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CERTIFIKAT 
ISO 9001 

 
 Härmed intygas att/This is to certify that 

KG Knutsson AB 
med dotterbolagen 

Carsmart AB och Hydratronics AB 
Hammarbacken 8, 191 49  SOLLENTUNA, SWEDEN 

 
har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2015 vad gäller 

has a quality management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 9001:2015 with respect to 

 

Marknadsföring, försäljning, service och reparation av komponenter, reservdelar, 
tillbehör, verktyg till marin- och fordonsbranschen. Utveckling och försäljning av 

elektroniska styrsystem för hydraulik. Vagnparksägande och -administration 
 

Marketing, sales, service and repair of components, spare parts, accessories and tools for 
the marine and automotive industry. Development and sales of electronic hydraulic 

control systems. Fleet ownership and administration 
 

Ursprungligen utfärdat/Originally issued  1997-02-20 
Giltigt till och med/Expiry date   2024-06-30 
Beslutsdatum/Decision date   2021-06-17 

 
 
 
 

__Signature_1 

Peter Karlsson 
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I certifikatet ingående verksamheter och orter/Scope and geographical locations 
 

 
KG Knutsson AB, 556075-1975 
 

Hammarbacken 8, 191 49 Sollentuna Huvudkontor. 
Marknadsföring, försäljning, service och reparation av 
komponenter, reservdelar, tillbehör, verktyg till marin- 
och fordonsbranschen. Utveckling och försäljning av 
elektroniska styrsystem för hydraulik. 
Vagnparksägande och -administration 

Lundavägen 143, 212 24 Malmö Marknadsföring, försäljning, service och reparation av 
komponenter, reservdelar, tillbehör, verktyg till marin- 
och fordonsbranschen  

Varggatan 1, 749 40 Enköping Marknadsföring, försäljning, service och reparation av 
komponenter, reservdelar, tillbehör, verktyg till marin- 
och fordonsbranschen  

 
Hydratronics AB, 556216-2650 
 

Hammarbacken 8, 191 49 Sollentuna Utveckling och försäljning av elektroniska styrsystem 
för hydraulik 

 
Carsmart AB, 556815-1574 
 

Hammarbacken 8, 191 49 Sollentuna Vagnparksägande och administration 
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