
   

   

   

Trans-Auto tar över Eigenbrodts 
leverantörer Donaldson och SF-filter 

  

Vi vill informera er om att Eigenbrodt AB och Trans-Auto AB har ingått ett avtal som 
omfattar en övergång av Eigenbrodts försäljning av filter från Donaldson och SF-filter till 

Trans-Auto. Affären syftar till att långsiktigt stärka och utveckla filterförsäljningen från 
bolagen. Ett nära samarbete har sedan en tid inletts för att trygga överföringen av 
verksamheten till Trans-Auto med fokus på att minimera påverkan för er som kund. Trans-
Auto kommer att ta över den operativa försäljningen hanteringen av produkterna från och 
med den 1 december 2020. Eigenbrodt kommer vidarebefordra order men bistå Trans-Auto 
efter behov under en övergångsperiod för att säkerställa att er servicegrad upprätthålls.  
 

Trans-Auto har sedan tidigare erfarenhet av filterlösningar och har i samband med 
övertagande också stärkt organisationen samt dess tekniska kompetens kring produkterna 

för att säkerställa servicegraden till dig som kund. Filterverksamheten kommer att fortsätta 
i samma form som vid övertagande med ambition om att försätta växa och utveckla affären 
långsiktigt med er kunder i fokus. 
 
Nya kontaktpersoner inom Trans-Auto består av: 

 
Petter Abrahamsson - Ansvarig säljare hos Trans-Auto 
petter.abrahamsson@transauto.se 
Tel: 08-554 240 14 
 
Stefan Gullarbergs - Tekniskt ansvarig hos Trans-Auto 

stefan.gullarberg@transauto.se 
 
För mer information om affären: 
 

Kontaktperson Trans-Auto: 

mailto:petter.abrahamsson@transauto.se
mailto:stefan.gullarberg@transauto.se
https://tr.aonetrk.com/c/9oCAmhHkR2g992q


Sören Lövgren 
soren.lovgren@transauto.se 
Tel: 0709 19 10 30 
 
Kontaktperson Eigenbrodt: 
Christine Strindberg 
Christine.Strindberg@eigenbrodt.se 

Tel: 08-594 63 403 

  

    

Trans-Auto AB säljer och renoverar drivlinekomponenter inom mobila, marina och industriella applikationer på 
den nordiska, baltiska och ryska marknaden. Vi representerar världsledande varumärken och med hjälp av 
bred teknisk expertis och en hög servicegrad kan vi erbjuda våra kunder ett komplett stöd under 
applikationens hela livslängd. Huvudkontor är beläget i Södertälje där vår anläggning innefattar ett större 
lager och en välutrustad verkstad med möjlighet att hantera tekniskt avancerade drivlinelösningarna. 
 
Eigenbrodt och Trans-Auto är en del av Axel Johnson International, en privatägd svensk industrigrupp som 
består av mer än 110 bolag i ca 30 länder, med en omsättning på ca 1000 MEUR. Axel Johnson International 
präglas av ett aktivt, långsiktigt ägarskap med ambition att främja förnyelse och skapa tillväxt. Fokus ligger 
på företag verksamma inom strategiskt utvalda nischmarknader som erbjuder tekniska komponenter och 
lösningar till industriella processer. Idag har koncernen sex affärsområden: Driveline Solutions, Fluid Handling 
Solutions, Industrial Solutions, Lifting Solutions, Power Transmission Solutions och Transport Solutions. 
 
www.axinter.com 

  

Eigenbrodt AB 
Box 704 

194 27 Upplands Väsby 
Sweden  
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