRA KUNDER UTVECKLAS VI FÖR 
ATT KUNNA MÖTA FRAMTIDENS 
BEHOV.

Lars Håkansson,  
försäljning



EFFEKTIV SERVICE
FÖR ATT GE DIG MAXIMAL SERVICE HAR VI I SÖDERTÄLJE 
UTVECKLAT EN ANLÄGGNING SOM SKÖTER SAMTLIGA 
TYPER AV VERKSTADSJOBB. VI RENOVERAR, REPARERAR, 
BYGGER OM OCH BYGGER NYTT, ALLT EFTER KUNDENS 
ÖNSKEMÅL.

Till sin hjälp har vår personal tvättar, provbänkar, magnaflux och annan utrustning 
som säkerställer maximal kvalitet. De flesta arbeten som utförs i vår verkstad är 
baserade på fasta arbetskostnader, vilka även inkluderar packningssatser, prov-
körning och målning. Våra provbänkar är modifierade för att kunna testa de nya 
transmissionerna med elektroniska styrsystem.

Vid de flesta renoveringar kan vi även erbjuda begagnade reservdelar, vilka vi 
återköpt via vårt kretsloppsprogram.

I och med att vi har direktkontakt med komponenttillverkarna, 
uppdateras också det renoverade objektet till den senaste 
specifikationen.
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SERVICE PÅ PLATS
VÅR SERVICEBIL ÄR FULLUTRUSTAD OCH 
VÅRA MEKANIKER ÄR SPECIALISERADE 
INOM SINA OMRÅDEN.

Behöver du vår hjälp med din transmission, axel eller 
marinväxel på plats? Kontakta vår servicemekaniker 
och rådgör om lämplig åtgärd och tid.



ITCompaniet är en komplett leverantör av affärslösningar, 
baserad på gedigen verksamhetskunskap. 

 Med hjälp av ledande affärssystem, standardverktyg och  
applikationer.

För mer information se: www.itcompaniet.se

DOKUMENTHANTERING

KASSASYSTEM

AV-SYSTEM

IT-TJÄNSTER

KONTORSMATERIAL

TEKNISKT STÖD FÖR VÅRA KUNDER
GENOM VÅR BREDA KUNSKAP OCH ERFARENHET HAR 
VI MÖJLIGHET ATT BISTÅ VÅRA KUNDER MED TEKNISK 
KONSULTATION OCH RÅDGIVNING. 

Våra tekniker har ett nära samarbete med våra huvudmän och genomgår löpande 
utbildning inom våra kompetensområden. För att kunna assistera våra kunder och 
partners har vi tillgång till de specialverktyg och hjälpmedel som behövs. Kontakta 
oss för mer information. 
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STOR TILLGÄNGLIGHET
I VÅR ANLÄGGNING I SÖDERTÄLJE FINNS BLAND ANNAT 
ETT RESERVDELSLAGER MED ÖVER 10 000 LAGERFÖRDA 
ORIGINALRESERVDELAR.

Utöver det har vi drygt 6 000 begagnade originalreservdelar, vilka oftast används vid 
underhåll på äldre komponenter. Våra välutbildade reservdelssäljare kan ge dig råd 
och tips om vad du behöver ersätta.

Till detta bidrar även Södertäljes läge från logistiksynpunkt, vilket gör att vi, när det 
behövs, kan nå hela vårt verksamhetsområde inom några timmar.

Om vi har delarna på hyllan, levererar vi ut dina varor inom 24 timmar.

| 6

INTERNATIONELLT BOLAG
Vi har två säljkontor i Finland och bolaget för dessa två kontor 
heter Trans-Auto OY. Marina produkter säljs från vårt säljkontor 
i Ekenäs som ligger mellan Helsingfors och Åbo. Våra mobila 
produkter hanterar vi från Helsingforskontoret. Trans-Auto OY 
ger oss en närhet till de finska kunderna, då vår personal har helt 
fokus på den finska marknaden.

Från vårt kontor i S:t Petersburg kan vi serva den ryska markna-
den med såväl försäljning som reparationer.
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SÖDERTÄLJE

EKENÄS

S:T PETERSBURGHELSINGFORS



Trans-Auto AB | Adress: Box 215 | 151 23 Södertälje 
Besöksadress: Förrådsvägen 6 | 151 48 Södertälje 
Telefon: 08-554 240 00 | E-post: info@transauto.se 

www.transauto.se

VI REPRESENTERAR

Spicer Nordiska Kardan är ett helägt dotter-
bolag till Dana Holding Corporation och 
tillverkar kardanaxlar under varumärket 
Spicer® Compact Series™

Compactserien sätter idag standarden för 
kardanaxlar till kommersiella fordon och 
erbjuder branschens högsta prestanda 
och tillförlitlighet. 

Välkommen att ta kontakt med oss om 
du vill veta mera. Information hittar du på 
www.nordkardan.se
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