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Farthållare
Parkeringssensorer bak
Bluetooth handsfree
Eluppvärmda säten bak
Luftkonditionering (AC)

Bi-xenon strålkastare
Eluppvärmd ratt
Backkamera
Regnsensor
Aut. klimatanläggning (ACC)

Läderklädsel
Panoramasoltak
Navigation
Nyckellöst lås & knappstart
Parkeringssensorer fram

Nya Hyundai ix35

Inspirerad av det du älskar.
Från 194 900 kr eller 1 949 kr/mån
Alla stora innovationer döljer ett stort mått inspiration. Inspiration är nyckeln
till att skapa en produkt värd att uppskatta på djupet. En produkt värd att värna
om i år framöver. Nya Hyundai ix35 är en sådan produkt. En sann crossover
med många vägval. För en Hyundai är så mycket mer än bara en bil. Det är en
bil värd att älska.
Låt dig inspireras av nya ix35 på hyundai.se

5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka•5 års Vägassistans•5 års Serviceassistans•5 års Lackgaranti•3 års Vagnskadegaranti•12 års Rostskyddsgaranti
Bränsleförbrukning vid blandad körning: (1.7 CRDi/2.0 4WD) 5,3-8,5 l/100 km, CO 2 139-197 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 6,95%.
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konsten att ta vara på möjligheterna
– även under halvljummen konjunktur
EMS GROU P står starkptrotspdenpallmännaplågkonjunkturen.pFöretagetspfokuseringppåpvinnandepmärken,pbärp
fruktpipformpavpstabilpverksamhetpochpenpökadpefterfråganp
påpblandpannatpTake-JobpochpHyundai.pEnpuppskattadpproduktpharpvaritpminigrävarenpTake-JobpTB175W.pNupuppleverpvipettpenaståendep”drag”ppåpersättarenpTB295W.pDenp
ärpliteptyngre,pbetydligtpstarkare,pmenpharpipstorpsettpsammapmått.pMedpandrapordpenpstarkplitenptuffingpsompklararp
trångaparbetsplatser.pDenpbandburnapminipgrävarenp
TB260pkomptidigarepunderpåret.pVipkännerpavpettpmycketp
stortpintressepförpdennap6-tonnare,pmenpävenpförpmotsvarandep9-tonsmaskinenpTB290.
Hyundaipmoderniserarpsinapgrävareppåpbredpfront,pmedp
väsentligtp bättrep förarmiljö,p merp ergonomiskap reglage,p
därp ävenp GPSp ochp kommunikationp harp sattsp ip fokus.p Vip
harpstorpefterfråganppåpbandarenpR235LCR-9Apmedpkortp
överhängpochppåphelapvårtpprisvärdapprogrampavpgrävare.p
MångapharpocksåpuppmärksammatpattpävenpHyunadipharp
hjullastare.pDep tarp nuppåpallvarp upppkonkurrensenpmedp
märkenpsompsvenskapentreprenörerpharpkörtpavpgammalp
tradition.
Vip lanserarp nup ävenp dumprarp frånp 1,2p tonp tillp 12p tonp
frånp tyskap Bergmann.p Dep förstap harp redanp levereratsp utp
tillpkund.pBergmannpharpdumprarpförpallapbehov.pVipkördepförsiktigtpigångpmedpteleskoplastarepfrånpDieci,pmenp
nuprullarpdetphelappå,pbådepbeträffandepruntomsvängandepochpstelapmodeller.
EMSpGrouppstårpfortsattpstarkt,pintepminstptackpvareppersonalpmedphögpproduktkännedom.pViptarpocksåpstortpansvarp
förpeftermarknadenpmedpenpservicepsompintepgörpnågonpbesviken.p Menp företagetpvorepintepvadp detpärpidag,p utanp sinap

kreativapochpaffärsmässigapkunder.pNågrapavpdempharpjobbp
bokadep förp flerap årp framåt.p Flerap harp expanderatp trotsp enp
svagpbyggmarknad.pNågrapharpinvesteratpävenpnärpdetpsettp
sompmörkastput.pVipbeundrarpfaktisktpderaspinitiativkraft.
skrivspmörkasphimlenpavpkrisenpipUSA:spoffentligapekonomi.pMedpförhoppningenpattppolitikernaplyckasp
kommapurplåsningen,pkanpvipstuderapkonjunkturprognoserp
härphemma.pAnalysföretagetpPrognoscentretptrorppåpettp
plysandep2015,pdåpbyggindustrinptillpochpmedpdrabbaspavp
pkapacitetsbrist.pEnpprognospfrånpSverigespByggindustrierp
tyderppåpettpnågotpbättrep2014pjämförtpmedp2013,pmenpdärp
tillväxtenpmestpberorppåpbostadsbyggandepochpmindreppåp
anläggning.pUnderp2014pkommerpdockpflerapstorapoffentligapinfrastrukturprojektpigång.p
Oavsettp halvljummenp konjunkturp ellerp lågkonjunktur,p
såpärpenpsakpsäker.pDetpfinnspalltidpjobb.pFörpbyggspdetpintep
kontorpochpgallerior,psåpbytspavlopppellerprepareraspdetpskolor.pJustpdåpärpenppålitligpkostnadseffektivpmaskinpviktigpförp
konkurrenskraftenpochpförmåganpattpsepmöjligheter.pKanskeputrustapsinp”standardmaskin”pmedpnyapredskappförpspeciellapuppdrag.
EMSpharpunderpåretpdeltagitpipEntreprenadpExpopipKnutstorppochpLoadpUppNorthpipBoden.pDåpfickpviptillfällepattpträffap folkp längrep bortp frånp Stockholmp ochp Göteborg,p bådep
gamlapochpnyapkunder.pMycketpgivande.pMångapipvårtplångap
landpärpförvånansvärtpkreativap–paffärsmässigapochpfinurligap –p kanp vip lova.p Vip kanp ocksåp lovap attp kundernap ip ochp
medpdettapgerposspytterligarepframtidstro.p
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Drottningholms Entreprenad AB
Deab har sitt säte på ekerö utanför Stockholm.
Under de 25 år som gått sedan starten har verksamheten hunnit få mycket stor bredd. Den omfattar åkeriverksamhet, markarbeten, vatten och avlopp, sprängning, schakt och grundarbeten,
renhållning, snöröjning med mera. Deab tillsammans med Drottningholms åkeri ab har idag ungefär 60 enheter – bilar och maskiner, bland annat
hjul- och bandgrävare, hjullastare, schaktmaskiner,
lastbilar och kranbilar.
Deab:s maskiner är utrustade med exempelvis
borriggar, vajerspel, bilningshammare, sorteringsverk, sorteringsskopor och demoleringsutrustning.
Stor del av maskinparken hyrs ut. I tjänsterna ingår
schakt- och grundarbeten – ”från mark till park” –
markarbeten och undervattensjobb. Dessutom arbetar Drottningholms entreprenad ab med rådgivning, konsultation och planering.

bergmann 3012 tar sig fram i leran.
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bergmann dumprar
nu i Sverige
– Drottningholms entreprenad ab helnöjda
med framkomlighet och förarmiljö

Foto: Simone Syversson

De första två bergmann-dumprarna som eMS har levererat är i jobb sedan ett par månader. Drottningholms entreprenad ab köpte en bergmann 3009 som lastar 9 ton och en
bergmann 3012 som lastar 12 ton.

– J UST N U hyrpviputpdemptillpNCCp
sompläggerpnerpvattenledningarpip
Karlstad,pberättarpPeterpFaerden,pvdp
förpDEABpochpävenpgrundarepavpföretaget.pJagpkännerpmaskinförarnap
sompkörpdem.pDepärpjättenöjda,pintep
minstpmedparbetsmiljönpochpkomfortenpiphytten.
en uppenbarligen
–pDumpernspframkomlighetpärpexnöjd emil Pettersson.
tremtp bra,p fortsätterp Peterp Faerden.p
PåpplatspdärpNCCpjobbarpförekommerpväldigtpdåligpmark.p
Manpkanpnästanpsägapattpdepkörppåpgrumligtpvatten.
–pEMSpärpenppålitligpmaskinleverantörpsompjagpgjortpaffärerpmedpunderptjugopårsptid.pIdagpharpvipkanskepettp25-talp
maskinerpfrånpdem,pbådepHyundaipochpTake-Job.pJagptvekadepintepattpvarapdenpförstapattpköpapBergmannpnärpnupEMSp
börjadeptapinpdemptillpSverige,pavslutarpPeterpFaerden.p
Förp attp klarap dep dåligap markförhållandenap ip Karlstadp
försågspdenpstörrepdumpernpBergmannp3012pmedp75pcmp
bredapdäck.pPåpEMSpvarpmanpsnabbapmedpattpskaffapframp
dessapfrånpTyskland.pDetpfinnspmöjlighetpattpväljapmellanp
treptyperpavpdäckpberoendeppåpbehov.

EmilpPetterssonpochpRogerpAnderssonpfrånpNCCpharpnup
körtpdumprarnapnågrapveckor.pMaskinernapanvändspvidp
förläggningp avp enp DN800p huvudvattenledning.p Förp attp
intepriskerapattpskadapbefintligapledningarpipnärhetenpvaldepNCCpdeptvåprelativtplättapdumprarna.
–p Bergmannp 3012p harp brap lastkapacitetp ip förhållandep
tillp sinp vikt,p berättarp Emilp Pettersson.p Bärighetenp ärp
mycketpbrapävenpnärpvipkörpipmjukapmassor.pDumpernpharp
sexpväxlarpframåtpochptrepbakåt,psamtpbådepmanuelltpochp
auto-läge.pUnderpdephärpsvårapförhållandenapkörpjagpenbartpmedpmanuell.
Denpmindrep3009pharpannanpväxellådapmedpfyrapframåtp ochp fyrap bakåt.p Nup använderp NCCp denp mindrep dumpernpsompkomplementptillpdenpstörre.
–pFörarhytternapipbådapmaskinernapärprymligapochpbekvämapmedpmångapinställningsmöjligheterpförpsätet.pAttp
detpändåpskumparplitepfårpmanpvarapbereddppåpunderpdep
ytterstpsvårapförhållandenpsompvipharppåpdetphärpkrävandepjobbet,pavslutarpEmilpPettersson.

emil Pettersson och
Roger andersson från
NCC kör dumprarna
för tillfället.

WWW.EMS.SE
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Tyresö Grund och Mark AB
Företaget har sin hemvist i tyresö utanför Stockholm. Det grundades
för ett trettiotal år sedan av Conny Lagerstedt. Först hette företaget
Conny Lagerstedt Schakt & transport ab. till en början såldes mest
transporttjänster, men verksamheten breddades och idag är inriktningen i huvudsak entreprenad och endast en mindre del transport.

Ny starkare
minigrävare
till Sverige

Lite vitsigt uppger man att företaget lägger grunden till ett bra arbete. Det handlar om mark- och grundarbeten till företag och privatpersoner. tyresö grund och mark utför alla typer av markanläggningar,
grundlägger för industri, hus och garage; arbetar med vägar, infarter
och asfaltering; gör plattläggning, stödmurar och gräsmattor; arbetar
med avlopp, reningsverk, dränering och fuktisolering av väggar; utför
maskinarbeten på entreprenad; och arbeten i samband med förläggning av el, kommunikation och It.

– tyresö Grund och Mark ab första köpare av take-job tb 295W
– ATT KÖPA enpTake-JobpärpsompattpköpapenpRolls-Royce,psägerpConnyp
Lagerstedt,psompärpTyresöpGrundpochpMarkspgrundarepochpägare.p
Maskinernapärpdyrare,pmenpdetpärpdetpvärtpiplängden.pJagpharpfyrap
Take-Jobpsedanptidigarepochpdetpärpaldrigpallvarligapproblempmedp
hydraulikenpellerpnågotpannatpheller.
–pDetpärpvärtpattpbetalapförpmaskinerpsompklararpkontinuerligpyrkesmässigp verksamhetp utanp oväntadep stilleståndp somp ip längdenp
kostarpmer.pMaskinernapbaraprullarpochpgår.pOmpdetpuppstårpnågrap
mindrepproblempärpEMSpsnabbapattpryckaputpochprättaptill.
ConnypLagerstedtpintepensphadepsettpdenpnyapmodellenpTBp295Wpipverkligheten,putanpbarappåpbildpinnanphanpbestämdepsigpförpköp.

FA K T U M Ä R AT T

BREDBYNS
SCHAKT AB
valde HYUNDAI

–pPåpbildenpsågpdenpsnyggpochpvälbyggdput.pSedanplapjagpmärkep
tillpattpdenpharpenpendapkolvpunderp”knäckbommen”pipställetpförpenp
påpvarderapsidan.pDetpgörpattpkolvenpsitterpmerpskyddad.
ET T T U NGT A RGU MEN T förpattpköpapmaskinenpvarpdenpextrapkraftenpsompdenpstorapmotornpger.pTBp295Wpharp99phk,pjämförtpmedp
72phkphospTBp175W.pTBp295Wpharpräckviddpipmarknivåppåp7510p
mm,pjämförtpmedp6700pmmphospTBp175W.pBådapmaskinernapharp
sammapbreddpöverpdäckenpochpkortpöverhängpbak.pPåpTBp295Wp
ärpdetpnågotpkortarepmedpenpsvängradieppåp1690pmm.pDettapgörp
attpävenpdenpstarkarepmaskinenpärplämpligpförpjobbpiptrångaputrymmen.

Trailertransporter över hela Sverige

Den första av take-jobs nya hjulburna minigrävare tb 295W
Med egen Vägtransportledare
har kommit till Sverige. tb 295W ersätter den tidigare tb
togs när
vi kördeoch
kabel175W. Den nya maskinen har köpts avBilden
tyresö
Grund
trummor som lastades i världens
största
fraktflygplan,
Antonov
An-225.
Mark ab. Företaget har många uppdrag i samband med förläggning av fibernät och den nya maskinen kommer som
första utmaning att ta ett sådant jobb.

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

Interlock XT

SKÖNT ATT SE MER
OCH SYNAS BÄTTRE

Ett lättinstallerat
och högkvalitativt alkolås som
förhindrar att en
onykter förare kan
köra sitt fordon.

Power Beam
3000 LED
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Power Beam
2000 LED

Power Beam
1500 LED

KL 7000 LED

Rota LED

ta k e- j o b

Världens
populäraste
tiltrotator
OavsettjvilkenjgrävmaskinjdujföredrarjgörjIndexatorjRototiltjdittjjobbjlönsammare.jFörmåganjattj
förvandlajmaskinenjtilljenjeffektivjochjflexibeljredskapsbärarejharjgjortjIndexatorjClassicjLinejtillj
världensjpopulärastejtiltrotator,jmedjoslagbarjkvalitet,jlivslängdjochjsupport.

WWW.EMS.SE
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I trånga innergårdar på
– anders Forslunds Schakt & entreprenad ab
använder nya take-job tb260
en stark minigrävare i rätt storlek med
full uppsättning av redskap är en förutsättning för många typer av uppdrag. ett
bra exempel är jobb på trånga innergårdar i citymiljö. just nu använder anders
Forslunds Schakt & entreprenad takejob tb260 för arbete med dränering och
tätning kring en husgrund.

– VÅ R TA K E - JOB TB145pblevpstulenpochpdåp
ersattepjagpdenpmedpenpTB260,pberättarpAnderspForslund.p145:anphadepgåttpåttapårpochp
skullepnogphapklaratpsigpettpbraptagptill.pp

Maskinförarenp Johnnyp Nordqvist,p somp
arbetarp åtp Andersp Forslund,p harp körtp denp
nyapminigrävarenpunderpettpparpveckor.pArbetsplatsenpärpenptrångpinnergårdpipettpavp
dep gamlap kvarterenp påp Kungsholmenp ip
Stockholm.pEnpmobilkranpbehövdespförpattp
lyftapinpmaskinen.
Bakgrundenp tillp uppdragetp ärp attp detp
trängtpinpvattenpipkällaren.pNupgörspnypdränering.p Manp bådep gräverp ochp sprängerp förp attp
kommaptillräckligtpdjupt.pDetpärpettpjobbpsomp
kräverpvarsamphand,pintepminstpförpJohnnyp
Nordqvistpsompsitterpvidpspakarna.pHanpharp
körtpmaskinerpsedanptidigaptonåren,phunnitp
medp bådep gamla,p ”halvmoderna”p ochp toppmodernapgrävare.p

– DET Ä R storpskillnadppåp260:anpochpdenp
tidigarep145:an,psägerpJohnnypNordqvist.p
Denpnyapmaskinenptillhörpjupenpnypgenerationpnärpdetpgällerpkomfortpochpförarmiljö.p
Sedanpfinnspmångapinställningsmöjligheterpförphurphydraulkraftenpskapfördelas.p
Detpärpenpmycketpstorpfördel.
Denphärpmaskinstorlekenpärpoptimalpförp
detphärpjobbetpmedptankeppåpdenpväldigtpbegränsadep ytanp dåp detp ärp ettp ganskap djuptp
schaktpintillphusgrunden.p
260:anpharpsamtidigtpdenpstyrkapochpallsidighetpsompkrävs.p

Orsa
Maskin AB

m

Maskintransporter

m

Maskinuthyrning

m

Markentreprenader

Försäljning&serviceav:Take-Job•Hyundai•Daemo
Dessutom Lännen Grävlastare och Cummins Dieselmotorer.
Kontakta oss:0250-43220•omtbengt@telia.com•www.orsamaskin.se

Vi servar EMS med verktyg och förbrukningsmaterial

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

Nu finns det en
ny smart app
med många
unika funktioner!
Jag har en varm och skön maskin när jag kommer till jobbet
- tack vare min Webasto
Nya GSM-starten TC3 - länken mellan dig och din värmare!
www.webasto.se
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Nyhet!

ta k e- j o b

Kungsholmen
johnny Nordqvist ser en stor fördel med att det
går att göra många inställningar för hur hydraulkraften fördelas.

take-job tb260 passar perfekt
till det trånga jobbet.

D01:02

www.wipomatic.nu
Slut på störningar i Bilden
NYHET !

Wipomatic lanserar nu efter en lång utprovning sitt nya
Digitala Trådlösa System ( DTS ).
Tillverkad i kraftig metall för en tuff miljö.

Ett stort urval av skärmar & Kameror.
Marknadens bästa bild! !

Det passar alla våra monitorer, gamla som nya .
Samt till alla våra standard kameror, dock ej de med
visir och tiltfunktion.

0243-25 50 10 Kunskap * Service * Kvalité - Full kontroll & säkerhet !
WWW.EMS.SE
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Länsmansbärby Entreprenad AB

Hos Länsmansbärby entreprenad skaffade man sig Hyundais
grävare för att testa märket. Det är kanske synd att kalla det
hela för ett ”test” eftersom maskinen användes fullt ut på
riktiga jobb. I alla fall föll det så väl ut att man köpte fler
Hyundai-grävare.

Länsmansbärby entreprenad ab är ett familjeägt företag med säte i
örsundsbro på den bördiga uppländska slätten. tomas Pettersson
tog över släktgården och började sedan även köra entreprenadmaskiner. Sönerna Robert och Fredrik startade sina egna entreprenadföretag. För fyra år sedan gick hela familjen samman i ett bolag och har
sedan dess expanderat. Idag arbetar åtta personer i verksamheten,
därav tre inhyrda. I maskinparken ingår Hyundai hjulgrävare och
bandgrävare, samt en rad andra maskiner som kranar, lastbil och
maskintrailer. Uppdragen handlar om bygg- och anläggning, pålning,
grundförstärkning, snöröjning, halkbekämpning, sandupptagning
m.m. en hel rad redskap finns till hands, bl.a. snövalsar och asfaltkross. kunder är bygg- och anläggningsentreprenörer, kommuner
och privatpersoner. Familjen har kvar jordbruket. Där är man inte lika
allsidig, utan nöjer sig med spannmålsodling.

Uppskattad förarmiljö
och jämn hydraulik

– Länsmansbärby entreprenad ab
nöjd med Hyundais grävare
I BÖRJA N AV 2011pköptespenpbegagnadpbandgrävarepfrånp
Hyundai,penpR210LC-7pmedptillverkningsårp2007.pMotp
slutetpavp2011pvarpdetpdagspattpkompletterapmaskinparkenpochpföretagetpvaldepåterigenpHyundai.
–p Vip användep denp hjulburnap minigrävarenp Take-Jobp
TBp175Wpförpjobbpipmindrepskala,pmenpbehövdepkompletterapmedpnågontingpstörre.pDåpköptepvipenpnypHyundaip
R140W-9,p berättarp Robertp Pettersson,p delägarep ip LänsmansbärbypEntreprenadpAB.p
RobertpPetterssonpkörpdagligenpmaskinenpochpdenpharp
fungeratpväl.pJustpnupanvändspdenpipUpplands-Väsby,pdärp

Hyundai R220LC-9a
används till mycket.
Här täcks berg inför
sprängning.
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manpläggerpnyapavloppsledningarptillpenpminigolfbana.p
Hjulgrävarenp passarp utmärktp förp jobbet.p Denp ärp starkp
ochppålitligpochpförarmiljönpärpmycketpbehaglig.
–pJagpuppskattarpattpmanpsitterpsåpbra,pmedpreglagenp
nära,psamtpattpmanpharpmångapinställningsmöjligheter,p
fortsätterpRobertpPettersson.p
Länsmansbärbyp Entreprenadp harp ocksåp skaffatp enp
bandgrävare,p enp Hyundaip R180LC-7.p Underp höstenp blevp
detpdessutompaktuelltpattpavyttrapdenpgamlap210:an.pManp
valdepdåpattpbytapmotpenpHyundaip220LC-9Apavpsenastep
modell.

H Y U NDa I

Lars Norén har vida vyer från förarhytten i R220LC-9a.

–pVårpnyap220pharpenpannanpochpstarkarepmotorpochpärp
förseddpmedpavgasreningpstegpIIIpBpenligtpsenastepkrav.pDetp
ärpbrapförpvårpmiljöprofil,psägerpRobertpPettersson.
Denpsattespiparbetepdirektpochpnärpdettapskrivspharpdenp
gåttpiptrepveckor.pJustpnupläggerpmanpnerpavlopps-pochpvattenledningarpipHandenpsöderpompStockholm.pUppdragsgivarenpärpSvevia.
MaskinförarenpheterpLarspNorénpochpharpmångapårsperfarenhetpinompbyggpochpanläggning,pbådepsompmaskinförarepochpentreprenör.pHanpharpunderpårenpbekantatpsigp
medp åtskilligap märken.p Senastep åretp harp hanp jobbatp åtp
Länsmansbärbyp ochp körtp bådep 210:an,p ochp dep senastep
veckornap220:an.
–pDetpärpstorpskillnadpipförarmiljönppåpR220LC-9Apjämförtpmedpdenptidigarepmaskinen,psägerpLarspNorén.pStolenp
harp mycketp bättrep komfort.p Inställningsmöjligheternap
förp reglagenp ärp bra.p Ävenp bandstyrningenp skötsp viap
pr ullar,p omp manp önskar.p Siktenp inifrånp hyttenp ärp ännup
litepbättrepänppåpförrapmaskinen.
Tillpsinphjälppharphanpävenptvåpkamerorpsompvisasppåp
monitorpiphytten.pBandgrävarenpärpocksåputrustadpmedp
enpGPSpochpettpgrävsystempsompanvändspblandpannatpförp
attpfåpkulvertbottenppåprättpnivå.

–pDetpärpsvårtpattpjämförapolikapmaskiner,pmenpdenphärp
kännspstabilarepochpharphydraulikpsompgårpjämnare.pFörp
migpärpdetpsvårtpattpsägaphurpstarkpmaskinenpär.pJagpharp
intep utsattp denp förp maxp belastningp ännu,p avslutarp Larsp
Norénp ochp kliverp uppp ip hyttenp förp attp tap itup medp nästap
parbetsmoment,psompbestårpavpattptäckapenpberghällpmedp
gummimattorpförepsprängning.pFörpipskogarnaphärpipHandenpläggspintepbaraprör,pdetpgörspenpdelpsprängningpockså.

Robert Pettersson håller företagets Hyundai
R140W-9 ren och välvårdad.
WWW.EMS.SE
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Nordea Finans – en stark partner
inom finansiering.

nordeafinans.se

NYHETER FRåN ENGCON SWEDEN!
NYHET!

Nya EC209, den tredje
modellen i Generation 2,
tiltrotator för grävmaskiner
mellan 7–9 ton.
NYHET!

Likt sina storasyskon har den fördelar
som slår de flesta konkerrenter på
fingrarna:
+

+
+
+
+
+
+

Ingjetna smörjkanaler, alla
smörjpenkter framdragen till en
o/h samma smörj/entral
45º tiltvinkel
Rotation ∞
Hydraelmotor på vänster sida
Kraftigt bryt- & tiltmoment
Kraftigt roteringsmoment
Anpassad för eng/ons
proportionella styrsystem
Mi/roprop DC2 för steglös
styrning med högsta pre/ision.

Läs mer på: www.engcon.se/gen2

engcon Sweden AB Transportgatan 5, SE-833 36 Strömsend
Tel 0670-65 04 00 | E-post sweden@eng/on.se | www.eng/on./om/sweden

Q-safe: Världens säkraste
redskapsfäste
Trefaldig säkerhet: hydraelisk övervakning,
mekanisk säkerhetslåsning o/h elektronisk
övervakning.
Läs mer på: www.engcon.se/nag
Några fördelar:
+ Säkert, robest o/h pålitligt
+ Svetsat i höghållfast stål
+ Lågt inbyggnadsmått
+ Låg vikt

H Y U NDa I

Rådmansö Schakt o Transport AB
Företaget utför tomtplanering, husgrunder och vägbyggen. Man arbetar med jord, sand & asfalt, avlopp, transporter och vårstädning.
kunder är byggentreprenörer och privatpersoner. Förutom de maskintyper som nämnts ingår dumprar, väghyvlar, sopsug, lastbilar
och trailers i maskinparken. Systerföretaget Rådmansö Markentreprenad ab driver egna entreprenader och drar nytta av maskinparken. I verksamheten ingår också en anläggning i Norrtälje där
schakt- och rivningsmassor återvinns.

”Förlängda armen”
ger större räckvidd och nya jobb
eMS skaffade fram den ”förlängda arm” som Rådmansö Schakt o
transport behövde till sin 52
tons-maskin. Med långaggregatet
får maskinen en räckvidd på hela
24.6 meter. jobben kan göras
rationellare och snabbare. Dessutom kan företaget ta helt nya
jobb. Därför kan man säga att
aggregatet ger bättre räckvidd
även in på marknaden.

– FÖR AT T ökapräckviddenpdiskuteradepjagpolikaplösningarpmedpMartinpOlsenppåpEMSpsompsedanpskaffadepframpjustpdetpvipbehövde,p
berättarpLars-ÅkepKarlsson,pvdpochp
delägarepipRådmansöpSchaktpop
TransportpAB.p
EMSp lätp specialtillverkap långaggregatetpsompsedanpmonteradesppåp
maskinenp –p enp Hyundaip R520LC-9.p

Inklusivepextrapmotviktpblevpmaskinviktenp 62p ton.p Räckviddenp ökadep
frånpcirkap12pmeterptillp24.6pmeter.
–pVipharpnupkörtpipettpparpmånader.p
Eftersomp denp långap bommenp medp
fylldpskopapgerpettpmycketpstortpmomentp fårp manp körap försiktigt,p menp
förarenp harp lärtp sigp ganskap snabbt,p
sägerpLars-ÅkepKarlsson.p
Närp dettap skrivsp grävsp enp 4000p
kvadratmeterp storp grund,p förp gjutningpavpbottenplattaptillpenpfastighetp
ip Norrtälje,p ochp maskinenp behöverp
knapptp flyttap sig.p Långaggregatetp
kommerp välp tillp passp närp manp skap
fyllap bakomp stödmurar.p Maskinenp
blirp ocksåp mycketp användbarp närp
enp grustäktp ip Tullingep skap återställas,p specielltp eftersomp sidornap skap
släntas.p Detp jobbetp kommerp attp
pågåpperiodvispunderpcirkapfempår.p
Utrustningenpvarpocksåpmycketpanvändbarp närp spontp grävdesp ur,p vilketpföretagetpgjordeppåpTvärbananpip
Stockholm.

–p Detp långap aggregatetp passarp
förståsp ocksåp vidp muddringsarbeten.pOchpallapredskappsomprototilt,p
gripp ochp hammarep gårp attp använda.p Detp ökarp användbarhetenp ochp
vip harp mångap nyap slagsp jobbp påp
gångpförpmaskinen,psägerpLars-Åkep
Karlsson.pDenpärpenpresurspipmarknadsföringen.
Rådmansöp Schaktp op Transportp
harpocksåpbeställtpenpnyphjullastarep
Hyundaip HL770-9A.p Sedanp tidigarep
harpmanpfyrapVolvo-lastare.
–pPrisetppåpHyundaipärpattraktivtp
ochpdärförpköperpvipochptestar.pUtanp
attpensphapsettpdenppåpbild!pJagpvetpattp
denpharpförbättradpväxellådapochphögreptransporthastighet.pTillspdenplevererasphyrpvipenpHL760-9A.pJagpuppskattarp EMSp förp derasp utmärktap
service.pVipharpvisserligenpegenpverkstad,p menp fårp mycketp rådp ochp stödp
frånpEMS.pDepskaffarpsnabbtpframpdelar.pAlltpdetpärpjätteviktigt,pavslutarp
Lars-ÅkepKarlsson.pp
WWW.EMS.SE

| 13

H Y U NDa I

Serva maskinerna
så rullar det på
– eW Schakt handlar allt från eMS
För tomas eriksson och Mats Wickman har det bara rullat på. entreprenadmaskiner var från början
deras hobby, men 2007 startade de firman eW Schakt. Sedan dess har man expanderat rejält under
två perioder och idag har företaget 11 anställda samt att man sysselsätter ett par man till.
– MED NÅGOT undantagpharpvipunderpallapårpköptpsamtligapmaskinerp
frånpEMS,pberättarpTomaspEriksson.p
VipharpflerapminigrävarepfrånpTakeJobpochpsamtligapärputepochpgräverp
förpnedläggningpavpfibrer.p
Förp störrep jobbp harp EWp Schaktp
blandpannatptrepHyundaiphjulgrävarep R140W-9,p somp ständigtp ärp sysselsatta.pFörptyngrepjobbpfinnsplarvburnap 30-p ochp 25-tonnare,p menp denp
senarep skap snartp bytasp tillp enp nyp
R235LCR-9.p Ävenp förp lastarep väljerp
EWpSchaktpmaskinerpfrånpHyundai.
–p Närp vip ip vårasp behövdep enp hjullastarep tvekadep vip intep attp köpap enp
14 | WWW.EMS.SE

Hyundai,psägerpTomaspEriksson.pDenp
ärpheltpklartpprisvärd.
ÄndapsedanpmanpfickphempsinpHLp
757-9TMpharpdenpanväntspipuppdragp
åtpStrabagpsompsvararpförpgrundpochp
markarbetenpvidpFortumspnyapkraftvärmeverkpipStockholm.pDärpgårpocksåptvåpbandgrävarepfrånpEWpSchakt.
–p Vip fårp alltmerp uppdragp ip ochp
medpattpvipalltidpställerpupppochperbjuderp kundenp olikap lösningar.p Maskinernap barap rullarp ochp går.p Serp
manpsedanptillpattpservicenpskötspsåp
harp ip allap fallp vårap maskinerp ingap
problem,pavslutarpTomaspEriksson.p

D IeC I

Teleskoplastare från Dieci

– hos bilfinger i infrastrukturprojekt
bilfinger bygger broar för essingeleden genom
Stockholm och kvarnholmsförbindelsen i Nacka.
Där behövs maskiner för olika typer av lyft, lastning
och lossning samt transport av material. När bilfinger behövde ytterligare maskiner föll valet på två runtomsvängande Dieci Pegasus 50.21 teleskoplastare.
båda maskinerna är utrustade med bl.a. svängbart
redskapsfäste och radiostyrning. Redskapen som
normalt används i arbetet är winsch, manskapskorg,
gaffelställ och skopa.

A R BETET MED BROA R NA inleddespipsomraspochppågårptillp
2018.pDetpärpuppdragpipettpStockholmpsomppräglaspavptätp
infrastrukturpmedpmångapprojektpsompEssingeleden,p
Kvarnholmsförbindelsen,pCitytunnelnpochpandrappågåendeparbetenpförpattpförbättrapinfrastrukturen.
Bilfingerspuppdragphandlarpförpnärvarandepmycketpomp
attpgjutapstödpochpbropelare.pDenpförstapDiecipteleskoplastarenp levereradesp tillp arbetsplatsenp NS14,p närap Rörstrandsgatan.pDärpuppförpBilfingerptvåpbroarpförpEssingeleden.pVidpvårtpbesökppåpplatsenpanvändespDiecinpförpattp
lastapavparmeringsjärnpfrånptransporten,pköraputparmeringptillpgjutformarnapochplyftaparmeringssektionerppåp
plats.p Teleskoplastarenp ärp tillp storp hjälpp närp formarnap
byggs.pDetpkommerpattpblipåtskilligaptusentalsplyftpförpmaskinenppåpbyggplatsenpinnanpbroarnapslutligenpstårpklara.pHärpvidpEssingeledenpärpdetptrångtpblandppelare,pmaterialupplag,p andrap maskiner,p förbisusandep trafikp ochp
elektrifieradep järnvägarp förp godstrafik.p Somp omp dettap
intepvorepnogpärpmarkenpkraftigtpkuperadpochpdessutomp
pågårpsprängningpnärapplatsenpdärpmanpförpdagenpbyggerp enp avp åtskilligap betongformar.p Detp ärp alltsåp påp enp
minstpsagtptuffparbetsplatspsompdenpnyapteleskoplastarenp
görpsinapförstaparbetspass.

WWW.EMS.SE
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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

16 | WWW.EMS.SE
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EMS visade efterlängtade nyheter
– Load Up North i boden
eMS deltog i den första upplagan av Load Up North.
Mässplats var boden arena den 27:e till 29:e september. både gamla och nya kunder fick möjlighet att
bekanta sig med en stor del av eMS produktprogram.
Det var minigrävare, grävmaskiner, hjullastare, dumprar och teleskoplastare.
– LOA D U P NORTH pmöttepettpuppdämtpbehovphärpuppe.p
Mässanpvarpriktigt,priktigtpbrapochpjagpkändepmigphemmapmedpmångapgamlapkunderpochpfickpävenpträffapnyapip
enpperfektpatmosfär,pberättarpRolandpStoltz,psäljarepförp
Norr-pochpVästerbotten,pochppåpplatspunderpmässansptrep
dagar.pJagpärpgladpattpviptogphitpsåpmångapmaskiner,pförp
detpgillarpfolkpattpse.pAvpvårapbesökareptillhördepdepflestap
olikapentreprenadföretagpsompkörpåtpgruvnäringenp
samtpipbygg-pochpanläggningsbranschen.
BodenpArenaparrangerarpmässanpmedpblandpandrapArbetsförmedlingen,p Profficep ochp LKABp somp samarbetspartners.p Inriktningenp ärp entreprenadmaskiner,p transportpochprekrytering.pIntepmindrepänp220pföretagpställdep
utpochpmässanpbesöktespavpsjuptusenppersoner.pViapmässsansphemsidapkundepmanpskrivaputpsinpgratisbiljett.pRolandpStoltzphadepdessutompvaritppåpassligpochpskickatputp
överphundrappersonligapinbjudningar.
EMSphadepenpstorpmonterpmedpTake-Job,pHyundai,pDiecipochpdumprarpfrånpBergmann.pPåpdemofältetpjobbadep
maskinförarnapMikaelpWikströmpochpCristofferpAnderssonp medp visningp avp Hyundaip HLp 740-9p hjullastarep ochp
HyundaipR235pLCR-9pbandgrävare.
– DET VA R stortpdragppåpTake-JobpTBp295W,pdenpnyapmodellenpavp9.5ptonsphjulgrävarepsompmångapgåttpochpväntatppå,pochpdärpviptursamtpnogphadepfåttphitpettpexemplar.pJagpharpredanpsåltpdenpförsta.pDenpskaplevereraspip
aprilpochpdetpblirpsäkertpfler,pberättarpRolandpStoltz.p
Besökarnapvisadepocksåpmycketpstorpuppskattningpförp
Hyundaispmaskiner.pVidpprovkörningpvarpmångapförvånadepöverpattphjullastarnapärpsåpbra.pNupkommerpHyundaipverkligenpattptapupppkampenppåpmarknadenpförphjullastare.p Sedanp varp mångap besökarep imponeradep avp
Hyundaisp 25p tonsp bandgrävarep R235p LCR-9p somp harp
schaktbladpochpkortpöverhäng.pDenpharpblivitpmycketppopulärpvidpvägjobb,ptackpvarepattphelapvägenpintepbehöverp
stängaspav.pMångapbesökarepladepmärkeptillpattphyttenpärp
likapstorpsomppåpenp52ptonspgrävmaskin.
–pViptogpocksåpchansenpattpvisapupppvårapnyapdumprarp
frånpBergmann,pfortsätterpRolandpStoltz.pDepharphögplastkapacitetpipförhållandeptillpsinpvikt.pBesökarnaptycktepattp
dumprarnap hadep enp snyggp designp ochp varp välbyggda.p
Manp uppskattadep särskiltp denp rymligap hyttenp medp brap
förarkomfortppåp9ptons-dumpern.
Påp mässanp visadesp ocksåp enp Hyundaip bandgrävarep
R145pLCD-9pmedppåbyggnadpförpattpkunnapkörappåpräls.p
RosenqvistpRailpABpharptillverkatpochpmonteratppåbygg-

naden.pMaskinenpharpkortpöverhängpsompgörpdenplämpligpförparbeteppåpjärnväg.p
–pDetpärpdenpförstapfyrhjulsdrivnaprälsgåendepmaskinen.pFördelenpärpattpdenpstartarpochpbromsarpbättrepochp
drarp jämnare.p Därmedp blirp detp säkrarep attp jobbap medp
den,pförklararpRolandpStoltz.
Underp mässanp fickp Rolandp Stoltzp förstärkningp frånp
StockholmpdåpBertilpSöderbergpsamtplogistikchefpRobertp
Gustafssonp anslöt.p Dessutomp hadep Rolandp hjälpp ip monternpavpRunepLarssonpsompsköttepkokningenpavpallpkorv.p
Helap19pstorapburkarpgickpåt!
–pFörpsåpfinpstämningpsompvipfickpupppipBodenpvarpdetp
värtp allp korv,p menarp Rolandp Stoltz.p Bodenp Arenap medp
sinapstorapytorpsompomfattarpävenpdemofält,pärpnogpdenp
bästapmässplatsenpipregionen.
BodenpArenapharpredanpbestämtpdatumpförpkommandepårspLoadpUppNorth.pDepskaphållasp28-30paugustip2014p
ochp27-29paugustip2015.pEftersompdetpblevpsåplyckatpipårp
kommerpEMSpattpvarapmedpävenpnästapgång.pp

besökarna kunde
bekanta sig med både
standardmaskiner och
specialutrustade samt
redskap.

Hyundai R145 LCD-9 med påbyggnad för körning på räls används på malmbanan mellan Gällivare
och kiruna.
– jag är otroligt nöjd med maskinen, säger Mikael Wikström på t erixon entreprenad ab i boden.
Den har separat hydraulmotor på alla fyra hjul. Det ger större dragkraft och den drar jämnare. även
vintertid är maskinen bra eftersom den inte slirar lika mycket som andra. Nu vill jag faktiskt inte
köra någon annan maskin.

WWW.EMS.SE
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Daglig översyn och periodiskt underhåll

– A och O för maskinparken
Daglig översyn och periodiskt underhåll med rätt intervall lägger grunden för en väl fungerande och pålitlig maskin. Service förebygger akuta stopp. kunderna slipper onödiga stillestånd och maskinerna
utnyttjas effektivt. Det ger möjlighet till fler debiterbara timmar per år och högre lönsamhet på maskinparken. Dessutom har en väl underhållen maskin ett
bättre andrahandsvärde.
SERV ICEPERSONA LEN PÅ EMS hjälperptillpmedpalltpfrånpperiodisktpunderhållpochpakutapinsatserptillpattpgep
rådpompskötsel,predskappochpombyggnationer.pServicepochpreparationerpgörsppåpvårapverkstäderpellerputep
ipfält.pPåpverkstädernapipStockholmp
ochpGöteborgpfinnspdetpsexpservicebilarpsomprullarputeppåpvägarna.p
Dessutompfinnspmångapkontrakteradepserviceverkstäderpförpattptäckap
uppphelapvårtpavlångapland.
–pPlanerapgärnapservicenpipgodptid.p
Kanskep lägep attp bokap servicep underp
vinterpellerptidigpvår,pdåpmångapentreprenörerp harp detp lugnarep medp jobb.p
Dåp brukarp ävenp vip hap mindrep attp
göra.pDetpärpbrapattpgörapmaskinernap
”startklara”p införp säsongen,p sägerp
verkstadschefpMikaelpSöderström.
Avp maskinensp instruktionsbokp
framgårp vilkenp servicep somp skap göraspochpmedpvilkapintervall.pManpvillp
undvikapattpdelaputppekpinnar,pmenp
manualenpärpviktigpintepbarapförpattp
kunnap körap maskinen,p utanp ocksåp
förpattpkunnapunderhållapdenprätt.

– ägaren bör se till
att manualen alltid
finns tillgänglig i
maskinen, påpekar
fältserviceansvarig
jarkko Weckman
och verkstadschef
Mikael Söderström.
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–pÄgarenpbörpävenpseptillpattpmanualenpalltidpfinnsptillgängligpipmaskinen,p sägerp fältserviceansvarigp JarkkopWeckman.
Avp instruktionsbokenp framgårp
ocksåp vilkenp dagligp tillsynp somp skap
görasppåpmaskinen,pförklaratpippunktformp ochp medp bilder.p Kontrollerap
ocksåpeventuellapinstruktionerpipmaskinernaspmonitorer.pMedpdagligptillsynp ochp periodisktp underhållp minskarpriskenpbetydligtpförpakutapstopp.p
SkullepdetpändåphändapärpEMSpsnabbap
attphjälpaptill,pävenpompproblemetpsitterpipnågotpredskappellerptillbehör.p

– NÄ R K U NDER NA villphaphjälppakut,p
gällerpdetpförposspattpställapdeprättap
frågornapförpattpringapinpproblemet.p
Menpiblandpmåstepvipåkaputpochpfelsökappåpplats.pVipharpblandpannatp
felsökningsdatorerpförpdiagnospavp
motorerpochphydraulik,pberättarp
JarkkopWeckman.pSedanpbyggerpdetp
mestapavpfelsökningenppåpkunskapp
ochperfarenhet.
Ip Sollentunap norrp omp Stockholmp
harpEMSpsinpverkstad.pVerkstadshallenp användsp förp attp görap ip ordningp
nyapmaskinerpförpleverans.pDepstandardutrustaspipförstaplägetpochpipnästapstegpanpassaspmaskinenpindividuelltpefterpkundenspönskemål.pNästanp
ingenpärpdenpandrapheltplik.pIphallenp
utförsp ävenp servicep ochp reparationer.p Tiop personerp arbetarp ip verkstaden.pHärpharpävenpEMSpsittpcentrallagerpförpreservdelar.p

FältservicenpipStockholmpharpfyrap
servicebilar,putrustadepmedpsvets,pelaggregat,ptryckluft,pochpärpvälutrustadepmedpverktyg.pDepmestpomsattap
reservdelarnap finnsp påp hyllanp ip reservdelslagret.p Jarkkop Weckmanp
ochp hansp fyrap medarbetarep täckerp
inp Stockholm,p Sörmland,p Uppland,p
Västmanlandpochpliteptill.
Företagetsp andrap verkstadp liggerp ip
Göteborg.pIpdenparbetarptreppersoner.p
Dessutomp finnsp tvåp fältserviceteknikerpmedpvarpsinpservicebilpförpVästsverige,p medp fokusp påp Bohuslän,p VästergötlandpochpHalland.pAnderspHultgrenp
ärpchefpförpGöteborgsverkstaden.pÄvenp
därpfinnspettpreservdelslager.
Dagensp topputrustadep maskinerp
ställerphögapkravppåpservicepersonalen.pDetpgällerpattpkunnapbådepmekanik,p hydraulik,p el-p ochp styrsystem,p
ochp detp leverp personalenp påp EMSp
uppptill.

– ÄV EN VÅ R A kontrakteradepverkstäderpärpytterstpkompetenta,pbetonarp
MikaelpSöderström.pDepharpdessutompfullpuppbackningpfrånpossppåp
EMS,pintepminstpfrånpvårptekniskap
chefpThomaspGrönlund.pGenompossp
fårpdeptillgångptillpmanualerpochpdokumentationpompHyundai,pTakeJob,pBergmann,pDiecipsamtpDaemop
ochppåbyggdputrustning.
Märkeskunnandetphindrarpintepattp
EMSpocksåpservarpochpreparerarpandrap
fabrikat.p Maskinernap byggerp oftap påp
sammapkomponenter,pdetpgörpattpmanp
fortfarandep”kännerpsigphemma”.
–pVipgerpocksåprådpompvalpavpredskap,p kompletteringp medp tillbehörp
ochpdetpgårpocksåpattppratapombyggnationerp medp oss,p fortsätterp Mikaelp
Söderström.
Medptankeppåpdenpårstidpsompstårpförp
dörren,pbörptankarnapocksåpgåptillpvinterservicen.p Återigen:p läsp manualen!p
Dränerap bränsletankenp varjep veckap
ochpvattenavskiljarfilterpdagligenp(ochp
absolutpinförpvintern!).pGlömpintepfarmartanken.p Annarsp kanp dup åkap påp enp
propp.p Enp isproppp ip bränslesystemetp
alltså!pTänkpsompvanligtppåpmiljön,ptap
varappåpspilloljapsamtpfilterpochplämnap
inppåpnärmastepmiljöstation.

eM S

Maskin Stockholm
fortsätter nästa år
öppet hus 9–10 maj 2014
Den 17–18 maj genomfördes Maskin Stockholm för första gången. åtta maskinhandlare i Storstockholm hade öppet hus – för
att inte säga vidöppet hus eftersom flertalet maskiner till beskådan fanns utomhus. Inte bara till beskådan förresten. kunnig
personal informerade på plats. besökare som var sugna kunde
känna på spakar, provköra och testa redskap med mera. Den
som också var sugen på dryck och tilltugg fick sitt till livs.
KONCEP TET FÖR M ASK IN STOCKHOLM ärpheltpnytt.pDenpärpettpalternativp
tillpenpvanligpmässa.pMedpöppetphusphospvarpochpenpavphandlarnap
fårpdepmöjlighetpattpvisapmycketpmer,putanpattpbehövaptransporterap
maskinernaptillpenpmässa.pBesökarnapfårpvisserligenpåkapmellanpdep
olikaphandlarna,pmenpåtminstonepförpbesökarepfrånpStockholmpochp
Mälardalenpgerptvåpdagarpmedpöppnaphuspmer,pjämförtpmedpattptap
sigptillpenpoftapavlägsenpmässa.pÖppetphuspgerpocksåphandlarnapmöjligheterpattpvisapverkstäderpochpandrapresurser.

IpårpdeltogpEMSpGroup,pDelvator,pLännen,pMaskinia,pPonCat,pStaffare,p
Stigp Machinep ochp WilleCenter.p Maskinerp frånp sextonp tillverkarepp
visades.p Besökarnap fickp ocksåp deltap ip enp tävlingp medp enp resap förp
25p000pkrpipförstappris.
MaskinpStockholmpåterkommerphelgenp9–10pmajp2014.
Merpinformation:pwww.maskinstockholm.se

Strängare utsläppskrav
på nya modeller

Vinnaren Håkan andersson åkte runt och hann under helgen se samtliga maskinfabrikat.
Han skrev också den slogan ”Skönt att slippa kön och att spara på lön när Maskin
Stockholm bjuder på visning och korv med brön” som gjorde honom till vinnare av ett
presentkort på 25 000:-.

eU:s nya krav beträffande avgaser gäller från 2014 för motorer större
än 174 hk. Senare införs kraven successivt för mindre motorer. Detta
berör bland annat alla dieseldrivna entreprenadmaskiner. De måste
vara försedda med katalysator, partikelfilter och sotfilter. Sot förbränns var hundrade drifttimme i en särskild brännkammare. I normala fall görs detta automatiskt. om maskinen ska arbeta i brandfarlig miljö, kan föraren stänga av systemet. När det är dags att
”sota” körs maskinen till en säker plats och manuellt startas sedan
en reningssekvens på 45-60 min.
eMS uppmanar köpare av nya maskiner att läsa och följa manualen
noga när det gäller ”sotningsrutinen”. kontrollera också hur och när
partikelfiltret ska bytas. Det går att byta filter själv, eller låta eMS utföra bytet vid periodisk service. När detta skrivs är det oklart var
maskinägaren kan lämna sitt gamla filter, som utgör ett miljöfarligt
avfall. Notera också att rätt motorolja ska användas för att avgaskraven ska uppfyllas. även här är det viktigt att läsa manualen.
Nya avgasreningen innebär bland annat att Hyundai kompletterar
sina modellbeteckningar med ett ”a” och alla maskiner kommer att
ha ett namn som slutar på ”-9a”. De nya modellerna får samtidigt
uppgraderad förarmiljö: bättre display med pekskärm och möjlighet
att visa tre kamerabilder samtidigt, bluetooth för telefon, smart-key
för att starta maskinen och GPS med två års fritt abonnemang som
kan förlängas till låg kostnad.

SNART äR DET vINTER
Se över din maskin. På eMS verkstäder
i Stockholm och Göteborg hjälper vi till med din
vinterberedskap. kontakta oss på 08-594 768 30!

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
Fältserviceansvarig
08-594 768 39

Michael Karlsson
Reservdelschef
08-594 768 36

NoRRLaND

GöteboRG

Daniel Hagström
Säljare
070-220 99 90

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

Anders Hultgren
Verkstadschef/
reservdelsansvarig
031-340 99 68

Roland Stoltz
Säljare Luleå
070-676 06 00

Stockholm
Göteborg
Luleå

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

Ringarum
Gotland

Lögenäs Maskin ab. kontaktperson: anders karlsson 070-328 71 36, 0121-305 70
agro – Maskiner Gotland ab. Stenstugu Stenkyrka, tingstäde,
kontaktperson: berth Hansson tel 0498- 27 23 50
truck och Maskin. kontaktpersoner: jan Gustavsson 0706-97 31 13 och
anders Hallström 070-549 67 25
Mälarmaskiner, kontaktperson: Stefan johansson 070-621 98 59
Mariestads Maskin & energi ab. kontaktperson: jonas jonsson 0501-650 90
orsa Maskin ab. kontaktperson: bengt Norman, 0250-432 20
Ramsele Maskin ab. Västerås 106. kontaktperson: Lennart Sköldbjer 0620-174 00

kalmar
köping
Mariestad
orsa
Sollefteå

