Uppsala, november 2009
Nordic Customer Center

Bästa kund
Glädjande vill vi informera er om att Schabmüller och Regal Components gemensamt startat ett Nordiskt kundcenter i Uppsala, Sverige. Syftet är att underlätta kommunikationen med alla kunder i de
nordiska länderna.
Regal har mycket lång erfarenhet av motorer, såväl DC som AC. Med det separata affärsområdet Thrige Electric har vi under många år redan samarbetat med Schabmüller på den svenska marknaden. Detta gällde också då Schabmüller ingick i Sauer Danfoss gruppen. Nu vill vi att ni också ska få del av
denna service och erfarenhet.
Kunder i Finland, Norge, Danmark och Sverige kommer från och med nu ha ett gemensamt servicecenter att ställa alla sina förfrågningar till. All reservdelshantering, nyförsäljning av drivverk och andra
motorer för AGV:er och andra batterianslutna fordon hanteras från och med nu genom nya servicecentret.
Testa oss, välkomna att kontakta oss direkt med er förfrågan!

Dear Customer
We are pleased to inform you that Schabmüller and Regal Components has started a Nordic Customer Service Centre in Uppsala. From this we will support all customers in the Nordic Market.
Regal has a long experience with motors, both DC and AC. With the business area Thrige Electric,
we have worked together with Schabmüller during many years, serving customers on the Swedish market. This was also the situation during the period Schabmüller was owned by the Sauer Danfoss
group. Now we want to offer the same service and experience to you.
Customers in Finland, Norway, Denmark and Sweden will from now on have a common platform to
direct questions and demands for spare parts as well as AC- and DC-motors for AGV´s and other
battery powered vehicles. Welcome with your request!
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