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Hyundai HL 740TM-9A

Hjullastare på
schemat i Piteå
Hyundai

Take-Job

Dieci

Daemo

Bergmann

Premiär för nya Hyundai Grand Santa Fe

Provkör ett riktigt äventyr!
Korta avståndet mellan stad och natur, mellan arbete och fritid - med våra
äventyrslystna bilar behöver du aldrig kompromissa. Välj mellan 2-hjulsdrift eller
4-hjulsdrift och fem, sex eller sju säten. Dessutom får du marknadens mest generösa
nybilsgaranti, 5 år med fri körsträcka.

Santa Fe
2.2 CRDi-R 2WD Select-5
Från 319 900 kr eller 3 199 kr/mån

Grand Santa Fe
2.2 CRDi-R 4WD PremiumPlus-7
Från 469 900 kr eller 4 699 kr/mån
5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka • 5 års Vägassistans
5 års Lackgaranti • 3 års Vagnskadegaranti • 12 års Rostskyddsgaranti
Bränsleförbrukning vid bl. körning: Santa Fe (2.2 CRDi-R 2WD/2.2 CRDi-R 4WD Aut) 5,6-6,8 l/100 km, CO2 147-178 g/km, Grand Santa Fe (2.2 CRDi-R 4WD Aut) 7,6 l/100 km, CO2 199 g/km.
Bilarna på bild är extrautrustade. Finansieringsförslag via Hyundai Finans: 5,95% ränta per 2013-03-01, 36 mån, 30% kontant eller inbytesbil, 44% restvärde, eff. ränta 6,45-6,61%
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Framtiden är ljus
det här går vi mot mörkare tider. Om man
tittar i almanackan, vill säga. Studerar man branschen
istället så går vi otvivelaktigt mot ljusare tider. Trots alla
profetior om nedgång i konjunkturen så har vi just nu en
stabil marknad. EMS försäljning rullar på bättre än någonsin.
Vi har haft en stor succé med nya Take-Job TB295W – den
har blivit den enskilt största modellen som EMS säljer idag.
Och vårt nya kvalitetsmärke Bergmann, med sina smidiga
och lättkörda dumprar, har visat sig vara mycket konkurrenskraftiga vad gäller pris och kvalitet.
NÄR JAG SKR I V ER

sex personer. Bland annat Anders Blomquist som är ny platsansvarig och verkstadschef i Göteborg.
Anders är en stark vitamininjektion för företaget. Det är
också dags att tacka av två trotjänare. Vår säljare i norr,
Roland Stoltz, samt Kjell Jansson i verkstaden i Sollentuna
har gått i pension. Vi tackar Rolle och Kjell för alla fina år
hos oss och önskar båda lycka till som pensionärer.
V I H A R N YA NSTÄ LLT

våra läsare en God Jul och ett Gott Nytt År.
Ni är varmt välkomna tillbaka 2015.

V I ÖNSK A R A LL A

BERTIL SÖDERBERG, VD
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Sven Gustafsson och
Micke törnqvist är
väldigt positiva till
bergmann-dumpern
som de tycker är
väldigt smidig och
lättkörd.

banddumpern som
klarar sank mark
en bergmann 4010 banddumper från eMS klarar de svåra
markförhållandena när det byggs ny trafikplats, ny ridväg, ny
ljudvall och ett nytt dammbygge i känsligt naturskyddsområde
i norra Stockholm.
Rotebroleden i Sollentuna. Bland annat blir det en ny trafikplats vid
Stäket, en ljudisolerande trädplantering längs
Rotebroleden och en ridväg i naturreservatet
Järvakilen. Ronny Kardevall är platschef hos
huvudentreprenören Svevia.
– Då vi kommer att ta en bit av naturreservatet till trafikplatsen bygger vi dammen som kompensationsåtgärd åt Sollentuna kommun. Jordmassorna som grävs upp återanvänder vi i
projektet.
Då det är ett känsligt naturreservat får man
inte ta dit jord som inte redan finns i området
eftersom det kan förstöra den lokala floran.

Larvband är nödvändiga
Svevia har valt Lars P Gräv till entreprenaden
för dammbygget. Ett arbete som inte skulle gå
att genomföra utan den Bergmann 4010 banddumper man tagit in från EMS. Den är en förutsättning för att jobbet ska kunna göras, menar
Micke Törnqvist, maskinförare på Lars P.
– Bergmann-dumpern kan lasta och transportera stora jordmassor. Den har bra hyttutrymme och är lättkörd i och med att både
fram och back styrs av joystick. Dessutom är det
bra sikt åt alla håll.
Marken är så pass sank att man är tvungen
att palla upp den grävmaskin som används med
stockar, berättar den för projektet inhyrda
maskinföraren Sven Gustafsson. Maskinen är
för tung och sjunker ned utan stöd. Det är däremot inte något som helst problem med Bergmann-dumpern. Den står stadigt på sina larvband – trots sina 14 ton plus last.

Foto: Simon johansson

TR A FIK V ER K ET BYGGER OM

Jorden från dammbygget återanvänds därför till
ombyggnationerna.
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trafikverket vill inte att man använder
hjuldumper eftersom marken är sank och
lätt körs sönder.

eMS presenterar:

– Det hade inte gått utan en
banddumper på det här underlaget, konstaterar Sven. Den sjunker inte i den vattensjuka marken
och den är samtidigt skonsam mot
underlaget i och med att den har
ett lågt marktryck.
Då det är ett naturskyddsområde
med bland annat fornminnen
måste arbetet utföras varsamt.
Hela projektet ska vara färdigt till
nyår.

Falkenbergs första
Take-Job
anders johansson på Maskintjänst i boberg har
köpt Falkenbergs första take-job 295W.
– jag har alltid gillat take-job, det är ett kvalitetsmärke, säger han till Grävscoopet.
Take-Job 295W hjulgrävare som Anders Johansson har beställt med extra hydraulik monterad
av Hydrauliktjänst i Morup.
– Hydrauliken är till tippkärrans
ramstyrning, så att man kan skjuta
den i sidled, berättar han. Kärran har
även hydraulisk tipp och schaktlucka.
Maskintjänst i Boberg gör i huvudsak mark- och anläggningsarbeten
och till det passar den nya maskinen
perfekt, menar Anders. Firman hade
en Huddig traktorgrävare innan. Den
är såld, men firman har kvar all utMODELLEN Ä R EN

FAKTA | Svevia
Svevia är Sveriges ledande driftentreprenör och ett av de största
väg- och anläggningsföretagen i
landet med 2 800 medarbetare.
kärnverksamheten består av att
utföra nybyggnation samt sköta
drift, service och underhåll av
Sveriges vägar och annan infrastruktur. kunder är såväl offentliga som privata.

”take-job 295 passar
perfekt för de vattenoch avloppsarbeten
som vi utför i Skrea
just nu”, säger anders
johansson.

Foto: thomas Carlén

FAKTA | Bergmann
4010 banddumper
Vikt: 14 ton.
Kapacitet: 10 tons last.
Marktryck: 0,46 kg/kvadratcentimeter.
Sluten hytt. banddumpern drivs
av en Cummins Steg 4-motor på
180 kW. Maskinen kan fås med
spak- eller rattstyrning.

rustning eftersom den passar på den
nya maskinen.
– Visst, det underlättade valet av ny
maskin, men det var egentligen aldrig något tvivel om vilket märke det
skulle bli. Jag har en kollega som har
en Take-Job-grävare som har gått i tio
år och det har aldrig varit några problem med den. Den går som en klocka,
säger Anders och tillägger:
– 295:an är visserligen något dyrare
än konkurrerande märken, men det
har jag igen när jag byter maskin
nästa gång.
Nästa maskin som står på Maskintjänst i Bobergs inköpslista är en hjullastare. En sådan behövs för att man
ska kunna ta uppdrag i snösvängen i
vinter.
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Robert broman,
lärare på Fordonsprogrammet.

bullerdämpad miljömotor och bra säkerhetsutrustning. Det var
några av de egenskaper som fick Strömbackaskolan i Piteå att välja
en Hyundai hjullastare från eMS till sin fordonsutbildning.

Hyundai HL 740tM-9a

Skolexempel på
en bra hjullastare
köpa in en ny hjullastare
till fordonsutbildningen satte de ihop en kravspecifikation
som skickades till sex olika maskinföretag. EMS maskin
Hyundai HL 740TM-9A svarade bäst mot kraven. Robert
Broman är lärare på Fordonsprogrammet.
– EMS uppfyllde alla krav vi hade på maskinen, säger
han. Den klarar vår bullernivågräns och våra miljökrav
och den är säker för nybörjare att använda. Och dessutom
var priset rätt. Jag är nöjd med valet, den fungerar jättebra med vår verksamhet.
NÄ R STRÖMBACK ASKOL A N SK U LLE

– Den är riktigt skön att
köra, säger Maja Persson
som går tredje året på
transporttekniska
programmet.

Spakstyrning avlastar
Eleverna använder sin Hyundai till att öva på att lasta grus
i en grusgrop, bygga vägar, lasta gods och att snöröja. Skolan
valde att modifiera maskinen en aning för att underlätta
inlärningen.
– Vi har köpt till spakstyrning så att vi kan koppla bort
ratten. Fördelen med det är att man avlastar armarna och att
man får bättre känsla när man kör och svänger maskinen.
Sikten bakåt genom fönstret är lite svår, men det finns en
kamera så det blir bra sikt ändå.
Robert Broman berättar att den är väldigt populär bland
eleverna. Grävscoopet har pratat med Maja Persson, hon
går tredje året på Transporttekniska programmet.
– Den är riktigt skön att köra, säger hon. Den går mjukt
och smidigt och man har bra uppsikt bakåt med hjälp av
kameran. Om man jämför med andra hjullastare så kan den
rekommenderas. Det bästa med den är spakstyrningen,
den är väldigt smidig.

Trailertransporter över hela Sverige
Med egen Vägtransportledare

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

Bilden togs när vi körde kabeltrummor som lastades i världens
största fraktflygplan, Antonov An-225.

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

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

klassen framför
maskinerna
– Fordonstekniska
i Piteå. eleverna från
vänster Maja Persson,
elias Pääjärvi,
Harald Vikberg,
jenny Hansson och
emma Drugge.

Vi servar EMS med verktyg och förbrukningsmaterial

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

m

Maskintransporter

m

Maskinuthyrning

m

Markentreprenader
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Per olof berntsson är
anställd på Gräskö
arkipelagservice.
Calle bergsten är
underentreprenör
med egen firma.
båda är skärgårdsbor
sedan barnsben.

Take-Job i Sandhamn
Gräskö arkipelagservice ab är entreprenör och take-job gräver när
Peab bygger nytt bostadsområde i Sandhamn. ön är klassad som
vattenskyddsområde, vilket innebär höga krav på rena och fräscha
maskiner.

Det finns strax över
100 bofasta i Sandhamn. tanken med
bostadsområdet är
att den siffran ska öka
så att man kan hålla
igång infrastrukturen
med bland annat
kommunikationer,
mataffär, skola och
daghem.
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DET Ä R EN vacker syn när Waxholmsbolagets båt Söderarm glider genom Sandhamns trånga inlopp och angör
bryggan. Passagerarna ombord ser de idylliska skärgårdshusen klättra upp för kullen mot det gamla radartornet.
Och det är där, strax bakom det iögonfallande Sands Hotell,
som Peab bygger ett nytt bostadsområde på uppdrag av
Värmdö Kommun och Eknö Hemman. Arbetet görs bland
annat med en Take-Job 135 från EMS. Grävscoopet träffade skärgårdsentreprenören Gräskö Arkipelagservice AB
där Daniel Ericsson är ägare.
– Det har gått så jäkla bra, säger han påtagligt förtjust.
Den Take-Job på 3,5 ton som vi kör med nu är väldigt allround och man klarar stora jobb med den. Vi har under
det senaste året kört hela entreprenaden med den.

Specialister på skärgårdsarbeten
Gräskö Arkipelagservice, som är specialister på arbeten
på skärgårdsöar, kom in i projektets andra år. Deras del i
arbetet är att göra grunder, avlopp och sköta transporter
av husmoduler. Firman har fyra Take-Job, bland annat en
nyinköpt 260.
– Just nu väntar vi på att få hit den nya maskinen. Men
det funkar bra, vi kör 135:an så länge och den är perfekt
för den här typen av jobb, säger Per Olof Berntsson som
gör sin fjärde vinter på ön för Gräskö Arkipelagservice.
De flesta av husen i området är redan på plats, arbetet
som sker nu är den sista etappen i projektet. Inför sommaren 2015 ska det stå totalt 40 lägenhetshus klara, det
blir hälften hyreshus och hälften bostadsrätter.
– Nu sätter vi grunderna till de sista sex husen, sedan
blir det avlopp, vatten, el och fiber. Vi avslutar med att
återställa marken, berättar Per Olof.
Klassat som vattenskyddsområde
Då Sandhamn är klassad som vattenskyddsområde ska

tidspannet då man
kan arbeta är begränsat till höst och vår.
Dels kan man inte
göra markarbeten när
marken är fryst, dels
går det inte att jobba
på somrarna då det är
för mycket sommargäster i omlopp.

Det går åt 90 ton
dynamit för att
spränga bort
450 000 ton berg.

går sönder en hydraulslang så kan vi
snabbt få fram skyddsdukar och behållare och samla upp oljan.
Daniel funderar en stund och tilllägger sedan:
– Miljösaneringsväskor borde finnas i maskinerna som standard. En
grävmaskin är om man tänker på det
en högrisk för miljön var den än används.

Daniel Ericsson om Take-Job
”jag startade firman 1997 och redan då var
eMS med i bilden. jag köpte en av mina första
maskiner av dem. Vi har haft väldigt många
take-job i firman. just nu har vi fyra, om man
räknar in den nya 260:an som vi har beställt.
Det är väldigt driftsäkra maskiner som har
ungefär samma upplägg oavsett storlek.
knapparna sitter på samma ställen och
bränslesystemen är lika på alla modeller.
Många reservdelar är samma och det är
en stor fördel när man jobbar ute på öar
där man inte har tillgång till service och
verkstad.”

Foto: anders Nilsson

markarbeten utföras enligt särskilda
regler. Det ställs höga krav på rena
och fräscha maskiner, bland annat
måste de vara rengjorda från oljespill
innan de får vistas i området. Daniel
Ericsson igen:
– Det är en känslig miljö, säger han.
De maskiner vi tar dit måste vara helt
rena och får inte svettas, det vill säga
läcka hydraulolja eller diesel. Det
måste även finnas uppställningsplatser med skyddsduk för maskinerna
när de inte används. Vi har miljösaneringsväskor på plats, så om det
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Redskap för riktiga proffs

Slitstarka produkter utvecklade för maximal
driftsäkerhet under nordiska förhållanden.
youtube.smpparts.com

www.smpparts.com

facebook.smpparts.com
linkedin.smpparts.com

Nu är valet ditt
Med Rototilt® öppnas en ny värld av valmöjligheter.
Välj de funktioner, tillbehör och den tekniknivå som passar
dina behov, så bygger vi en skräddarsydd tiltrotator
på beställning. Du kan välja styrsystem, svivel, tillval,
lasthållning, SecureLock™, smörjsystem, gripmodul, gripar,
skopor och specialredskap osv.

Detta är möjligt genom vår nya, moduluppbyggda
teknikplattform – R – som ger en flexibilitet i produktionen
som ingen annan tillverkare kommer i närheten av. Tänk
special som standard. Tänk Rototilt®.
Se mer på rototilt.se

Nya Rototilt® finns i tre optimerade storlekar – R4, R6 och R8 – för att
passa just din grävmaskin. Alla tre utrustas sedan helt efter dina behov.
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Micke Strandman
om samarbetet
med EMS

Foto: anders Nilsson

”Vi har samarbetat
med deras säljare
Patrick andersson
i femton år. När han
började på eMS för tio
år sedan följde vi med.
Vi har en bra relation.
De brukar hålla leveranstider och skulle
det vara försenat
någon gång lånar de
alltid ut maskiner så
att vi inte står tomhänta. Vi får snabb
service när vi behöver,
även ute på fältet.”

Nya bostäder byggs på sjöbotten
På en gammal sjöbotten i Mariefred byggs just nu nya bostadskvarter och ett nytt
centrum. Det är Derome som är uppdragsgivare och det är Gabab i Stockholm ab
som gör markarbetet med hjälp av maskiner från eMS.
OVA NPÅ SJÖBOT TNEN H A R det länge legat en idrottsplats.
Den är nu ett minne blott då det nu växer upp helt nytt
centrum med bostäder och affärer på platsen. Micke
Strandman är en av ägarna till Gabab som är en av entreprenörerna i projektet.
– Innan vi började med markarbetena har en underentreprenör till oss pålplintat hela området med 300 pålar för att marken ska bli stabil.
Gabab gör alla husgrunder och all finplanering i området.
Finplanering innebär iordningställande av rabatter och
andra planteringar, kantsten, trappor, plattytor och parkeringsytor. Från grund till färdig mark - med maskiner
från EMS.

”Dumpern går väldigt smidigt. Den är
midjestyrd och klättrar bra. en så stor,
fin och rymlig hytt är
ovanligt på en sådan
här liten maskin.
baljan är vridbar upp
till 90 grader, vilket
är väldigt smidigt”,
säger platschef och
arbetsledare oscar
ekroth.

FAKTA |
Gabab i Stockholm AB
Gabab är ett schakt- och anläggningsföretag som sedan 2006 ägs
och drivs av två bröder, Michael
Strandman och thomas Halldén.
Gabab finns i Nacka och har tio
anställda. Företaget arbetar i huvudsak i Stockholm med omnejd.

– Vi har en
dumper, en Bergmann 3009, som
vi köpte in till
projektet, berättar Micke Strandman. Med den flyttar vi jordmassor inom området på ett
smidig sätt. Den gör att vi slipper använda lastbil. Med
dumpern tippar vi massorna framför vår, också ny inköpta,
Hyundai R145 bandgrävare. Grävaren skjuter jorden framför sig samtidigt som den planar och plattar ut marken. Den
har schaktblad vilket förenklar markarbetet och gör att
det går snabbare och är effektivare än om man istället använder skopa.
Arbetet påbörjades i april i år och de första
hyresgästerna flyttar in i början av 2015. Micke
Strandman hoppas att Deromes planer på fortsatt exploatering av resten av området går i
lås. Det skulle i så fall innebära fem års ytterligare entreprenad för Gabab.
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EMS tackar

Roland ”Rolle” Stoltz och kjell jansson
för många års trogen tjänst

POWERED BY

”ROLLE ” STOLTZ har
i höst gått i pension efter ett
decennium som säljare på
EMS. Åren på företaget upplever han som fina. ”Det är
bra produkter och en bra
firma att jobba för. Jag har
alltid gillat entreprenadmaskiner”, säger han till Grävscoopet. Rolle berättar att han byggde upp Hyundai
och Take-Job på säljdistriktet som omfattar hela Norroch Västerbotten. ”Jag körde ca 5 000 mil om året”,
säger han och konstaterar att just den biten är nog
inget han kommer att sakna. Det han däremot kommer att sakna är de många trevliga kundkontakter
som han haft genom åren. Annars trivs Rolle bra med
det nya livet som pensionär. ”Frugan och jag promenerar och tränar på gym och reser mycket. Och hälsar
på barnbarnen som bor här i Luleå.”
ROL A ND

Service AB
Torsgatan 5, 833 35 Strömsund | Tel. 070-296 96 60

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

GRÄVSYSTEM GER DIG
FRIHET & FLEXIBILITET
Öka precisionen ocu uastigueten på dina
grävjobb, reducera mängden material ocu
antalet kontroller. Allt i ett steg tack vare
Scanlasers grävsystem!
Kontakta oss på 0525-644 50,
eller läs mer på www.scanlaser.se

iX3D - Grävsystem 3D/GPS från Scanlaser
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Trots att verkstadsmekaniker
KJELL JANSSON gick i pension i
september i år syns han fortfarande titt som tätt på verkstadsgolvet i Sollentuna.
”De klarar sig inte utan mig,
helt enkelt”, säger Kjell och
skrattar. ”Nej, allvarligt talat,
de ringer mig när det är
mycket att göra. Egentligen
var ju inte tanken att sluta och sedan komma tillbaka. Men det är kul att träffa arbetskompisarna.”
Kjell gillar livet som pensionär, nu har han tid att
restaurera den gamla jänkaren, en Plymouth, som
står i garaget. Dessutom har hans två söner köpt varsitt hus som behöver fixas och underhållas. Almanackan är fulltecknad. ”Det är inget pensionärsliv
med ankmatning vi pratar om här. Jag vill vara aktiv.”,
säger Kjell.

G öt eb o R G

Foto: Simon johansson

anders blomquist är ny
verkstads- och platschef
på eMS i Göteborg.

EMS i Göteborg växer snabbt
Målet är att eMS i Göteborg ska växa och bli dubbelt så
stort. Det säger anders blomquist, ny verkstads- och
platschef.
på EMS i juni i
år. Innan hade han egen entreprenadfirma
samtidigt som han skötte en fordonspark
med 130 truckar åt ett uthyrningsföretag.
Han är med andra ord van vid att ha många
järn i elden. Och det kan behövas på nya
jobbet – Anders ansvarar nämligen både för
serviceförsäljning och verkstad samtidigt
som han vill få verksamheten att växa hundra
procent.
– Målet är att vi ska bli dubbelt så stora på
försäljning, produktion och service, slår han
fast. Jag räknar med att vi har uppnått halva
målet inom tre år. Det är inga konstigheter, vi
har ju hela södra Sverige som kundunderlag.
Anders Blomquist förklarar hur visionen
ska förverkligas. Ett steg i rätt riktning är
den förbättrade kommunikationen mellan
kontoren i Stockholm och Göteborg. Bra
kommunikation internt ger en bra helhetssyn på verksamheten.
– När EMS i Stockholm har mycket att göra
i produktionen så kan vi avlasta. Men bara om
vi har samma arbetsrutiner och monterar
A NDERS BLOMQU IST BÖRJA DE

maskinerna på samma sätt. Det gjorde man
inte tidigare här, och det var bland det första
jag tog tag i. Nu har vi så mycket jobb från
Stockholm att vi knappt hinner med.
Ett tecken på att man är på rätt väg är att
leverantörerna av maskindelar påpekar att
de märker att produktionen ökar.
– De hinner nästan inte med att leverera
delar till produktionen, berättar Anders.
Från att tidigare ha kommit två gånger i månaden för att fylla på lagret så kommer de
numera varje vecka.
Bygga upp ett rykte
För att få verkstaden att blomma och eftermarknaden att öka är det viktigt att bygga
upp ett bra rykte.
– Det gör vi genom att vara kompetenta
och snabba. Verkstaden ska helst inte ha någon väntetid. Och genom att
erbjuda bra serviceavtal tappar vi inte kunderna till nåFAKTA |
gon konkurrent.
Anders Blomquist
Ryktet verkar redan ha
Ålder: 41 år
spridit sig. Anders skrev nyFamilj: Sambo och har tre barn.
Bor: Gråbo i Lerum.
ligen serviceavtal med en
Gör på fritiden: åker gärna
stor kund på 30 entreprenadmotorbåt på västkusten.
maskiner.
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Nordea Finans – en stark partner
inom finansiering.

nordeafinans.se

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

MeDa R b e ta R e

eMS presenterar:

Ny säljare i Norrland

Nya medarbetare:

joachim edström är ny säljare för eMS i Norrland. Han tar
över efter Roland Stoltz som har gått i pension.

närmast från
ett företag som säljer maskinstyrningsutrustning till entreprenadmaskiner.
– När EMS vd Bertil Söderberg ringde
och frågade om jag ville ha jobbet tvekade jag inte utan jag tackade ja direkt.
Jag har varit maskinförare en gång i tiden
och gillar verkligen entreprenadmaskiner,
säger Joachim glatt.
JOACHIM EDSTRÖM KOMMER

Joachim

Utöka servicenätet
Om sin företrädare har han bara gott att
säga.
– Jag kommer till dukat bord, konstaterar han. Rolle har jobbat upp kontaktnätet väldigt bra här uppe. Kunderna är
nöjda med både EMS och med sina
maskiner.
Men även ett dukat bord kan behöva
ses över. Det finns vissa förbättringar på
servicesidan som Joachim vill göra.
– Vi har ett bra servicenät, men det
kan alltid utökas, konstaterar han. Det
är ett långsiktigt arbete, men jag tycker
att vi ska jobba på att verkstäderna ska finnas närmare entreprenörerna.
Edström

Ålder: 42 år
Bor: I villa i Skellefteå.
Familj: Gift, med fyra barn.
Gör på fritiden: Snickrar
på huset. Pimplar gärna på
vintern. alltså fisk :)

Joachim Edströms säljområde innefattar hela Norrbotten och Västerbotten.

Anders Sandberg är sedan i början av juni ny säljare.
Han kommer närmast från Hydrema samt egna
familjeföretaget Sandco. anders bor tillsammans
med sin sambo i Uppsala. När anders inte jobbar
hittar man honom ofta i joggingspåret där han
tränar för nästa triathlon (anders har gjort imponerande åtta Iron Man!).
Grävscoopet önskar anders välkommen!
Lelle Westergård återvände till eMS i september
och fortsatte sin bana som produkttekniker på eMS
i Sollentuna. Lelle kommer främst arbeta med takejob, Dieci och Daemo. Han bor med sin sambo i
Upplands Väsby.
På fritiden meckar han i garaget och fixar med
sin motorbåt. Grävscoopet hälsar Lelle välkommen
tillbaka.

Tommy Gustafsson delar numera teknikertjänsten
med Lelle Westergård. tidigare var han ansvarig på
Fältservice. tommy kommer främst att arbeta med
Hyundai och bergmann.
Han bor med fru och barn i ett radhus i Upplands
Väsby. När tommy inte arbetar fixar han med huset
och tomten. Han har en motorbåt som han gärna
åker ut och fiskar med. Grävscoopet önskar tommy
lycka till med sina nya utmaningar!
Lisa Johansson är sedan januari ny i receptionen.
Innan dess arbetade hon som projektledare på ett
eventbolag. Lisa gillar sitt nya jobb: ”Härliga kollegor,
bra stämning, kul att träffa folk!”, säger hon.
Hon bor i Vallentuna och på fritiden tränar hon
mycket samt umgås med vänner.
Grävscoopet önskar Lisa välkommen!

Thomas ”Spirre” Karlsson är sedan mitten av
augusti mekaniker på begagnatsidan. Innan han
kom till eMS arbetade han med verkstadsutrustningar och fältservice på Gesab. Han bor med
sambo i Sigtuna. På fritiden kör han gärna rally i
skogen. Grävscoopet önskar thomas välkommen!

SKÖNT ATT SE MER OCH SYNAS BÄTTRE
LED arbetsstrålkastare och varningsfyrar från Hella

Ultra Beam
2200 LED

Power Beam Power Beam
3000 LED
2000 LED

Power Beam Power Beam KL 7000 LED Rota LED
1800 LED
1500 LED
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kontakta oss!
StoCkHoLM

Martin Olsen
Säljare
070-399 09 44

Patrick Andersson
Säljare
070-105 48 78

Robert Gustafsson
Produktchef
08-594 768 47

Lelle Westergård
tekniker
070-686 84 01

Jan Johansson
Reklamation
08-594 768 46

Mikael Söderström
Verkstadschef
08-594 768 32

Jarkko Weckman
Fältserviceansvarig
08-594 768 39

Tommy Gustafsson
tekniskt ansvarig
08-594 769 55

NoRRLaND

GöteboRG

Daniel Hagström
Säljare
070-220 99 90

Anders Hultgren
Reservdelschef
070-273 74 85

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

Anders Sandberg
Säljare
070-374 57 32

blidsberg:
kalmar

Anders Blomqvist
Plats-/verkstadschef
070-350 46 73

Joakim Hedström
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

