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Pressrelease 
 
Götene Ufo AB – ny tillverkare av Eslövskopan. 

 

Götene Ufo AB har förvärvat ritningar, varumärket samt produktionsrättigheterna för Eslövskopan av PON 

Equipment AB. 

 

Eslövskopan är känd för sina robusta skopor med hög kvalité. Designad för att maskinen och redskapet 

skall få optimala vinklar och köregenskaper, vilket innebär stora besparingar både vad gäller tid och 

bränsleförbrukning enligt Sven Lans, VD på Götene Ufo AB. 

 

Vi är väldigt glada över att PON Equipment AB valde att sälja Eslövskopan till oss fortsätter Lans. 

 

Planen är nu att Götene Ufo AB redan under vår/sommar skall komma igång med att marknadsföra 

Eslövskopan, som från och med nu kommer att tillverkas i fabriken i Götene. 

 

Götene Ufo AB är en av dom ledande tillverkarna i Norden av redskap av högsta kvalité till grävmaskiner 

och hjullastare. I produktionsanläggningen i Götene finns kapacitet och rätt kunskap för att vi skall kunna 

fortsätta att tillverka och vidareutveckla Eslövskopan säger Lans. 

 

De senaste åren har varit en stor framgång för Götene Ufo AB. Bolaget har tagit stora marknadsandelar och 

på bara några år har tillverkningen nästan fördubblats i Götene. Stora investeringar i maskiner och 

nyanställningar har gjorts för att hinna med att växa i den höga takten. Att få lägga till en så spännande 

produkt som Eslövskopan i vårt sortiment som ett komplement till vår redan välrenommerade serie skopor, 

är fantastiskt kul och någon vi ser mycket fram emot avslutar Lans. 

 

 

För mer info kontakta Sven Lans, VD Götene Ufo AB, tel: 070-54 27 833 

www.goteneufo.se 

 

 
 

 

Götene Ufo AB utvecklar, tillverkar och marknadsför skopor och andra typer av redskap till 

entreprenadmaskiner och har starka varumärken med gott renommé på marknaden.  

Antalet anställda är 49 personer och omsättningen ca 81 MSEK. Vi gör allt för att vara lyhörda mot våra 
kunder som finns såväl i Sverige som utomlands och har ett brett sortiment.  

Vi har under senaste åren gjort stora investeringar i vår produktion för att utveckla vår produktivitet. Våra 
ledord är service, kvalité och flexibilitet. 
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