
Här får begagnade ka� eautomaten 
ett nytt långt liv

Med service och reparation kan automaten 
fortsätta tjäna kunderna till sin fulla kapacitet 
- minst 400 000 koppar

”Vi genomför förebyggande 
service på plats kontinuerligt 
ute hos kund, men efter ett 
visst antal år tar vi in auto-
maten och gör en mer omfat-
tande renovering. Exempelvis 
har vi en kund, där tog vi in 
automaten efter sex år. Nu 
har vi renoverat upp den och 
tecknat ett nytt avtal för 
ytterligare fem år”, säger 
Fredric Dahlgren.

Tillsammans med sin bror Eric Dahlgren 
driver han Koppen i Surahammar, och to-
talt är de åtta anställda. De levererar varor 
och tjänster till 350 kunder i Mälardalen 
utifrån att ”Tillgodose hela � karasten”.  

De begagnade ka� eautomaterna byter 
vi in från våra egna kunder eller köper in 
från andra leverantörer i Europa. Där det 
är vanligt att automaten byts till en ny ef-
ter bara tre år, även fast den är funktions-
duglig. Koppen ser till att de får fortsätta 
att servera gott ka� e i � era år till, tills den 
gjort sitt och det kan vara upp till 15 år 
eller minst 400 000 koppar. 

En kund kan välja att hyra en fabriksny 
eller en nyrenoverad begagnad automat 
och övervägande antal väljer det senare, 
det tycker Fredric Dahlgren är positivt. 
Det blir naturligtvis billigare för kunden 
men det är så mycket bättre för miljön. 
Det är viktigt att låta automaten använ-
das även om de har några år på nacken 
och inte har den senaste tekniken. Det 
som kan skilja är att en ny automat har 
en modern teknik som till exempel touch 
istället för knappar.  

Att värna miljön är centralt på Koppen. 
Exempelvis är fastigheten energie� ektivi-
serad och all elförbrukning är fossilfri. Den 
största miljöpåverkan kommer från bi-
larna men självklart tankas det med mark-
nadens mest miljövänliga drivmedel som 
är tillgängligt. Målsättningen är att inom 
några år producera sin egen el genom sol-
celler och bergvärme till uppvärmningen 
av lokalen.                                                                  �

Fredric Dahlgren vid det välfyllda 
reservdelslagret.

Eric Dahlgren i färd med att leverera 
en nyservad automat.




