Våra maskiner

gör världen bättre
Världsledande maskiner för
skog, gruvor och anläggning

Construction Equipment
Sverige ligger i framkant

Sverige är i absoluta tal Europas
tredje största tillverkare av maskiner inom segmentet Construction
Equipment. Med sina medlemsföretag representerar SACE mer
än 7400 anställda och ett produktionsvärde på cirka 44 miljarder
SEK, enbart inom Sverige.
Sett till produktionen per capita är
Sverige världsledande inom segmentet. Lite speciellt är även att
Sverige har en ledande position
bland tillverkare av hydraulredskap. Detta är något vi inom SACE
är stolta över.

För en bättre värld

Vår vision är att medlemsföretagen inom SACE ska behålla sin givna plats som världsledande inom
Construction Equipmentsegmentet.
Med fokus på prestanda, säkerhet,
miljö- och klimathänsyn bidrar vi
till att driva utvecklingen mot en
bättre värld. Det är ett engagemang som vi delar med beslutsfattare inom hela EU och som gagnar
människor över hela världen.

För en fungerande vardag
I en föränderlig värld

I en föränderlig värld med snabbt
skiftande förutsättningar räcker
det inte med enbart visioner, hur
bra de än är.
Med vår samlade kunskap arbetar
vi målmedvetet och ansvarsfullt för
att leda utvecklingen. Genom sakkunskap, kontinuerlig omvärldsbevakning och samarbete med internationella organisationer levererar
vi fakta till myndigheter och politiker, vilket är grunden för ett framgångsrikt påverkansarbete.
Vi bryr oss om de svenska maskinoch redskapstillverkarna!

Kompletta lösningar

Våra medlemmar bygger allt från
redskap till motorer och kompletta
maskiner. SACE är ett forum med
mycket bred som djup kompetens
inom området.
Genom vår tekniska kommitté utbyter våra medlemmar erfarenhet
och kunskap kring tekniska lagkrav.
Vi deltar i utformningen av nya regler och är remissinstans för myndigheter inom Sverige och EU.
Som medlem gör du din röst hörd
samtidigt som vi blir starkare. Låt
oss tillsammans säkra den fortsatta
framgången.

En viktig del av EU-samarbetet
Vi är med där besluten tas

För kunskapen vidare

Medlemmarna representerar sammanlagt 1 200 företag med cirka
130 000 anställda och en årsomsättning på cirka 23 miljarder Euro.
CECE gör det möjligt att proaktivt
delta i EU:s lagstiftningsprocess genom att vara på plats och ta del av
förslag till ny lagstiftning i ett mycket tidigt skede. Vi är med där besluten tas.

SACE anordnar med jämna mellanrum kurser och utbildningar
riktade till sina medlemmar och
vid de större vår- och höstmötena
bjuder vi vanligen in externa talare
från bl.a. myndigheter och departement. Dessa möten utgör också
trevliga tillfällen att besöka medlemsföretagen inom SACE.

Genom vårt medlemskap i CECE,
The Committee for European
Construction Equipment, erhåller
vi en tydlig hävstångseffekt i arbetet med att informera och påverka
beslutsfattare inom EU. CECE består av 16 nationella organisationer
från 14 länder.

Som medlem i SACE får du tillgång
till ett fantastiskt nätverk med ett
stort antal informationskanaler.
Redskapstillverkarna inom SACE är
t.ex. representerade inom CECE:s
arbetsgrupp Hydraulic Attachment
Tools som kontinuerligt bevakar
tekniska standarder och statistik
inom området.

En viktig del av vår framtid
Vi driver och utvecklar

SACE:s kansli bemannas av erfarna
medarbetare från Teknikföretagens
branschgrupper AB. Som dotterbolag till Teknikföretagen, en av Sveriges största och mest inflytelserika
arbetsgivarorganisationer, erhåller
vi tydliga synnergieffekter i vårt
arbete med att driva och utveckla
SACE som organisation.
Teknikföretagen
representerar
drygt 3500 innovativa företag som
tillsammans står för cirka 50 % av
Sveriges samlade export.
Vi inser det fulla värdet av att det
går bra för svensk tillverkningsindustri. Den ligger till grund för vår välfärd och utgör en mycket viktig del
av vår framtid. Du finner vårt kansli
centralt på Storgatan 5 i Stockholm
där vi bl.a. erbjuder konferensanläggning, ekonomifunktioner, juridisk expertis och en väl fungerande
och gemensam IT-plattform.
Välkommen till SACE - organisationen för Sveriges främsta proffs på
Construction Equipment!
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Brokk AB
Construction Tools PC AB
Dynapac Compaction Equipment AB
Eco-log Sweden AB
Epiroc Rock Drills AB
Granzow AB
Hammerglass AB
Holms Industri AB
Huddig AB
Husqvarna AB - Construction Division
Ingersoll Rand AB
Kaeser Kompressorer AB
Ljungby Maskin AB
Sandvik SRP AB
SMP Parts AB
Steelwrist AB
Swepac AB
OilQuick AB
Volvo Construction Equipment AB

SACE är en branschorganisation inom Teknikföretagens Branschgrupper
AB - ett helägt dotterbolag till Teknikföretagen. Den samlade rösten för
Sveriges viktigaste företag!

Kontakt
SACE - Swedish Association
for Construction Equipment
Teknikföretagens Branschgrupper
Box 5510 • 114 85 STOCKHOLM
www.sace.se
Tel vx: +46 8-782 08 50

SACE är branschorganisationen för svenska tillverkare av anläggnings-, skogs-,
och gruvmaskiner . Vi verkar kontinuerligt för våra medlemsföretags långsiktiga
konkurrenskraft liksom för en positiv utveckling för branschen som helhet. Vårt
sekretariat finns på Storgatan 5 i Stockholm och är en del av Teknikföretagens
Branschgrupper AB.
SACE • Storgatan 5 • Box 5510
114 85 Stockholm • +46 8 782 08 50
www.sace.se

