
GRÄVSCOOPET
nr 1 2019 e n t i d n i n g f r å n e m s g s v e r i g e  a b

   Hyundai      Takeuchi       Daemo    

Stor framgång med anpassad Hyundai

Vi besöker Ragnarök

Maskinförare  
– ett bristyrke 

EMSG 1 19 203x275.indd   1 2019-05-27   08:24



engcon Sweden AB Transportgatan , 833 36 Strömsund
Tel 0670-65 04 00  |  E-mail sweden@engcon.se

Web www.engcon.se  |  Facebook facebook.com/engconsweden  

QSC
Tappade skopor och felkoppling av redskap på grund 
av ”den mänskliga faktorn” är inte längre möjligt. 
Med Q-Safe™ redskapsfäste & QSC lås-kontroll på 
grävmaskinen har risken för felkoppling byggts bort. 
Med Q-Safe™ & QSC måste bland annat skopan eller 
valt redskap ha markkontakt med ett visst tryck.

Det går alltså inte att lossa skopan/redskapet hängande 
uppe i luften!

Q-Safe™ är engcons säkra standard-redskapsfäste för 
grävmaskiner.

Q-Safe

ALDRIG MER 
EN TAPPAD 
SKOPA!
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MARK OCH ANLÄGGNING
Helhetslösningar inom

VI UTFÖR
•  Tomtplanering

•  Vatten och avlopp

•  Husgrunder

•  Vägbyggen och vägunderhåll

•  Transporter

•  Hantering av jord, sand och asfalt

•  Vårstädning

Tel. 0176-22 22 00, 0708-17 10 95, Gösvägen 26, 761 41  Norrtälje
info@radmansoschakt.se, www.radmansoschakt.se
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lite skämtsamt kan jag sammanfatta EMSG 
ledord i denna upprepning.

Naturligtvis rymmer begreppet service så 
mycket att vi skulle kunna utveckla defini
tionen väldigt långt.

Det som är utmärkande för personalen 
på EMSG är erfarenheten och det stora 
kunnandet. Jag är oerhört hedrad av att 
leda ett företag som rymmer så mycket 
kompetens.

Utifrån denna kunskap bygger vi vårt 
servicetänkande.

när jag var relativt ny på den här posten, 
skrev jag på denna plats i Grävscoopet om 
begreppet ’kundenkelt’. Jag kan glädja mig 
åt att utvecklingen verkligen har fortsatt 
att gå i den riktningen. Vår serviceorgani
sation är smidigare än någonsin, reservdels
hållningen är på toppnivå – och inte minst 
vår fältservice med en särsklild tjänst för 
koordinering, sitter nu riktigt bra.

Glädjande är det framför allt att våra 
kunder upplever att begreppet kundenkelt 
har en stadig förankring i deras vardag, i 
deras verklighet.

service är det som våra nya och etablerade 
kunder möter när våra säljare har en djup 
förståelse för såväl branschen som kunder
nas enskilda behov. Här är både vår expertis 
och ett brett modellprogram en stor tillgång.

Service är det som våra kunder möter 
när de ringer eller besöker något av våra 
kontor och försäljningsställen, kanske för att 
betälla reservdelar eller boka service för en 
maskin. Här är avståndet kort mellan kun
den och EMSG, oavsett behov och önske
mål.

Service skulle inte vara ett användbart 
begrepp om det inte i grunden fanns ett 
stort och gediget engagemang hos perso
nalen på EMSG. 

Och då menar jag verkligen att alla som 
arbetar hos oss på EMSG utgör viktiga de
lar i byggandet av en smidig serviceorgani
sation.

Den pågående utvecklingen ska bli en 
kurva som fortsätter att peka uppåt, där

för arbetar vi vidare med att följa upp allt 
service och underhållsarbete och på så vis 
garantera att våra kunder känner sig väl 
omhändertagna och att deras behov verk
ligen står i centrum för vårt arbete.

mötet med emsg ska vara enkelt för våra 
kunder.

EMSG är ett företag som med tiden 
byggt upp ett nära nog unikt kunnande 
om den bransch vi arbetar i. 

En stark serviceorganisation och ett 
smidigt förhållningssätt till kundanpass
ning av olika maskiner.

Vår mycket uppskattade fältservice styrs 
på ett effektivt sätt av en fältkoordinator 
som dirigerar upp till fem serviceenheter 
– väl utrustade servicebilar med erfarna 
mekaniker som smidigt kan utföra både  

löpande service och annat, direkt på plats. 
Det inne bär att mycket värdefull tid spa
ras för våra kunder. 

Både planderade och akuta driftavbrott 
blir verkligen så korta som det är möjligt.

ett område som också ska nämnas är det 
miljöarbete som vi driver inom alla verk
samhetsgrenar på företaget. Vi kan känna 
oss stolta över vårt genomgripande tän
kande kring miljövänlig teknik. Inte minst 
kan vi glädjas åt att för varje generation 
blir Hyundai och Takeuchi mer och mer 
bränsleeffektiva. Det betyder att miljön 
skonas och att bränslekontot hålls tillba
ka, en nog så viktig aspekt för lönsamhe
ten när kostnaden för dieseloljan stiger.

Patrik Wadenhed, vd EMS Group

Service, service, service…
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varifrån namnet ragnarök kommer, eller rättare sagt 
– hur en ort kunnat få det namnet, är höljt i dunkel. Men 
att trakten har en tydlig förankring i vikingatiden vitt
nar den stora mängden runstenar om.

Ragnarök ligger alldeles intill Himmerfjärden, det som 
var en av de gamla segellederna från Östersjön in i Mäla
ren. På den tiden, alltså för runt 1 000 år sedan, var leden 
mer öppen än idag och just här utanför passerade trafi
ken till hela mälardalsområdet, bland annat så långt som 
till Uppsala.

Nu har landhöjningen gjort sitt och framkomligheten 
för fartyg är begränsad sedan länge.

– Det passerar ändå en hel del trafik upp till Södertälje 
här utanför, berättar Niklas Liljehammar, som äger före
taget tillsammans med Ronnie Johnson.

Grävning och schaktning
Företaget bedriver verksamhet inom markentreprenad. 
Bakom denna breda presentation finner vi både stort all
mänt kunnande inom allt som hör till markarbeten, men 
även ett specialområde som hör till de mindre vanliga.

Med markarbeten avser man grävning och schaktning 
för exempelvis kabel och rördragningar. Men också hus
dräneringar och anläggandet av trädgårdar och utom
hustrappor i sten, grundarbeten inför husbyggnationer 
 för att nämna några exempel på uppdrag.

Bråda dagar
Johnson och Liljehammar har varit sysselsatt i Ragnarök 
sedan 2017, och vid vårt besök är det bråda dagar i arbe
tet med den nya avloppsanläggningen för området. En 
etapp ska avslutas och vi ber om ursäkt för att vi får störa.

– Hela anläggningen behövde uppgraderas för att 
möta nutidens krav. Men vi har också utfört en hel del 
arbeten i anslutning till detta.

– När vi ändå är på plats i området kommer folk och 
frågar om allt från dräneringar till murbyggen, berättar 
Ronnie Johnson.

Saken är den att företaget har en stor bredd i kompe

Johnson & Liljehammar Markentreprenad AB

Entreprenadarbete i Ragnarök
Grävscoopet hittar praktiskt taget hela företaget i en ort med det spännande 
namnet Ragnarök. Vi befinner oss i Nynäshamns kommun, fem – sex mil söder 
om Stockholm - i kommunen som också är företagets hemadress.

Grävning och schaktning för exempelvis kabel- och  rördragningar och husdräneringar ingår i verksamheten.Tim Prestberg lägger sten vid en utomhustrappa. I bakgrunden skymtar Niklas Liljehammar i företagets TB 290.

– Det är otroligt till-
fredställande att få 
planera och pussla 
ihop en fin stenmur. 
Tidskrävande för-
stås, men resultatet 
blir både vackert och 
bestående, säger 
Ronnie Johnson.
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tensen kring markarbeten, men också har ett mer ovanligt 
kunnande vad gäller att anlägga stenmurar.

– Jag är nog lite nördig när det gäller stenmurar, med
ger Ronnie Johnson med ett skratt. Det är otroligt tillfred
ställande att få planera och pussla ihop en fin stenmur. 
Tidskrävande förstås, men resultatet blir både vackert och 
bestående.

Många gånger kan stenmurar användas för att fixera 
marken vid husbyggen eller trädgårdsprojekt.

Ofta kan man också tilhandahålla själva stenen. Ett eget 
upplag gör det lätt att möta de flesta kunders önskemål.

Tre Takeuchi
På området i Ragnarök står tre Takeuchigrävare.

– Ingen av oss fyra har någon ”egen” maskin, förklarar 
Niklas Liljehammar. 

– Det är en stor fördel att maskinerna är så smidiga och 
lättskötta att vi kan skifta arbetsuppgifter i teamet när 
det behövs.

Hur kom det sig att det blev just Takeuchi från EMS?
– Först och främst så är det fråga om kvalitetsprodukter 
som passar oss och våra behov. Takeuchi har visat sig vara 
väldigt driftsäkra. Den rimliga bränsleförbrukningen är 
naturligtvis en faktor när man arbetar i lite udda miljöer, 
och inte minst uppbackningen från EMS vad gäller service, 
säger Niklas Liljehammar.

Personalstyrkan på Johnson och Lijehammar i Ragnarök: Kevin Lijehammar, Tim Prestberg, Niklas 
Lijehammar och Ronnie Johnson.

Grävning och schaktning för exempelvis kabel- och  rördragningar och husdräneringar ingår i verksamheten.

Nya möjligheter? 
Välj rätt finansiering.

nordeafinans.se

Tillsammans med EMS erbjuder vi  
förmånlig finansiering av din Hyundai  

eller Takeuchi-maskin. 
Kontakta din EMS-säljare för

mer information. Välkommen!

EMSG 1 19 203x275.indd   5 2019-05-27   08:24



6 | www.ems.se

ORSA MA SKIN

6 | www.ems.se

företaget som funnits sedan 1993, har sina lokaler i Borns 
industriområde i Orsa. Idag har man sju personer anställ
da, varav de flesta är reparatörer och mekaniker.

– Samtliga är utbildade och certifierade för de arbeten 
vi utför, förklarar Bengt Norman, som är företagets ägare 
och arbetande säljare.

– Tillsammans med en välutrustad verkstad betyder det 
att inga jobb är omöjliga.

Påståendet är ingen överdrift.

Specialkonstruerad hiss
Verkstadschefen Magnus Bruce har konstruerat den hiss 
som gör det möjligt för Patrik Ketti att nå sin arbetsplats.

– Från början var det som en spännande utmaning, 
samtidigt som vi väldigt gärna ville hjälpa Patrik att kom
ma igång och arbeta igen. Det var mycket en fråga om att 
prova sig fram, förklarar Magnus Bruce.

Här fanns inga färdiga lösningar, inget att plocka från 
en kartong och skruva fast på maskinen. Allt måste pro
vas fram, steg för steg.

– Visst var det så, bekräftar Magnus Bruce. Vi hade en 
version innan den Patrik kör idag. Man kan säga att vi tog 
med oss alla erfarenheter från den, när vi byggde hissen 
till den Hyundai vi ser här idag.

Tusenkonstnärerna på Orsa Maskin
Med fast förankring i Dalarna har företaget också en kundkrets 
som sträcker sig till Gästrikland, Härjedalen, Hälsingland och 
norra Värmland.

Bengt Norman är ägare och säljare på Orsa Maskin.

Orsa Maskins verkstad är belägen i Borns industriområde. Bland kunderna finns små och stora företag från Dalarna, Gästrikland, Härjedalen, Hälsingland och norra Värmland.

Tel 070-491 08 93
www.waldung.se • info@waldung.se
Kontakta din maskinhandlare!
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det var efter en olycka 2011 som Patrik blev totalförlamad 
från midjan och ner. Naturligtvis var det början på en tid av 
väldiga utmaningar, för att beskriva situationen försiktigt. 
Men för Patrik fanns egentligen bara ett fokus redan från 
början – att komma tillbaka till ett liv och en tillvaro som i 
möjligaste mån liknade den före den olyckliga mckraschen.

Att kunna arbeta, stod högt på listan.

Orsa Maksin och Arbetsförmedlingen stöttade
Tidigare hade han kört skogsmaskin, men det var knap
past möjligt att återvända till en sådan. Entreprenad
maskiner var rimligare.

En tid hjälpte hans bror honom ut och in, lyfte honom.
– I längden omöjligt, konstaterar Patrik.
Och det var här som den lyckliga konstallationen bör

jade ta form – det handlade om tre komponenter, varav 
Patriks envishet var den viktigaste. Den andra var Magnus 
Bruce, hans allmänna klurighet och intresse av att lägga 
mycket tid och energi på detta projekt. En tredje kompo
nent var Arbets förmedlingen, som kunde hjälpa till att 
stötta ekonomiskt.

– Jo, utan det stödet hade det inte gått att få till det, be
kräftar Patrik Ketti. Jag tror nog att Magnus Bruce och 
Orsa Maskin bjöd på en hel del timmar ändå.

Unik konstruktion
Någon liknande hissanordning på en entreprenadmaskin 
har aldrig tidigare byggts, gissar Partik Ketti. Och mycket 
riktigt finns funderingar på att undersöka marknaden 
utan för Dalarna.

Grävscoopet önskar Patrik och Orsa Maskin lycka till.

Hissen hjälper Patrik upp till hytten
Patrik Ketti visar gärna för Grävscoopets utsända 
hur han tar sig ur rullstolen och via en hiss, upp till 
hytten. Att denna anordning gör det möjligt för 
Patrik att arbete som vilken maskinförare som 
helst, förstår alla. Men vägen till det vi ser idag, var 
varken spikrak eller självklar.

Med hissen kan Patrik Ketti kan egen hand  ta sig upp till hytten. Magnus Bruce, verkstads-
chef på Orsa Maskin, har konstruerat hissen.

SK ÅRAGRAVS ENTREPRENAD

Orsa Maskins verkstad är belägen i Borns industriområde. Bland kunderna finns små och stora företag från Dalarna, Gästrikland, Härjedalen, Hälsingland och norra Värmland.

Öka din produktivitet med SKFs och Lincolns centralsmörjsystem
Du kan få hjälp med att hitta en individuellt anpassad lösning för just dina behov. 
Kombinationen hög kvalitet och teknologi ger dig hög driftsäkerhet, säkrare arbetsmiljö, 
mindre miljöpåverkan och längre serviceintervall. Läs mer på skf.se/smörjsystem

skf.se/smörjsystem

® SKF är ett registrerat varumärke inom SKF-koncernen och ® Lincoln är ett registrerat varumärke av Lincoln Industrial Corp. Bild används under licens av Shutterstock.  © SKF 2019.
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På EMS verkstad i Sollentuna får vi en glimt av något unikt, en Hyundai HW 
140 i ny skepnad. Denna grävare har just kommit från lackering. Av någon an-
ledning är det mycket ovanligt med svartlackade maskiner i vår bransch.

Grävscoopet följer detta initiativ och hoppas kunna återkomma i höst med 
fler bilder, och klargörande uttalanden från ägaren – Maicon Infrakraft AB.

Eftersom trafiksituationen i riktning norrsöder är en särskild 
historia i huvudkommunen, kommer Svante Tonring ofta 
att utgå från bostaden i SaltsjöBoo i sina kundärenden.

– Det kommer att bli en smidig lösning som ytterligare 
ökar räckvidden och servicekvaliten för EMSG i det viktiga 
storstadsområdet, understryker vd Patrik Wadenhed.

Svante Tonring har en gedigen erfarenhet från branschen, 
med ett förflutet både i entreprenadmaskinbranschen och 
på närliggande områden. I bakgrunden har han också arbe
tat som mekaniker på maskinverkstad, ett stort plus när det 
gäller att ha en djupare förståelse för kundernas situation.

Med två vuxna döttrar finns numera en hel del fritid, som 
ofta tillbringas på sjön.

– Jag promenerar på mindre än tio minuter ner till min 
båtplats, förklarar Svante med ett leende.

Här hemma är det en motorbåt som gäller, men Svante 
har seglat i andra vatten än Stockholms skärgård.

– Härom året var vi ett sällskap som seglade runt i Grek
land. Och tidigare har vi faktiskt rest till Västindien och 
hyrt en större segelbåt som vi tagit oss runt med.

Vi på Grävscoopet önskar Svante Tonring hjärtligt väl
kommen till EMSG.

Ny säljare i Stockholmsområdet
Senaste rekryteringen för EMSG heter Svante Tonring.
Formellt hör Svante till kontoret i Sollentuna, men i 
praktiken kommer han att tillbringa mycket tid söder 
om Stockholm.

En svartlackad 
Hyundai – får man göra så?

Försäljning södra Sverige:

Grävlastare

offes.se |  070-297 37 02 | jan.offesson@offes.se

Vi hjälper dig att värdera & sälja din maskin

Takeuchi | Hyundai

SMARTARE 
MASKINSTYRNING

MOBA Sweden. Tfn 020-20 30 25. www.mobasweden.se

FÖR EFFEKTIVA GRÄVARBETEN
Fri fjärrsupport • Fria uppdateringar  

Klarar de flesta filformat • Ring för demo
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Kontakta oss: 0250-432 20
omtbengt@telia.com    www.orsamaskin.se

Försäljning & service av EMS produkter.
Dessutom Lännen Grävlastare och  

Cummins Dieselmotorer.
Försäljning & service av: Takeuchi • Hyundai • Daemo

Dessutom Lännen Grävlastare och Cummins Dieselmotorer.

OrsaMaskin AB

Kontakta oss: 0250-432 20 • omtbengt@telia.com • www.orsamaskin.se

Hammarsmedsgatan 23, Mariestad 
Tel: 0501-650 90 • mariestadsmaskin.se
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Jonas Johnson
070-573 26 21

Leif Persson
070-884 08 51
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när arbetsförmedlingen rapporterar och 
media refererar, uppstår ofta ett glapp. Vå
ren 2019 redovisar en av våra stora dags
tidningar hur Arbetsförmedlingen bedö
mer utsikterna för olika yrkeskategorier.

Upp eller ner. Hiss eller diss, ungefär.
Programmerare spås ljusa framtidsut

sikter, liksom olika yrken inom sjukvård  
sköterskor mest men även läkare och biträ
den. Lärare och pedagogisk personal, från 
förskola och uppåt i grundskolan får ofta 
jobb. För ingenjörer var det också ganska 
bra, särskilt inom data. 

Sämre tycks utsikterna vara för bank
folk, bensinstationsbiträden, kulturveta
re, skådespelare och mediafolk. Undanta
get bland skribenter är underkategorin 
informatörer, som det tydligen finns ett 
outsinligt behov av.

Ungefär så.
Senaste gången redaktören läste en lik

nande sammanställning, saknades som så 
ofta alla mekaniker, teleinstallatörer, 
byggarbetare, VVStekniker, maskinförare 
och chaufförer. 

Hur kommer det sig?
Kanske räknar tidningen med att perso

ner ur dessa yrkeskategorier inte återfinns 
bland prenumeranterna. Kan så vara, eller 
också tycker man att det helt enkelt är oin
tressant folk eftersom så få bor på Söder
malm i Stockholm.

Stor brist på maskinförare
Under alla omständigheter råder stor brist 
på bland annat maskinförare, och återväx
ten ser idag ut att vara direkt dålig. Till
strömningen av nyutbildade maskinföra
re möter i vart fall inte efterfrågan, och 
resultatet blir allt oftare att personal får 
hyras in från utlandet. Många gånger är 
det här duktigt folk som kan sin sak, men 
det mumlas ibland om problem till följd av 
bristfälliga språkkunskaper. Instruktio
ner om säkerhetsbestämmelser riskerar 
att bli osäkra. Inte sällan uppstår också 
svårigheter att förmedla instruktioner.

Här finns säkert mycket att tillägga, så
dant som Grävscoopets läsekrets har bättre 
koll på än redaktören.

Men, och detta är redaktörens poäng,  i 
Sverige tycks det finnas en smygande ned
värdering av yrken som inte känns ome
delbart bekanta för journalister och politi
ker i storstäderna.

Det är på flera sätt beklagligt.

Hög tid att vakna!
Redaktören har under sina dagar hunnit 
möta många människor ur helt olika yrkes
kategorier. Några av de skickligaste yrkes
utövare som redaktören någonsin stött på, 
är just maskinförare. Att exempelvis se en 
grävmaskinist lägga granitblock på flera 
ton, gång på gång, på lastbilsflak – utan 
minsta duns, är minst sagt imponerande. 
Att klara liknande uppgifter kräver både 
talang, utbildning och mycket träning.

Allt tyder på att politiker och media har 
skygglappar när det kommer till den (bok
stavligt grundläggande och) viktiga entre
prenadbranschen. 

Nu är det hög tid att vakna. 

Urban Hagman, Redaktör

Redaktörens Röst

Din kompletta leverantör
för ditt professionella utförande

smpparts.com
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MOTORSPORT

Tävlingsdebuten 2019 var ingen omedel-
bar framgång. Svenska mästerskapen, 
MX-Women, i Landskrona i slutet av 
april blev inte som det var tänkt. 

Nytt för i år är att hon styr en Kawa-
saki, som hon trivs fint med. 

En rejäl förkylning höll Lisa Armandt säng
liggande med feber i flera dagar veckan 
innan – och hon var risig genom tävlings
dagarna.

Kvalet var mest en fråga om att komma 
runt. Inget fritt varv och tiden blev 21:a. 

– Noll ork, noll fokus och noll energi, 
suckar hon.

Heat ett kämpade på runt 10:de plats, 
men halkade ner till plats 17 i mål. Heat 
två, ännu en dålig start. Banan ordentligt 
gropig och sönderkörd. Lisa kom in på 
plats 14.

Totalt för helgen plats 16. 
Inte alldeles illa, med mer än halva fältet 

av svenska eliten bakom sig.
Men Lisa är en fighter till 100% och är 

långt ifrån nöjd.

Många skador
Blir det en pallplats när säsongen summeras? 
Lisa hoppas, hon har farten och styrkan. 
Men konkurrensen är stenhård.

Nu hör besvikelser och skador till spor
ten. Just skador är en tråkig baksida av 
denna sport. Knän, axlar och ben är sär
skilt utsatta områden.

Vid det här laget har Lisa en skadehisto
rik som är respektingivande. Trots sin 
ungdom har hon hunnit missa både hela 
och halva säsonger efter skador.

Hur tränar man inför en SM-säsong?
– Först och främst måste man åka motor
cykel. Så mycket som möjligt. Jag har kört 
en hel del i skogen, enduro, under vintern. 
Och inför crossäsongen startar barmarks
körningen söderut, i mitt fall i Belgien och 
Holland i februari–mars. Fysträningen rul
lar hela året, löpning, cykel och gym. Någon 
form av fokuserad träning varje dag. Det 
är ett måste på SMnivå.

Hur får man ihop det här med ett van-
ligt yrkes- och familjeliv?
– Min sambo är enduroåkare på elitnivå, så 
hemma finns massor av uppmuntran och 
förståelse, skrattar Lisa. Med yrkeslivet är det 
inte fullt så enkelt. Nu arbetar jag på ABB i 
Storvik, monterar kabelhärvor och ser till att 
det blir rätt. Ett arbete som gränsar till hant
verk. Det kräver både noggrannhet och sinne 
för det praktiska, vilket passar mig fint.

Du är uppvuxen i garaget med en skruv-
mejsel i handen?
– Ja, nästan. Framför allt är hojlivet ett evigt 

kretslopp med tvätt och service. Mina föräld
rar lät mig inte komma undan grovgörat, 
skrattar hon.

Säsongen 2018 och siktet inför 2019
– Jag körde ca 35 tävlingar i fjol. I SM körde 
jag hem två bronspokaler, en i Västerås 
och en i Varberg. I SMtotalen slutade jag 
på en sjätte plats. De flesta motionstävling
arna har slutat med pallplatser.

– Jag presenterar alla mina resultat på 
min Facebooksida: Armandt #12 och SM 
resultaten även på Instagram: @armandt12. 

– Jag kör Kawasaki från Forsell i år och de 
endurotävlingarna jag tänkt köra kommer 
också att bli på Kawasaki.

– Jag kommer satsa på att köra alla SM
deltävlingar plus enduroklassikern i år. Jag 
kommer träna mer effektivt och endast 
köra tävlingar som gynnar mig utöver detta, 
vilket betyder att jag avstår från en del små
tävlingar.

Grävscoopet önskar lycka till!

Facebook: Armandt #12 Instagram: @armandt12 

Crosstalangen Lisa Armandt

Inte bara ett leende som är vinnande.

”Smidig och stark", säger Lisa Armandt om sin nya Kawasaki KX 250 årsmodell 2019.
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SECURELOCK™ – FÖR ENKLA OCH SÄKRA REDSKAPSBYTEN
Med detta säkerhetslås eliminerar du risken för pendlande eller tappade redskap. 
Den överträffar alla gällande säkerhetskrav och ger dig en trygg, kontinuerlig 
övervakning. Hemligheten ligger i en patentsökt lösning som kombinerar hydraulik, 
mekanik och sensorer med tydliga ljudsignaler. Dessutom kan SecureLock™ nu 
kombineras i både maskinfäste och tiltrotator för ännu högre säkerhet!

SecureLock™ i korthet:
•  Hjälper dig utföra korrekt låsning/koppling
•  Överträffar alla gällande säkerhetskrav
•  Ständig övervakning
•  Säkra och skyddade komponenter
•   Varnar för nötning, fel i systemet  

(el, signaler, komponenter, etc)
•  Tusentals enheter ute i drift
•  Passar de flesta fästestyperna

Läs mer på rototilt.se/securelock

När du vill göra verklighet 
av nollvisionen 
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Bergkällavägen 33, 192 79 Sollentuna
Telefon: 08-594 768 30 Fax: 08-626 75 10
E-post: info@ems.se • www.ems.se

Stockholm EMS. Bergkällavägen 33, Sollentuna. Telefon växel 08-594 768 30

Göteborg        EMS. Vagnmakaregatan 3, 415 07 Göteborg. Telefon växel 031-340 99 60

Sundsvall NTC AB. Lagbasvägen 3. 857 53 Sundsvall. Telefon 060-52 52 64

Mariestad       Mariestads Maskin & Energi AB. Kontaktperson: Jonas Jonsson 0501-650 90

Orsa Orsa Maskin AB. Kontaktperson: Bengt Norman, 0250-432 20

Staffanstorp Offes Trading. Kontaktperson: Jan Offesson, 040-54 64 95

Ringarum       Lögenäs Maskin AB. Kontaktperson: Anders Lögegård, 070-328 71 36, 0121-305 70

Örebro Agripro AB. Frommesta 304, Kumla. Kontaktperson: Kalle Ström, 070-663 19 49

Södermanland Agripro AB. Katrineholmsvägen 12, Flen. Telefon 0157-59 90 01

Värmland Agripro AB. Östanvindsgatan 20, Karlstad. Telefon 070-663 30 15

Kontakta oss!

Martin Olsen 
Säljare 
070-399 09 44

Mikael Söderström 
Verkstadschef
08-594 769 58

Tommy Gustafsson 
Produktspecialist
Hyundai
08-594 769 55

Lelle Westergård
Produktspecialist
Takeuchi
08-594 768 37

Christer Olsson
Reservdelar
08-594 766 59

Michael Karlsson
Reservdelar
08-594 766 59

Andreas Lundberg
Verkstadschef
070-529 48 02

Jarkko Weckman 
Fältkoordinator
Reservdelar
08-594 769 57

Svante Tonring 
Säljare
 070-322 13 31

Håkan Andersson 
Garanti & Fältchef
08-594 768 46

Daniel Hagström 
Säljare
070-220 99 90

Pär Goode 
Säljare
070-343 67 08

Anders Hultgren 
Reservdelar
031-340 99 63

Jonas Gustavsson 
Verkstadschef
031-340 99 62

Patrick Andersson 
Säljare 
070-105 48 78

Anna Olsen 
Fältkoordinator
08-594 768 49

STOCKHOLM

SUNDSVALLGÖTEBORG

Anders Sandberg
Säljare
070-374 57 32

Mikael Henriksson 
Säljare
070-343 63 03
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