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Utbildning som
leder till jobb
Hyundai

Take-Job

Dieci

Daemo

Bergmann

Succé för nya
Hyundai Santa Fe

Nya Santa Fe: 309 900 kr eller 3 099 kr/mån
Ibland behöver man en riktigt tålig bil. En bil att ställa krav
på i vardagen. Nya Hyundai Santa Fe är en sådan bil, och
ännu mycket mer. För nya Santa Fe kommer inte bara att
ta dig dit du vill - den kommer att göra det komfortabelt.
För med en mängd lyxig utrustning redan i grundutförandet
blir resan garanterat behaglig.
Dessutom ingår Sveriges mest generösa nybilsgaranti med
fri körsträcka i fem år. Så varför vänta?

Exempel på tillgänglig utrustning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eluppvärmt baksäte
Eluppvärmd ratt
Xenonljus
Öppningsbart panoramatak
Navigation
Backkamera
Filhållningssystem
Aktiv parkeringsassistans
Bluetooth med röststyrning
och streaming av musik

5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka • 5 års Vägassistans • 5 års Lackgaranti • 3 års Vagnskadegaranti • 12 års Rostskyddsgaranti
Bränsleförbrukning vid blandad körning: (2.2 CRDi-R 2WD/2.2 CRDi-R 4WD Aut) 5,6-6,8 l/100 km, CO2 147-178 g/km. Bilen på bild är extrautrustad.
Finansieringsförslag via Hyundai Finans: 5,95% ränta per 2013-03-01, 36 mån, 30% kontant eller inbytesbil, 44% restvärde, eff. ränta 6,63%.

Foto: tomaz Lundstedt
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Vindarna har vänt
NÄ R JAG SK R I V ER detta är det vår i luften. Det känns tydligt att vindarna har vänt, och då menar jag inte bara det
härliga vädret. Nej, även marknadsvindarna har vänt. Det
är en ny positiv ton i branschen. Vi får fler förfrågningar
från kunder, vi levererar fler maskiner än förra året vid
den här tiden, vi ökar vår omsättning och vi arbetar för
fullt med service och eftermarknad. EMS växer, kort sagt.
Det har lett till att vi har knutit två nya återförsäljare till
oss, plus att vi har anställt ny personal både i ledande roller och på verkstadsgolvet. Detta, och mycket mer, kan du
läsa om i den här tidningen.

V ILL DU TR Ä FFA oss och höra mer om vad vi kan erbjuda?
Passa gärna på när vi har vår egen mässa, Maskin
Stockholm (9–10/5). Då har vi öppet hus i våra lokaler i

Sollentuna. Efter förra årets succé så satsar vi igen, det
blev snabbt en viktig del i våra kundrelationer.
Vi kommer även att finnas på:
4–6/9
Entreprenad Live i Göteborg.
12–14/9 Entreprenadexpo i Skåne.
28–30/9 Load Up North i Boden.

TILL SIST V ILL jag framhålla vår duktiga personal som är
orsaken till att det går så bra för EMS. Jag brukar tänka i
idrottstermer och om EMS är ett team, så är ni alla
toppenspelare. Ni bidrar alla till att företaget fungerar
som ett lag i Elitserien.
BERTIL SÖDERBERG, VD.
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Ett slumpartat möte på en mässa för 14 år sedan
ledde till ett långvarigt samarbete. Carlssons
Täckdikning och Vadsbros Brunnsborrning AB
köper sedan dess alla sina maskiner av EMS återförsäljare Mariestads Maskin & Energi.

Lyckat byte till Take-Job
Vi servar EMS med verktyg och förbrukningsmaterial

Tel. 070-665 70 80 • mail: v.kocken@telia.com

Orsa
Maskin AB
Försäljning&serviceav:Take-Job•Hyundai•Daemo
Dessutom Lännen Grävlastare och Cummins Dieselmotorer.
Kontakta oss:0250-43220•omtbengt@telia.com•www.orsamaskin.se
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M AGN US CA R LSSON , ÄGA R E

till företaget, sprang på EMS vd Bertil Söderberg på en mässa för 14 år sedan.
Mötet ledde till att en banddumper
bytte ägare och på köpet inleddes
ett långt samarbete. Och det är inget som Magnus ångrar.
– Verkligen inte. Vi har en väldigt
bra relation till EMS och deras återförsäljare i Mariestad. Försäljning,
service och annan eftermarknad
fungerar jättebra. Jonas (Jonas Jonsson, säljare, reds anm) är noga med
att fånga upp sina kunder och fokusera på dem.
Magnus Carlsson, som genomgående haft Doosan grävmaskiner
sedan lång tid tillbaka, föll som en
fura när Jonas Jonsson visade honom en Take-Job TB290.
– Jag fick prova en niotonnare över
julhelgen och gillade den på en
gång. Efteråt sade jag till Jonas att
den maskinen får du aldrig tillbaka,
säger Magnus och skrattar.
Magnus köpte maskinen och dessutom en TB260. Magnus berättar att
det som fick honom på fall var främst

”Det var inte helt lätt
att byta från Doosan
som jag har haft så
länge. Men jonas rekommenderade takejob och jag lyssnar på
honom.” Magnus
Carlsson ångrar inte
att han bytte märke.

att Take-Job har betydligt starkare
larvmotorer än andra märken.
– De är snabba och starka i larven,
det skiljer nästan 30 procent i dragkraft mot Doosan. Vi täckdikar, plöjer och schaktar mycket och då behöver vi starka maskiner. Dessutom
har Take-Job bra hydraulik och är
bränslesnåla.
Båda maskinerna levererades förberedda för rototiltmontage.
– De har förmonterad tilthydraulik så man slipper eftermontera en
rototilt med styrsystem som på Doo-

san, säger Magnus. Det sparar in service och hindrar driftstopp, vilket
har varit ett problem på alla andra
maskiner vi har.

Fungerande IT från Further
Further är ett företag med kraftfullt kompetenta och trevliga ITtekniker och IT-konsulter baserat i Stockholm och London. Våra
kunder, bland annat EMS, litar på oss när det gäller att skapa,
driva och stödja en IT-miljö som både passar och fungerar. Genom
listig teknik kan vi kontinuerligt sköta om miljön vilket ger oss
möjlighet att hålla en bra och fast prisnivå mot våra kunder.

Vi har flera kunder med riktiga jobb – och som ett exempel så hjälper
vi EMS med hela deras IT-miljö i både Stockholm och Göteborg. När
deras användare behöver stöd så kan de ringa vår Service Desk och vi
följer sedan ärendet tills det är helt löst, och du alltid kan få en översikt
över eventuella IT-problem i verksamheten och hålla oss ansvariga för att
det blir löst.

Våra kunder är främst små och medelstora företag som anser att IT-drift
och IT-support inte hör till deras kärnverksamhet utan hellre vill att någon
som är riktigt duktig tar hand om det och bara ser till så att det fungerar.

Bland andra kunder kan också nämnas att vi hjälper en av Sveriges snabbast
växande järnvägsentreprenörer, VR Track, att klara av sin tillväxttakt på
IT-sidan i hela Sverige utmed rälssträckorna som de bygger eller har drift
och underhåll på.

Enligt vårat motto “Fungerande IT utan överaskningar” upplever våra
kunder teknik som inte är i vägen utan som på ett effektivt sätt stöder deras
affär och dagliga arbete. Våra IT-tjänster levereras dessutom till överenskomna, fasta priser vilket gör att våra kunder vet precis vad det kommer att
kosta löpande och under hela året.

EMS och andra byggare litar på Further AB för att skapa en stabil och
modern IT-miljö – Gör det du också och kontakta oss idag!

Vi tror att vårat sätt att göra affärer, leverera tjänster och att samarbeta i
längden leder till det bästa resultatet. Vi upplever även ett starkare partnerskap med våra kunder och får även ut mer i våra samarbeten med leverantörer
då vi vill satsa på stabilitet och kvalitet. För er inom bygg och anläggning
har vi ett starkt erbjudande som även inkluderar mobiltelefoner och datorer
som tål ordentlig användning, och hållbara lösningar för förstärkt nätverk
i bodar eller fasta lokaler.

Personlig kontakt: Daniel Nyström – 0709-55 90 99 | Växel: 08-410 417 90 | Webb: www.further.se
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”Från stenåldern
till teknikens värld”

Centralsmörjning
Med tusentals monterade maskiner har PMC Lubrication en mycket gedigen erfarenhet när det gäller
smörjning av entreprenadmaskiner och olika typer av
fordon. Med hjälp av duktiga medarbetare, kreativa
kunder och mycket entusiasm är PMC Lubrication och
Quicklub, Lincolns Progressiva Centralsmörjsystem,
ett begrepp på marknaden.
Försäljning sker via EMS och deras återförsäljare som
borgar för professionell hantering av material, installation och garanti.

PMC Lubrication
som serviceorganisation
Som ett extra stöd till våra slutkunder stödjer vi EMS
och deras serviceorganisation med utbildning och
teknisk support.
Ring vårt Service/Supportnummer

0709 20 85 00.

www.pmclubrication.se
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30 år. Så länge har G björkmans
åkeri i Upplands Väsby varit
trogna kunder hos eMS. Det
långvariga samarbetet befäster
man genom att köpa in en ny
Hyundailastare.
GR ÄVSCOOPET Å K TE TILL Storängsbotten för att träffa Michael Dahlin
som är maskinförare på G Björkmans Åkeri. Här arbetar han med
att förbereda för Fortums nya biogasanläggning. Till sin hjälp har
han firmans nya lastare, en Hyundai HL 760-9A. Uppgraderingen
innebär stor skillnad, menar han.
– Idag har jag lyft fram stora och
tunga mobilkranar. Det har gått
som en dans med den här lastaren.
Det är som att gå från stenåldern till
teknikens värld.
G Björkmans Åkeri har köpt maskiner av EMS sedan 1984. På den tiden var det Kobelco som gällde, idag
är det främst Hyundai, berättar företagets ägare Gunder Pettersson. Han
har sett hur utvecklingen har gått

Michael Dahlin är
maskinförare på
G björkmans åkeri.

framåt till dagens moderna lastare
där Hyundais nya serie ingår.
– Det är en ny generation maskiner. Hyundai har infört ny teknik,
nya växellådor och nya motorer. Det
har hänt mycket på de här åren,
konstaterar han.

– De nya maskinerna har fått bättre
avgasrenare och så är de bränslesnåla.
Det är viktigt i dagens dyra läge. Och
de har starkare motorer som gör att de
både lyfter och kör snabbare.
En annan nyhet i Hyundai HL 7609A är den inbyggda vågen, och det är
något som Gunder Pettersson uppskattar.
– Kunden säger hur stor mängd de
vill ha, och vi lastar på tills vi får
den rätta vikten. Det förenklar jobbet för oss.

Försäljning och service av nya och begagnade maskiner
och redskap för lantbruk, entreprenad och skog.

Jonas Johnson 070-573 26 21 | Lennart Jonsson 070-233 59 27
Hammarsmedsg. 23, Mariestad | Tel. 0501-650 90 | www.mariestadsmaskin.se

Lönsam säkerhet.
hh
Marknadens säkraste snabbfäste och tiltrotator.
hh
Passar alla grävmaskiner, tillgängligt idag.
hh
Helgjutet för maximal styrka och hållbarhet.

Trailertransporter över hela Sverige
Med egen Vägtransportledare
Bilden togs när vi körde kabeltrummor som lastades i världens
största fraktflygplan, Antonov An-225.

www.steelwrist.se
Rådmansö Trailer AB
www.radmansotrailer.se
Tel. 070-817 10 27, 0176-22 22 00

WWW.EMS.SE
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AEB Maskin uppdaterar maskinparken
aeb Maskin ab i Ludvika har en bred verksamhet. bland uppdragen
som utförs i hela landet ingår bland annat arbeten med kraftanläggningar, vattenkraft, dammar, Va-ledningar, fjärrvärme och olika typer
av kabel- och kanalisationsförläggningar.
– ju mer maskiner och utrustning man har, ju mer jobb får man. Så
är det, säger Håkan Lodin, ägare.
ENLIGT DEN DEV ISEN har AEB Maskin nu uppdaterat sin maskinpark
med två Hyundai och en Take-Job.
Hyundai R260LC-9A används till ett
större brobygge över riksväg och
järnväg, Hyundai 220LC-9A gör
mark- och ledningsarbeten åt ABB
och Take-Job TB295W utför VA-sanering åt Ludvika Kommun. Håkan
Lodin berättar om uppdragen:
– Hyundai R260LC-9A har vi till
mellanstora schaktningsjobb eftersom den har en stabil och högbyggd
undervagn som klarar tuffa tag.
– Hyundai 220LC-9A är perfekt för
de ledningsarbeten vi gör plus att
den är utrustad med programmerbar

maskinstyrning av modellen ”Scanlaser IX3D”. Arbetet blir exakt utan
att man behöva ha så stor personalstyrka på plats.
– Take-Job TB295W är både stabil
och har rätt storlek. Den är kraftfull,
men ändå liten. Helt perfekt för att reparera vatten- och avloppsledningar.
Det är en lång entreprenad och under
arbetets gång har vi provat andra märken som vi inte har varit nöjda med.
Håkan Lodin äger Hyundai-maskiner sedan tidigare, men Take-Job
är nya för honom.
– Den upptäckten kan jag tacka en
entreprenörskollega för, han rekommenderade märket. Mina förare fick

Håkan Lodin äger
Hyundai-maskiner
sedan tidigare, men
take-job är ett nytt
märke för honom.
Här tillsammans med
maskinisten tony
eriksson.

provköra och var jättenöjda. Så det
var ett lätt val.
Framtiden ser ljus ut för AEB Maskin AB. Almanackan för 2014 är fulltecknad och de närmaste åren är det
stora jobb på ingång, berättar Håkan.
– Vi väntar bland annat på att de
nya gruvprojekten här i Bergslagen
ska starta, jag tror att det kan börja
redan 2015. Det blir mycket jobb för
den här typen av maskiner, så vi är
väl förberedda.

Den nya generationen

SnAbbFäSTEn

Med Swingotilt® får du en säker investering
med 2 års fabriksgaranti, och dessutom en
gripmodul som har marknadens största
gripvidd.

Ta ett fast och säkert grepp på dina grävutrustningar! HARDLOCK är vårt NYA helt
glappfria vändbara säkerhetsfäste.
• DUBBEL LÅSNING • FRAMAXELLÅS
• SHIMSFRITT

Se SMP Hardlock på
www.smpparts.com

Med känsla och kvalitet från din ledande redskapsleverantör
Genom ett nära samarbete mellan oss som tillverkare, entreprenörer, återförsäljare och maskinproducenter har vi ett redskapsprogram helt anpassat
för den Nordiska marknaden. Lyssna med din maskinhandlare!
Gilla oss på facebook.com/smppartsab
SMP Parts AB | www.smpparts.com
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Norrbottens Bergteknik drar söderut
Sol på himlen och eld i berget. 90 ton dynamit och en Hyundai R290
används för att ge plats åt ahréns åkeris nya terminal i Södertälje.
– Vi knäcker berget, säger Norrbottens bergtekniks arbetsledare birger Larsson om projektet som beräknas ta två år.
VÅ RSOLEN GASSA DE OCH ordet
”söder” i Södertälje passade verkligen bra när Grävscoopet besökte
Morabergs industriområde och träffade Norrbottens Bergteknik. Den
norrländska entreprenören är kontrakterad för att frigöra och
spränga bort en stor bergsknalle
där Ahréns Åkeri ska bygga terminal, kontor och garage.
– Vi ska ner 15 meter där det är
som högst, säger Birger Larsson. Det
innebär att vi måste spränga bort
ungefär 450 000 ton berg. Bergmassorna krossar vi sedan med en
mobilkross och säljer vidare till ett
stort byggföretag.
Norrbottens Bergteknik har beställt
en ny Hyundai R330 som ska användas
i det här projektet. I väntan på att den
ska levereras har man hyrt in en Hyundai 290 för att komma igång med arbetet. Birger är positiv till maskinen.

– Hyundai har utvecklat hydrauliken något otroligt, konstaterar
han. Det är bra komfort och tyst i
hytten. Alla filter sitter lättillgängligt bakom en lucka på sidan
av maskinen, så det är lätt att göra
service själv. Det finns dessutom
ett element som förvärmer dieseln
så att den inte fryser på vintern. På
de områdena har de verkligen
tänkt till. Däremot saknar jag starkare skyddsplåtar, de här känns
lite ömtåliga, säger han och klappar underredet.
Även om Birger trivs i R290:an så
ser han definitivt fram emot att den
större maskinen kommer.
– R330 är starkare, högre och har
en längre arm och därmed större
räckvidd. Då når jag längre när jag
lägger sprängmattor på berget.
Arbetet som började i februari i år
ska vara klart i mars 2016.

birger Larsson
är arbetsledare
i projektet.

Det går åt 90 ton
dynamit för att
spränga bort
450 000 ton berg.
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josefin Mellgren är
på väg att uppfylla
sin barndomsdröm.

Utbildning
som leder
till jobb

Daniel Nidsjö, Regionchef på Grönlunds.
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Många som har gått någon av
Grönlunds yrkesutbildningar har
blivit erbjudna arbete.
– Chansen att komma ut i
arbetslivet är väldigt stor, säger
Magnus Nordahl, utbildningsledare.
GRÖNLU NDS U TBILDA R TRUCK-,

maskin- och bussförare samt lastbilschaufförer och kurserna är riktade
till både gymnasieungdomar och
vuxna. Detta gör man i samarbete
med arbetsförmedlingen, Arlandagymnasiet och centrum för kommunal vuxenutbildning.
– Många som har gått hos oss har
blivit erbjudna arbete där de har nytta av det de har lärt sig, konstaterar
Magnus Nordahl. Vi utbildar enligt
branschens krav och för en utbildad
maskinförare är chansen att komma
ut i arbetslivet väldigt stor.
Magnus Nordahl drog igång
Grönlunds Yrkesutbildningar i Sigtuna i augusti 2012. Man började i
liten skala med en klass och en
lärare. Framgången lät inte vänta
på sig och redan i höstas hade man
växt explosionsartat till åtta klasser och 16 lärare. Elevantalet i varje
klass överstiger aldrig 25, och de
kortaste maskinkurserna är på 20
veckor. I maskinförarutbildningen
ingår prak t iska övningar med grävmaskiner och hjullastare. De flesta

maskinerna är levererade av EMS,
berättar Magnus Nordahl.
– Jag granskade flera leverantörer
och EMS var det mest fördelaktiga
alternativet rent företagsekonomiskt. De uppfyllde de flesta av våra
kriterier, berättar han och räknar
upp fördelarna:
– EMS var bäst när det gäller service, tillbehör, support, miljötänk och
eftermarknad. Plus att de har alla manualer digitalt vilket är väldigt praktiskt eftersom vi utbildar just digitalt.
Magnus var noga med maskinvalet till utbildningarna. Han tittade
på flera olika märken och fastnade
till slut för Hyundai och Take-Job.
– Det är maskiner som är väldigt
vanliga ute på marknaden, vilket
innebär att eleverna lättare kan börja jobba direkt efter utbildningen.
Grönlunds har planer på att utöka
kurskatalogen, bland annat med en
bud- och paketbilsutbildning. Och
det kan bli verklighet redan i höst,
berättar Magnus.
– Det finns en efterfrågan i branschen på en sådan utbildning. Den
kommer att innehålla godshantering, transportjuridik, truckutbildning samt hur man kör sparsamt.
Josefin Mellgren befinner sig mitt
uppe i maskinförarkursen. Just nu
är det mycket studerande av vägbyggen och husgrunder, berättar hon.
– Drömmen är att få ett jobb på
ett bygge. Jag har alltid velat jobba

Magnus Nordahl är
utbildningsledare i
Sigtuna.

med maskiner, ända sedan jag var
liten. Det här är första gången jag
har fått sitta i en grävmaskin och det
är verkligen jätteroligt. Jag känner
att jag har hittat rätt. Nu hoppas jag
på att kursen ska leda till ett arbete i
branschen.
Eftersom många av eleverna har
blivit erbjudna jobb efter avslutade
kurser så har nog Josefin en god
chans att få sin dröm uppfylld.

Grönlunds trafikskola startades 1965 av
åke och Inga-Greta Grönlund. Skolan
hade redan från start en inriktning på
tung trafik. Så småningom tillkom alla
andra körkortsklasser och skolan var först
i Stockholm med motorcykelutbildning.
1997 öppnas Grönlunds trafikskola i
Södertälje med inriktning på tung trafik.
2002 öppnas Grönlunds trafikskola i
Haninge.
2004 öppnas Grönlunds i Uppsala.
2008 öppnas Grönlunds trafikskola på
Hisingen i Göteborg.
2009 öppnas Grönlunds trafikskola i
Malmö och Gävle
2011 öppnas Grönlunds trafikskola i
jönköping och Umeå
2012 Lokalkontor öppnas i karlskrona,
Uddevalla, Nyköping, karlstad, Hudiksvall, östersund, Sigtuna och Luleå.
2013 tjänsteutbudet blir större och företaget har flera utbildningar inom drift- och
vägunderhåll och maskinförare. Detta
leder till att man beslutar sig för att byta
namn till Grönlunds Yrkesutbildningar ab
med Grönlunds trafikskola som bifirma.
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SecureLock™ - en helt ny säkerhetsnivå
Vårt säkerhetslås SecureLock ger dig trygghet i arbetet och ser till att redskapet alltid är säkert låst.
Vi har tagit ett steg längre och överträffar standarden för säkerhetsövervakning; dubbla låskretsar,
kontinuerlig övervakning, ljudsignaler och LED-lampa. Passar alla fästestyper och grävmaskiner.
Tryggt och enkelt.
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Kundanpassade kärror för alla grävare!
1,5 – 12 tons lastvikt

M
E
D
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P
Å

Se oss på
YouTube

Vi finns nu på Facebook!

Waldung-kärran®
www.waldung.se

Tel. 0708-55 24 72
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Nattjobb på
Essingeleden

Foto: Stefan andersson

j:son Mark och Maskin har just nu två extrautrustade
take-job ute på helt olika slags jobb i Stockholm. Dels förbereder man byte av gatubelysning mitt i trafikkaoset på
essingeleden, dels lägger man kraftkabel i det lugna villaområdet Ledinge i Norrtälje.

GAT U BELYSNINGEN PÅ ESSINGELEDEN

är linspänd över vägen och ska bytas till mittenbelysning. J:son Mark
och Maskin har fått i uppdrag av
Vägverket att förbereda bytet. Ägaren Tony Johansson berättar om arbetet som måste ske nattetid.
– Vi kör mellan klockan 22 och 05
då det är minst trafik, säger han. Vi
flyttar mittenblocken mellan vägbanorna och fräser ner ny belastningskabel. Sedan flyttar vi tillbaka blocken. Jobbet görs med en Take-Job 175:a
som vi har monterat en fräs på.
Fräsen är hyrd efter ett tips från
Patrick Andersson, säljare på EMS,
berättar en nöjd Tony.

vare räckvidd, säger han. Den gör
också att maskinen kan lyfta högre.
Robert Permark är maskinförare på
J:son Mark och Maskin. Han har bara
positiva saker att säga om Take Job-maskinen som kommer att vara hans andra hem i ytterligare någon månad.
– Med knäckbommen når jag mycket längre och behöver inte larva över
schaktmassor för att plocka upp nedfallna stenbumlingar i schakthålen,
säger han. Och jag kan vika ihop
bommen och arbeta nära maskinen.
Bommen går dessutom att ställa in
så att jag slipper tänka på höjden när
jag går under kraftkablar och andra
luftledningar.
J:son Mark och Maskins samarbete
med EMS har pågått sedan 2004.
Tony Johansson igen:
– När jag startade firman köpte jag
min första maskin av Patrick Andersson. Och jag har köpt alla maskiner av
honom sedan dess. Grejerna funkar
bra, vi har inte behövt skicka in någon
maskin på reparation än så länge.

– Den funkar alldeles ypperligt så
nu har jag beställt en egen genom
honom.
Kontrasten till jobbet på Essingeledens trafikkaos är stor om man
jämför med kabelläggningsprojektet i det betydligt lugnare villaområdet i Ledinge i Norrtälje. Här lägger
J:son Mark och Maskin ner åtta kilometer kraftkabel samt förbereder
för bredband åt uppdragsgivaren
Norrtälje Energi. Tony Johansson berättar att man köpte in en ny TakeJob TB 290 med knäckbom som extra tillbehör inför uppdraget.
– Knäckbommen gör att maskinen
kan arbeta med både större och snä-

Robert Permark gräver
kabelschakt i Ledinge.
bland mycket annat
uppskattar han take-job
tb 290:s hydraulik som
gör den lättjobbad.
WWW.EMS.SE
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engcon Sweden
presenterar produktnyheter
på MaskinExpo 2014!

EC209 – Tiltrotator för
grävmaskiner mellan 6–9ton
NYHET

Likt sina storasyskon har den fördelar som slår de flesta
konkurrenter på fingrarna:
Några fördelar:
+ Ingjutna smörjkanaler, alla smörj-punkter framdragen
till en och samma smörjcentral
+ 45º tiltvinkel
+ Kraftigt bryt- & tiltmoment
+ Kraftigt roteringsmoment
+ Anpassad för högflödessvivel
Läs mer på engcon.com/gen2
NYHET

Q-safe – Världens
säkraste redskapsfäste
Med Q-safe är det säkert och lönsamt att göra rätt!
Trefaldig säkerhet: hydraulisk övervakning, mekanisk
säkerhetslåsning och elektronisk övervakning.
Läs mer på www.engcon.se/nag

NYHET!

◄ EC-Oil – Snabba
redskapsbyten
Nya uppgraderade EC-Oil är engcons system
för hydraul- och elkoppling av hydrauliska redskap,
speciellt anpassad för vår serie tiltrotatorer. Som enda
leverantör kan vi hjälpa dig med en helhetslösning –
allt från styrsystem, fäste och redskap till support och
säkerhetsanalyser.
Läs mer på www.engcon.com/ecoil

Genom engcon Sweden får du tillgång till ett oslagbart brett och heltäckande sortiment av produkter och
tillbehör. Oavsett om du kör grävmaskin eller hjullastare har vi det som gör din verksamhet mer lönsam –
och produktnyheter som skapar nya affärsmöjligheter och gör vardagen enklare. Möt oss på MaskinExpo så
visar vi gärna dig hur!
engcon Sweden Transportgatan 5, SE-833 36 Strömsund
Tel 0670-65 04 00 | E-post info@engcon.se | www.engcon.com/sweden

Da eM o

Tillbehör från Daemo gör maskinen komplett

precis på
att montera sin Daemo Alicon B250
hydraulhammare när Grävscoopet
ringer.
– Byggmax i Jönköping ska bygga
ett nytt varuhus och jag ska göra förarbeten till husgrunden, berättar Peter. Först ska den gamla byggnaden
som står här rivas, så jag ska börja
med att knacka ned betongplattor.
Hydraulhammaren passar perfekt till det här jobbet, menar Peter.
– Den har bra slagkraft och är slitstark. Dessutom är den smidig och
behändig, inte alls stor och klumpig
trots att den är väldigt stark. Jag är
helnöjd med den.
Ett annat pålitligt tillbehör är Peters gamla trogna betongcrusher, en
Daemo DMC 230. Den köpte han redan 2008.

PETER ER IKSSON H Å LLER

– Den har jag kört några tusen
timmar, konstaterar han. Förra vintern rev jag Tidaholms skola med
den. I byggnaden fanns det skyddsrum med 50 centimeter tjocka valv
och crushern hade inga problem
med dem.
Hydraulhammaren och betongcrushen monterar Peter på en Hyundai R210, en maskin som snart ska
bytas mot den större modellen R260.
Det har alltid varit Hyundai som har
gällt för Hässle Transport.
– Det är ett fruktansvärt bra märke på alla sätt, det vill jag fortsätta
med. Och det är bra att det är EMS
som säljer maskinerna, eftersom jag
gärna fortsätter samarbetet med
dem, berättar Peter och fortsätter:
– Jag har en del speciella krav på
hydrauliken, jag vill kunna styra all
extrautrustning med spakar inifrån
hytten. EMS är vana vid mina konstiga idéer och bygger maskinen
precis som jag vill ha den.
När det gäller service så brukar
Peter vända sig till en speciell mekaniker som är auktoriserad av EMS.
– Han har full kännedom om maskinens funktioner och vet om mina

Foto: Hässle transport ab

För entreprenören som arbetar
med rivning och markarbeten är
en hydraulhammare och en betongcrusher från Daemo precis
det man behöver. Det tycker Peter
eriksson, ägare av Hässle transport ab utanför jönköping.

Peter eriksson är ägare till Hässle transport ab.

extravarianter. Det kan inte bli smidigare.
Entreprenören Hässle Transport AB
har funnits sedan 2001 och arbetar
främst med rivning och markarbeten
i Småland. Man gör även viss bergavtäckning inför sprängningsjobb.

Under- och överjordiska uppdrag

R250 OCH R145 LCD är de
senaste tillskotten i maskinparken,
berättar RO Svets och Reps ägare
Ronny Edefall.
– R250:an använder vi för att
transportera dy och sand till vår
matjordstillverkning. Den är stark
och kan ta mycket last. Och med
R145:an forslar vi trämaterial till
vår träkross. Vi krossar returträ och
gör flis till Tekniska Verken, säger
Ronny och fortsätter:
– Innan vi köpte Hyundaierna så
hade vi en Take Job och en JCB. Bra
maskiner, men de räckte inte till
storleksmässigt.

H Y U NDA I

Ronny tycker att samarbetet med
EMS fungerar väldigt bra.
– Det började med att jag var intresserad av Take Job, säger han. Min
kontakt är Rolle (Roland Stoltz, säljare, reds anm) och det har aldrig varit några problem. Han håller vad
han lovar och det är mycket värt.
Och servicekillarna vet vad de håller på med. Väldigt kunnig personal.
Framtiden ser ljus ut för RO Svets
och Rep AB. Många omvälvande byggprojekt kommer att dras igång i Kiruna den närmaste tiden och det är
många offerter som väntar på att
lämnas in.

Foto: Ro Svets och Rep ab

Ro Svets och Rep ab i kiruna arbetar både under och över jord. Man
tillverkar lastväxlarflak och stålkonstruktioner åt tekniska verken, utför
servicejobb på kiruna kommuns värmeverk samt monterar och gör
service på ventilationssystemet i Lkab:s gruva. och man gör det givetvis med maskiner från eMS.

Ronny edefall är
ägare till Ro Svets
och Rep ab.

– Stadsflytten på grund av gruvan
kommer att dras igång snart och där
kan vi hjälpa till med stålarbeten och
grävarbeten. Och Kirunas nya stadshus ska börja byggas till hösten. Det
ligger många maskinjobb och väntar.
WWW.EMS.SE
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Boka din YKB-utbildning hos oss.
NYHET! Nu har vi även kundanpassade
utbildningar för maskinförare.

’’

Kör säkert, kör
med Grönlunds!

Vi utbildar för arbete!
Grönlunds erbjuder ett brett utbud och den senaste kunskapen
inom yrkesutbildningar för transport, maskinförare och väg.
Med ett flexibelt arbetssätt kan vi tillgodose behoven i såväl större
som mindre företag. Med lokalkontor från Luleå i norr till Malmö i
söder är chansen stor att vi finns nära dig.

Grönlunds Yrkesutbildningar AB • Honnörsgatan 2 • 170 69 Solna • www.gronlunds.se

Foto: Linnarsson

L INN a R S S o N

Sven-erik Linnarsson (t.v.) är vd för Linnarsson och Mikael Linnarsson är delägare i företaget.

Ny återförsäljare

Välkommen till EMS!
Från skog- och lantbruksföretag
till byggentreprenörer. Linnarsson
breddar kundunderlaget rejält i
och med att man nu kan erbjuda
eMS hela sortiment.
har Linnarsson
växt rejält. Man har anställt ytterligare personal, man är på gång att flytta
till rejält större lokaler i Blidsberg,
strax utanför Ulricehamn, och man
har inlett samarbete med EMS. SvenErik Linnarsson är vd på företaget.
– Vi behövde fler ben att stå på, berättar han. Vi tog kontakt med Ber-

DE SENASTE Å R EN

til Söderberg på EMS, åkte upp till
Stockholm, hade ett möte och kollade in deras anläggningar. Han var
positiv och tillmötesgående och det
kändes direkt att vi skulle kunna
jobba bra ihop.
Linnarssons har tidigare jobbat
främst med skog- och lantbruksföretag.
– I och med att vi nu kan erbjuda
EMS hela sortiment tror jag att vi
kommer åt en yrkeskategori ytterligare. Byggentreprenörer är på stark
frammarsch i Sverige och där har vi
vår framtida bas.

MILSTOLPAR
1988 Sven-erik Linnarsson startar företaget.
1995 avtal skrivs med ett par skogsmaskinsföretag och
verksamheten tar fart.
1996 Flytt till blidsberg nära Ulricehamn. Företaget växer
och behöver en verkstad.
2003 kontrakt skrivs med ett traktormärke, vilket leder till
att man kommer in på lantbruksbiten.
2004 Mikael Linnarsson blir delägare.
2012 Inköp av större lokaler i blidsberg.
2013 Samarbetet med eMS inleds.
2014 Flytt till de nya lokalerna (i blidsberg).

WWW.EMS.SE
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Nordea Finans
- en stark partner
inom finansiering
Vi har en hög specialistkompetens
och ett brett utbud inom finansieringslösningar. Investeringskrediter är bara
ett exempel.
Läs mer på nordeafinans.se
Gör det möjligt

o FFe S t R a D IN G

Ny återförsäljare

Öppet Hus på Offes Trading
offes trading i Malmö är ny återförsäljare för eMS. och kanske var det
så att eMS sortiment hjälpte till att locka besökare när man öppnade
huset i tre dagar för sina kunder.
– Det fanns besökare som hängde på låset ett par timmar innan vi
öppnade, så jag kan lugnt säga att det var en succé, säger ägaren jan
offesson.
– Vi kommer att följa upp med
kunder som anmälde intresse, de
kommer att erbjudas att åka med ut
till entreprenörer för att prata och
testa hur maskinerna fungerar i fält.
Samarbetet med EMS är relativt
nytt, berättar Jan.
– Jag har länge gått och sneglat på
Take Jobs grävmaskiner och Bergmanns dumprar, det är intressanta
maskiner. Så jag tog kontakt med
EMS förra året i förhoppning att få
till ett samarbete. De hade ingen
återförsäljare i Skåne visade det sig,
så där fanns en öppen dörr som jag
klev rakt in genom.

”bara det att det stod
take-job på inbjudan
som jag skickade ut
ledde till att en kund
fick upp ögonen för
oss. Han ringde på
stående fot och nu har
han köpt en take-job
tb290 bandgrävare på
8,5 ton”, berättar jan
offesson.

Foto: tomaz Lundstedt

I M A RS I år var det 20:e gången
som Offes Trading hade öppet hus.
Även denna gång var det väldigt
välbesökt.
– Det har stort värde för oss att så
många kommer hit för att träffa oss
och andra kollegor, säger en nöjd
Jan Offesson. En del kommer för den
sociala biten, en del för att titta på
och provköra maskiner. Det blir en
mötesplats för branschfolk.
De många besökarna fick provköra
maskiner från bland annat Take-Job
och Bergmann.
– Normalt brukar folk vara kritiska och gärna påpeka brister med
maskiner, säger Jan. Men tongångarna om Take-Job var otroligt positiva,
det sades bara bra saker. Det har jag
aldrig varit med om förut. Eftersom
det är ett nytt märke för oss så känns
det tryggt inför framtiden.
Många tog chansen att känna hur
maskinerna är att jobba med.

De många besökarna fick provköra maskiner
från bland annat take job och bergmann, träffa
säljare, umgås med kollegor, dricka kaffe och
äta en korv eller två.

NY PÅ JOBBET
Tommy Gustafsson är sedan
början av februari ansvarig
för Fältservice. Han kommer
närmast från Hesselberg
Maskin i knivsta. tommy är
tillsammans med sin sambo
nyinflyttad i ett radhus i
Upplands Väsby. När tommy
inte jobbar hittar man honom ofta i egna motorbåten eller i färd med att
göra underhåll på radhuset. Grävscoopet önskar
tommy välkommen!
Jarkko Weckman är sedan
årsskiftet ny reservdelschef.
Innan dess var han arbetsledare på Fältservice. På reservdelsavdelningen har jarkko
koll på tusentals artiklar, alltifrån små skruvar till stora hydraulcylindrar. Han är gift och
bor i hus i Sollentuna. När
jarkko inte arbetar åker han gärna skidor, cyklar el-

ler seglar med den egna båten. Grävscoopet önskar jarkko lycka till med nya jobbet!
Morgan Englund är sedan i
höstas utrustningsmekaniker
på eMS. Innan dess svetsade
han aluminiumbåtar på alukin i Norrtälje. I de nya arbetsuppgifterna ingår det att
montera extrautrustning på
entreprenadmaskiner samt
svetsningar och andra reparationsarbeten. Morgan är särbo och bor i ett hus
i Gottröra. Han har ett stort musikintresse och
spelar gärna gitarr. Han var tidigare med i olika
band, men nu för tiden spelar han ”bara för husbehov”, som han uttrycker det. Grävscoopet önskar Morgan välkommen!
Sasha Krogius är sedan i mitten av mars ny reservdelssäljare. Innan dess hade han eget företag
i sportbranschen. I de nya arbetsuppgifterna ingår ansvar för reservdelsbutiken, ta beställningar

från verkstaden och se till att
det är ordning och reda på
lagret. Sasha bor med sina
barn i täby och på fritiden
coachar han täby Flyers i
amerikansk fotboll. även jakt
och skidåkning står på
hobbylistan. Grävscoopet
önskar Sasha välkommen!
Kristoffer Karlsson är sedan i
höstas ny utrustningsmekaniker på verkstaden. Innan
kristoffer kom till eMS hade
han egen firma, Uppsala bil
& Däckservice. Han bor med
sambo och barn i Sigtuna.
När det hinns med spelar
kristoffer gärna hockey och
innebandy samt styrketränar. Grävscoopet önskar kristoffer välkommen!

WWW.EMS.SE
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kontakta oss!
StoCkHoLM

Martin Olsen
Säljare Sthlm
070-399 09 44

Patrick Andersson
Säljare Sthlm
070-105 48 78

Robert Gustafsson
Produktchef
08-594 768 47

Thomas Grönlund
teknisk chef
08-594 769 52

Jan Johansson
Reklamation
08-594 768 46

Mikael Söderström
Verkstadschef
08-594 768 32

Jarkko Weckman
Reservdelschef
08-594 768 39

Tommy Gustafsson
Fältserviceansvarig
08-594 769 55

NoRRLaND

GöteboRG

Daniel Hagström
Säljare
070-220 99 90

Anders Hultgren
Verkstadschef/
reservdelsansvarig
031-340 99 68

Stockholm
Göteborg
Luleå
bergkällavägen 33, 192 79 Sollentuna
Telefon: 08-594 768 30 Fax: 08-626 75 10
E-post: info@ems.se • www.ems.se

blidsberg:
kalmar

Roland Stoltz
Säljare Luleå
070-676 06 00

eMS, bergkällavägen 33, Sollentuna. telefon växel 08-594 768 30
eMS, Vagnmakaregatan 3. telefon växel 031-340 99 60
eMS, betongvägen 30. kontaktperson: Roland Stoltz, 0920-25 01 80

Linnarsson i blidsberg ab. kontaktperson: Sven-erik Linnarsson 0321-312 70
truck och Maskin. kontaktpersoner: jan Gustavsson 0706-97 31 13 och
anders Hallström 070-549 67 25
köping
Mälarmaskiner, kontaktperson: Stefan johansson 070-621 98 59
Mariestad
Mariestads Maskin & energi ab. kontaktperson: jonas jonsson 0501-650 90
orsa
orsa Maskin ab. kontaktperson: bengt Norman, 0250-432 20
Sollefteå
Ramsele Maskin ab. Västerås 106. kontaktperson: Lennart Sköldbjer 0620-174 00
Staffanstorp: offes trading. kontaktperson: jan offesson 040-54 64 95
Ringarum
Lögenäs Maskin ab. kontaktperson: anders karlsson 070-328 71 36, 0121-305 70

