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4 års garanti  
på Hyundai

Träffa oss på Maskinmässan!



Genom ett helt unikt samarbete mellan EMS och

Hyundai inför vi härmed en ny standard för deras nya 

maskiner: 4 års garanti (eller 5000 arbetstimmar). 

Följande maskiner omfattas av den nya garantin: 

HX bandgrävare, HW hjulgrävare och HL hjullastare.

Vår nya garanti är helt unik i branchen. Jämför gärna: 

En del återförsäljare ger ett års garanti, andra ger två år, 

och vi erbjuder alltså fyra års trygg körning. 

Lägg till detta Hyundai-maskinernas övriga kvaliteter. 

Vi behöver inte orda om hydrauliken (state of the art), 

men vi vill gärna peka på den unikt designade kupén. 

Den kommer maskinoperatörerna att älska.
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Hyundais nya maskiner 
– hur bra är de?

Svar: 4 års garanti!
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för närvarande är det mycket som är 
 positivt; det byggs som aldrig förr och flera 
stora projekt är under uppstart, inte minst 
i Stockholmsområdet. Det märks i många 
förfrågningar och ökad försäljning – härligt! 

samtidigt lanserar hyundai nya spän-
nande maskiner med ny design, mer miljö-
vänliga motorer och uppdaterade funktio-
ner. Modellserierna HX, HW och HL 
erbjuder den allra senaste tekniken. Flerta-
let av nyheterna presenterades först på 
Bauma i München och sedan i juni på 
Maskin mässan på Solvalla. Med de nya ma-
skinerna introducerar vi tillsammans med 
Hyundai en ny fyraårig fabriksgaranti som 
standard, som du kan läsa mer om längre 
fram i tidningen. Därmed adderar vi ytter-
ligare ett starkt skäl till att välja Hyundai 
– fyra års garanterad trygghet!

på maskinmässan visar vi givetvis även 
upp de senaste nyheterna från Take-Job och 
Bergmann och tillsammans med SMP Parts 
och Rototilt visar vi i deras senaste teknik 
integrerad i våra maskiner.

för att kunna möta den ökade efter-
frågan expanderar vi och nyanställer både 
i produktionen och på fältservice. I det här 
numret av det delvis nydesignade Gräv-
scoopet kan du läsa mer om detta, möta 
våra nya medarbetare och några av våra 
kunder. Trevlig läsning!

jan björklund, vd. 

P.S. Välkommen att besöka oss på 
 Maskinmässan där vi  finns i monter Ö:26. 
Vi ser mycket fram mot att få träffa dig och 
 berätta mer om alla nyheter.

Vi bygger framtiden 
tillsammans med våra kunder
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hyundai har förnyat hela sitt program med 
tyngre maskiner. Alla modeller från tolv 
och ett halvt ton upp till 80 ton har kommit 
i nya utföranden och med nya specifika-
tioner.

– Det är många nyheter, berättar Nils Hå-
kansson, eftermarknadschef på EMS. Alla 
maskiner uppfyller miljöklass Tier 4 Final.

Nils Håkansson berättar att Hyundai har  
satsat stort på förarmiljön. Förarhytternas 
komfort är förbättrad och tekniken är 

Nils Håkansson  
berättar att Hyundai 

har  satsat stort på 
förarmiljön.

Hyundai presenterar sina  
nya maskiner
Hyundai imponerar stort med de nya maskinserierna HX, HW 
och HL. Nya bandgrävare, hjulgrävare och hjullastare erbjuds 
nu till mycket förmånliga priser och garantivillkor.

modern iserad. Många tekniska funktioner 
är uppgraderade, bland annat är maskiner-
na utrustade med marknadens största mul-
tifunktiondisplay på åtta tum.

– Hydrauliken är förfinad så de är väldigt 
bekväma att köra, säger han. Och när det 
gäller tekniken kan man bland annat näm-
na de surroundkamerasystem som är mon-
terade på maskinerna. Systemet larmar om 
det känner av att någon rör sig inom arbets-
området.

På den stora displayen ser föraren alla 
 sidor av maskinen ur ett fågelperspektiv 
vilket både ökar säkerheten och under-
lättar körning.

NYA MA SIKNER



Hyundai presenterar sina  
nya maskiner

HW140

FAKTA/Miljökraven 
skärps kontinuerligt
Stockholm, Göteborg, Malmö 
och Trafikverket har tillsammans 
tagit fram gemensamma miljö-
krav för entreprenader. Kraven 
skärps kontinuerligt.

2013 behövde man uppfylla 
minst Steg 1 för arbetsmaskiner 
och maskinen fick vara högst tio 
år gammal. I känsliga områden 
var kravet Steg 2 samt högst sex 
år gamla maskiner.

Från och med 2014 är grund-
kravet Steg 2 och maskinen får 
vara högst sex år gammal. I 
 känsliga områden skärps kraven 
för dieseldrivna arbetsmaskiner 
från Steg 2 till minst Steg 3A. När 
det gäller bensindrivna maskiner 
gäller Steg 2. Ålderskravet på 
högst sex år kvarstår både för 
diesel- och bensindrivna 
 maskiner. 

Dagens entreprenadmaskiner är 
uppe i Steg 4.

Stor uppmärksamhet
Den nya maskinerna har väckt väldigt stor 
uppmärksamhet hos kunderna, berättar vd 
Jan Björklund och konstaterar att EMS har 
stärkt sin position på den tunga marknaden.

– Vi har redan mycket bokningar på 
 maskinerna. Försäljningen av Hyundai-
modeller har ökat med 100 procent sedan 
förra året.

EMS erbjuder mycket förmånliga garanti-
villkor på det nya Hyundai-programmet 
HL. Fyra års garanti ingår i standardpriset 
och det är inget krav på att man tecknar ett 
serviceavtal. Maskinerna kommer att fin-
nas i EMS monter Ö:26 på Maskinmässan 
på Solvalla 2/6 - 4/6. Välkommen att provköra!
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Unikt erbjudande  
– fyra års garanti

i ett unikt erbjudande 
från EMS och  Hyundai 
ingår nu fyra års garan-
ti i standardpriset när 
man köper en maskin 
ur den nya modellseri-
erna HX, HW och HL. 
Att erbjuda så pass lång 
garantitid utan att köp-
aren måste teckna ett 
serviceavtal är nytt för 
branschen, berättar Jan 
Björklund.

– Vi tror på Hyundais 
kvalitet och erbjuder 

kunden ett problemfritt ägande i fyra år, 
 säger han. Maskinägaren får tryggheten med 
garanterad driftssäkerhet under lång tid.

Högre andrahandsvärde
Den nya långa garantin kommer även att höja 
andrahandsvärdet på maskinerna, konstaterar 
Jan Björklund.

– Många säljer sin maskin efter ett par år 
och om det då finns garanti kvar höjer det 
 givetvis värdet.

Kunden behöver alltså inte teckna ett sär-
skilt serviceavtal för att få den förlängda 
 garantin. Däremot måste man använda 
original reservdelar samt följa Hyundais rekom-
menderade serviceschema. Nils Håkansson är 
eftermarknadschef.

– Vi räknar med större tryck på verkstaden 
och vi kommer att anställa fler fälttekniker 
för att möta behovet, säger han. Vi räknar 
med 40 procent högre arbetsbelastning på 
fältorganisationen.

Jan Björklund och Nils 
Håkansson räknar med 
en del höjda ögonbryn i 

branschen när EMS 
 presenterar den nya långa 
garantitiden på Hyundais 

nya maskinserie.

Alla modeller i Hyundais nya maskinserie med band- och hjul grävare samt 
hjullastare kommer med fyra års garanti. Detta ingår i standardpriset och 
gäller utan krav på tecknande av serviceavtal.

– Det är en nyhet i branschen och ett tungt vägande argument att välja 
Hyundai, säger EMS vd Jan Björklund.



Unikt erbjudande  
– fyra års garanti
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på EMS.
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MA SKINMÄ SSAN

Sveriges ledande leverantörer av mobila maskiner 
och redskap ställer ut på Maskinmässan 2/6 – 4/6. 
Det är första året och premiären äger rum på 
 Sol valla i Stockholm.

Välkommen till  
Maskin-
mässan 
2016

i och med att samtliga utställare är med-
lemmar i MaskinLeverantörerna säker-
ställer man att utställarna har god 
branschkunskap och kompetent personal. 
Det gör mässan mer professionell än exem-
pelvis Maskinexpo. 

– Det är en affärsnyttig mässa där de större 
och mer etablerade maskinleverantörerna 

Utställare
Sveriges ledande leverantörer 
av mobila maskiner och 
redskap. Alla är medlemmar i 
MaskinLeverantörerna.

Arrangör
MaskinLeverantörerna i sam  -
ar bete med Maskinmässan.

Övrigt
Fri entré. Fri parkering med 
gott om parkeringsplatser. 
Goda kommunikationer med 
flyg (Bromma, Arlanda), tåg, 
buss, taxi och bil. Fri Shuttle-
buss från Bromma Flygplats 
och närmaste tunnelbanesta-
tion. Många restauranger med 
stort utbud och prisvärda 
lunch- och middagsalternativ.

Linda Gabrielsson är 
 säljkoordinator på 

EMS.

ställer ut, säger Linda Gabrielsson, sälj-
koordinator och den som är ansvarig för 
EMS medverkan på mässan.

Nya Hyundai-serien demonstreras
EMS kommer bland annat att visa upp 
 maskiner ur Hyundais nya modellprogram 
samt nya Take Job- och Bergmannmaskiner. 
Man kommer även introducera den nya fyra-
års-garantin som EMS, tillsammans med 
 Hyundai, ger på de nya modellerna. En ga-
ranti som är unik för branschen.

– Vi kommer även att ha representanter 
med oss från EMS Finans, säger Linda. Det 
finns många mindre maskinentreprenörer 
med god utvecklingspotential som vill sat-
sa. För att kunna växa och etablera sig har 
man oftast ett behov av likviditet. Men 
 tyvärr kan det ibland vara svårt för ett 
mindre  företag att få lån beviljat från de 
större  bankerna. Då har vi möjlighet att er-
bjuda EMS Finans som ett alternativ. 

Räkna med EMS
EMS kommer självklart att ha sina återför-
säljare med sig i montern. Man kommer 
även att visa upp samarbeten och demon-
strationer med Rototilt och SMP Parts.

– Vi förväntar oss både att knyta nya 
kundrelationer och att odla befintliga, 
 berättar Linda. I och med att vi visar den 
nya Hyundai-serien och presenterar fyra-
års-garantin visar vi att vi är tunga i bran-
schen och ett namn att räkna med även 
fortsättningsvis.

Mer information finns på   
www.maskinmassan.se.

MÄSSMONTER  2–4 JUNI 2016 



TAKE- JOB

Nya tiltrotatorer från Rototilt
Rototilt presenterar flera produktnyheter på Svenska Maskinmässan. 
Och det gör man i samarbete med EMS.

– Vi visar bland annat våra nya tiltrotatorer. De passar perfekt med 
EMS Take Job- och Hyundaimaskiner, säger Per Väppling på Rototilt.

Maskinmässan
2–4 juni 2016 Solvalla, Stockholm

Torsdag 2/6 10.00-18.00
Fredag 3/6 09.00-17.00
Lördag 4/6 09.00-15.00

Per Väppling är 
marknads- och  

försäljningschef på 
Rototilt.

 Rototilts nya  
tiltrotatorer R3  
(7-12 ton) och  
R5 (14-19 ton).

med rototilts nya tiltrotatorer R3 
(7-12 ton) och R5 (14-19 ton) utvidgas 
modellprogrammet till att passa de 
allt tyngre grävmaskinerna på mark-
naden. Per Väppling är marknads- 
och försäljningschef på Rototilt.

– Maskinerna växer i storlek hela 
tiden och då måste vi hänga med, 
konstaterar han. Mer grävkraft kräver 
starkare och tåligare tiltro tatorer.

De nya modellerna har flera för-
bättringar, berättar Per. Bland annat 
har de smörjfria  lager i tiltcylin-
derinfästningen vilket kräver min-
dre service.

– Rototilt Group är kända för att 
ha en optimerad  design av sina til-
trotatorer vad gäller vikt- samt rota-
tions- och tiltegenskaper. De har 
stärkta stommar men är ändå lätt-
are än föregångarna. En lättare til-
trotator ger också möjlighet till att 
ha mer material i skopan.

Säkrare arbetsmiljö med  
SecureLock
Med Rototilts styrsystem Innovative 
Control System (ICS) finns säkerhets-

låset SecureLock™ som tillval. Det 
bekräftar att redskapet är korrekt 
kopplat.

– ICS är ett säkert totalsystem som 
vi har lagt ned mycket tid och peng-
ar på att ta fram, säger Per. Secure-
Lock™ innebär en kontinuerlig över-
vakning av att redskapet är korrekt 
låst så att man inte tappar skopan el-
ler andra redskap. Föraren får  ett 
larm på en display och en ljudsignal 
som varnar om det trots allt skulle 
visa sig att redskapet inte är korrekt 
kopplat. Med SecureLock™ får man 
världens säkraste tiltrotator. Secure-
Lock™ är anpassat för de flesta snabb-
fästen på marknaden.

Med styrsystemet ICS finns också 
tillvalet Rototilt Positioning Solution 
(RPS) som integrerar tiltrotatorn i 
med maskinens gräv system. Sensorer 
talar om skopskärets exakta  position 
i alla lägen.

– Hur mycket man än tiltar och 
snurrar på skopan så rapporterar 
RPS:en läget, berättar Per. Sensorer 
känner av skopans exakta position i 
förhållande till pågående grävpro-

jekt och skickar datan till maskin-
kontrollsystemet. Tidigare fick man 
hoppa ur och provmäta efter man ro-
terade skopan, och det var ju både 
tidsödande och omständligt.

Andra funktioner som ingår i ICS 
är automatisk felsökning samt lagring 
av individuella förarinställningar. 
Du kan även genom en enkel knapp-
tryckning på styrspaken erhålla au-
tomatisk skakning av skopan så att 
materialet sprids jämt på underlaget.

Om du besöker Maskinmässan 2016 
– kom gärna till EMS monter och prov-
kör! En Hyundai med en tiltrotator 
från Rototilt kommer att finnas på 
plats.

www.ems.se | 9www.ems.se | 9
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– vi drar belysningskabel och sätter upp 
nya stolpar, berättar han. Marken är stenig 
men maskinen är stark så det fungerar bra 
ändå.

En viktig anledning till att MPW Consul-
ting köper maskiner av EMS är att de alltid 
får bra bemötande, säger Mattias Holmberg.

– Servicen är dessutom bra, konstaterar 
han. Det är bara att ringa EMS så kommer de 
ut till arbetsplatsen.

Bästa grävhydrauliken 
Mattias tycker att TB 295:an har den bästa 
grävhydrauliken han har varit med om.

– Den är mjuk och följsam men ändå stark. 
Det är bra sikt runt om maskinen.

Maskinen är utrus-
tad med en tiltrotator 
och SMP Parts skopor. 
Det finns även en Swee-
pex för gatusopning.

– När jag hinner ska 
jag skaffa extra posi-
tionsljus och blixljus, 
berättar Mattias.

Max Savilahti är an-
läggare och Mattias 

Holmberg är maskin-
förare.

Mattias Holmberg är 
maskinförare.

Följsam och 
stark Take-Job
Entreprenadfirman MPW Consulting har beställt sex nya Take-Job 295  
av EMS. Den första maskinen har levererats och finns ute på jobb i 
 Bremora. Här gör MPW Consulting ett  belysningsjobb. Mattias 
 Holmberg är maskinförare.

FAKTA/TB 295W
Hjulgrävaren TB295W väger 
9550 kg (10,800 kg komplett 
med stödben). Den erbjuder 
bra kapacitet och stabilitet vid 
grävning i krävande miljöer.

Maskinvikt 9550 kg 

Motorstyrka kW (HP) 70.6 kW

Grävdjup 3895 mm

 Max Savilahti är 
anläggare.



www.ems.se | 11www.ems.se | 11



12 | www.ems.se

SPR ÄNGNING

enjis bergspängning har specialiserat sig 
på känsliga objekt i innerstan. Med meto-
den tyst sprängning utan dynamit kan 
man spräcka berg i tättbebyggda områden 
utan att grannarna behöver oroa sig. Det 
finns många fördelar, berättar entreprenör-
företagets ägare.

– Man slipper besiktiga grannfastigheter 
både före och efter sprängning, säger han. 
Spränger man däremot på traditionellt vis 
med dynamit i bostadsområden och i inner-
stan där det är trångt och känslig miljö 
måste man göra många dyra och tidsödan-
de besiktningar. 

Grävscoopet besöker Enjis Bergspängning 
i ett villaområde på Djursholm. Här ska hus-
ägaren flytta uppfarten, anlägga en gräs-

Tyst  
sprängning 
stör ej grannar
Med en relativt ny teknik kan man spränga berg 
ljudlöst utan dynamit. Tyst, precist och utan att 
grannfastigheter riskerar att skadas.Tekniken kallas 
tyst sprängning och det är bara ett fåtal entrepre-
nörer i Sverige som använder metoden. Enjis Berg-
sprängning är en av dem.

FAKTA/ 
Enjis Bergsprängning
Företaget startades av Nils  
 Jansson 1990 och har nio 
anställda. Firman åtar sig 
heltäckande entreprenader och 
har bergsprängning som 
 specialitet. Man är ett av få 
 företag i landet som utför tyst 
sprängning med stenspräckare. 
Den metoden har man använt i 
snart tre år.

Nils Jansson berättar att 
tyst sprängning definitivt 

kommer att ta över i  
storstäder. Till exempel i 

Stockholms innerstad ökar 
antalet områden där det är 
förbjudet att spränga med 

dynamit.

Maskinförare Tord 
 Johansson och 

 bergsprängare Andreas 
Fundell ser till att allt berg 

 försvinner från 
 villa tomten.

matta samt bygga en carport. Det är mycket 
berg som ska bort, berättar maskinförare 
Tord Johansson. Och det är tätt mellan husen.

– Med tyst sprängning slipper vi oroa oss 
för att något av grann husen kommer till 
skada, säger Tord och förklarar hur det går 
till.

Hyundai perfekt för jobbet
Stenspräckaren Super Wedge monteras på 
en Hyundai R145LCR-9A. Långa slangar för 
vattenkylning kopplas på.

– Först borrar vi ett två meter djupt hål i 
berget. Diametern är 76 mm. Två bleck som 
är infettade för att klara höga temperaturer 
förs ned och ligger an mot hålets sidor. Mel-
lan blecken tränger man ned ett spett som 
med hjälp av hydraulkraft på 2 800 ton 
 successivt vidgar hålet och på så sätt spräcker 
berget.

Bandgrävaren Hyundai R145LCR-9A är in-
köpt från EMS för just sådana här arbeten.

– Den är perfekt för den här typen av 
jobb, säger Tord. Maskinen har kort bakdel 
vilket är bra när man arbetar i trånga 
 miljöer.

Enjis Bergsprängning har samarbetat 
med EMS i snart tio år. En Take-Job och fyra 
Hyundai har det blivit med åren. Hyundai 
är en favorit, konstaterar Nils Jansson som 
 definitivt tänker kolla in den nya hjulgrävare 
i HW-serien när den premiärvisas på  
Maskinmässan i juni.



www.ems.se | 13www.ems.se | 13

freab, fagerstarenovering entre-
prenad ab, växer så det knakar. Det 
enda som stoppar dem är bristen på 
maskinförare. Branschen är väldigt 
expansiv just nu, berättar Per och 
 Jonas Eriksson när Grävscoopet träf-
far bröderna på en byggplats i 
Sollen tuna. 

– Det finns vansinnigt mycket en-
treprenadjobb just nu, konstaterar 
Per. Om vi bara hade fler förare så 
skulle vi kunna köpa 15 nya grävare 
och sätta dem i arbete idag.

Hyundai-grävaren utför sanerings-
arbete på Silverdalsvägen i Sollentuna. 
Här ska det bli bostäder.

–Hyundai HX260 L är en perfekt 
maskin för det här jobbet. 25 – 30 
ton är en bra storlek, säger Jonas.

Bröderna Eriksson är mycket posi-
tiva till den utvidgade fyraårsgaran-

FREAB först med nya 
Hyundai HX260 L
EMS första Hyundai HX260 L är levererad. FREAB i Fagersta blev först 
ut i Sverige med den nya bandgrävaren.

– En fantastisk maskin. Den klarar bland annat de senaste miljö-
kraven och det innebär att vi utan att tveka kan ta vilka jobb som helst, 
bland annat eftertraktade entreprenader i Stockholms innerstad, säger 
företagets ägare Per Eriksson och Jonas Eriksson.

FREAB brukar vara 
måna om att synas 
och marknadsföra 

sig. Bland annat 
sponsrar de Brynäs 
Hockey och en trav-

kusk. Man stöder 
även Cancergalan och 

föreningen Barnens 
Dag, berättar Per och 

Jonas Eriksson

FFREAB, EMS och 
 Rototilt Group har ett 

samarbete som 
 kommer att visas på 

Maskinmässan på 
Solvalla i juni

tin som följer med Hyundaien. Det 
innebär en stor trygghet.

– Vi brukar sälja våra maskiner 
 efter tre år, berättar Per. Det är ett 
bra försäljningsargument att det 
finns ett år kvar av garantin för den 
nya ägaren.

Föraren väljer utrustning
Maskinen är bland annat utrustad 
med ett GPS-baserat grävsystem av 
märket Novatron och extraljus. 
FREAB:s maskinförare får alltid vara 
med och välja extrautrustning, det 
är en viktig policy för företaget.

– Det är förarens arbetsplats och 
den måste vara så bra som det bara 
är möjligt, säger Per och berättar att 
grävsystemet visserligen var dyrt, 
men att det är en bra investering.

– Föraren har en display där han 

kan se hur djupt han ska gräva och 
vilka hinder som finns i marken. 
 Systemet ersätter en utsättare.

FREAB ska vara med på Maskin-
mässan på Solvalla i juni. I samband 
med mässan får de en ny Hyundai 
HW 140 levererad. Dekorerad med 
FREAB:s logotyp kommer den att 
göra bra reklam för företaget, kon-
staterar Per och Jonas och berättar 
sedan att kontakten med EMS är väl-
digt bra.

– EMS säljare Martin gör alltid ett 
bra jobb, säger Jonas. Han följer med 
på hela resan och uppdaterar sig all-
tid om maskinernas skick.
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smp parts ab är Sveriges ledande tillverkare 
och leverantör av skopor, snabbfästen och 
tiltrotatorer för grävmaskiner och grävlas-
tare. På Maskinmässan visar man tillsam-
mans med EMS upp en Take Job 290 utrus-
tad med ett HardLock säkerhetsfäste, en 
tiltrotator ST10 Generation 4 samt nya 
styrsystemet MAC ST. Mikael Falk på SMP 
Parts jobbar med försäljning i Sverige och 
utomlands.

– EMS är en av våra största svenska kun-
der och Take Job 290 är deras storsäljare så 
det är bara naturligt att vi går samman och 

SMP Parts och EMS på 
Maskinmässan
Det blir både nyheter och storsäljare när SMP Parts, Sveriges 
 ledande tillverkare av utrustning till grävmaskiner och grävlastare, 
och EMS går samman och visar produkter på Maskinmässan 2016.

visar upp hur bra det blir när våra produk-
ter används ihop.

EMS har tagit in SMP Parts säkerhetsfäste 
HardLock som standard på sina Take Job- 
och Hyundaimaskiner. Det är ett säkerhets-
fäste med dubbla killåsningar och fram-  
   axellås som används både på grävmaskinen 
och på undersidan av SMP:s tiltrotator. En 
säkerhetsfunktion som inte kräver någon 
elektronik, den jobbar helt hydraulmekan-
iskt.

– Med den dubbla låsfunktionen eliminerar 
man glapp mellan snabbfästet och redskap, 
samt förhindrar att föraren tappar skopan. 
Det är väldigt viktigt på dagens säkerhets-
medvetna arbetsplatser, säger Mikael Falk 
och berättar att det senaste dödsfallet på 
grund av tappad skopa ägde rum för bara 

Mikael Falk demonstrerar 
säkerhetsfästet Hard  
Lock monterat på en  

Take Job 290.

SMP
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NYA MEDARBE TARE

Patrik Thomaeus började som ekonomichef på EMS i 
februari. Patrik, som närmast kommer från logistikfirman 
Trebuche där han hade samma roll, tycker nya jobbet är 
både spännande och en utmaning. ”Det är kul att lära sig 
en ny bransch. Jag gillar att det är en informell företags-
kultur på EMS och så har jag dessutom fått nya trevliga 
medarbetare”, säger han. När Patrik inte jobbar tränar han 
gärna. Det blir både löpning och skidåkning. Han bor i en 
villa i Bromma och har fru och två barn.

Daniel Edlund är sedan april ny mekaniker på begagnat-
sidan. ”Jag servar, rekondar och putsar. Det är ett kul jobb 
som passar mig precis. Det är också roligt att vara delak-
tig i ett företag som växer så pass mycket som EMS gör 
just nu”, säger han. När Daniel inte jobbar reser han 
gärna, och då helst till Spanien. Daniel bor i ett radhus i 
Järfälla.

Michael Klövemo började på EMS som verkstadsprakti-
kant i vintras och ska fortsätta som mekaniker över 
sommaren. Han uppskattar att få använda sina kunskaper 
från fordonsprogrammet i skolan ”på riktigt”. Michael 
spelar gärna datorspel och tränar på fritiden. Bor gör han i 
en lägenhet i Märsta.

Nya medarbetare:

Jonas Larsson är ny i tvätthallen sedan februari. Det är 
Jonas första jobb och han stortrivs. Eller som han själv 
uttrycker det: ”Det är underhållande, det händer saker”. 
På fritiden umgås han helst med flickvännen eller spelar 
datorspel. Jonas bor i en lägenhet i Järfälla.

Tomas Björnsson är ny på utrustningsavdelningen sedan 
november 2015. Innan EMS arbetade han som grovis på 
byggen. Tomas tycker nya jobbet är betydligt roligare. 
”Det är det här jag vill göra. Jag gillar att mecka och det är 
bra stämning på EMS”, säger han. När Tomas är ledig 
fortsätter han gärna att mecka, fast då med motocross-
bågen. Den kör han dessutom gladeligen när tillfälle ges. 
Bor gör han i lägenhet i Upplands-Väsby.

Linda Gabrielsson är sedan februari ny säljkoordinator på 
EMS. Hon kommer närmast från KG Knutsson/Autoexper-
ten där hon hade samma titel. Om nya jobbet: ”EMS är ett 
spännande företag med stor potential. Mitt jobb är att 
stötta säljarna och produktchefen. Det är ett omfattande 
planeringsarbete där det gäller att synkronisera ett stort 
flöde med många personer och många maskiner. Alla 
maskiner ska ju dessutom utrustas efter varje kunds 
önskemål”, berättar hon. De stora intressena utanför 
jobbet är familjen samt löp- och styrketräning. Hon bor i 
hus i Upplands-Väsby tillsammans med man och tre barn.

Maskinmässan
Om du befinner dig på 
Maskinmässan på Solvalla 
2/6 – 4/6, glöm då inte att 
besöka EMS (Ö:26) och 
SMP Parts (S:53) montrar. 
Där kan du se och testa all 
utrustning som nämns i 
texten ovan. Och mer 
därtill.

något år sedan på bygget av Citybanan i 
Stockholm.

Nytt styrsystem
MAC ST är ett nyutvecklat Can-Busbaserat 
styrsystem. Det är enkelt att installera, då 
det är plug n’play, berättar Mikael.

– Föraren styr maskinen och tiltrotatorn 
med de populära styrspakarna L8. Det sitter 
sensorer på rototilten som känner av 
skopans position och vinkel och skickar all 
information till en display i förarhytten.

För att garantera att kunden får snabb 
service har SMP Parts nyligen tecknat avtal 
med en fristående servicefirma i Stockholm.

– Det finns så många SMP-kunder i Stor-
stockholm så vi vill garantera att alla kan 
få service även när återförsäljaren inte har 
plats eller tid.

Varför ska man då välja en produkt från 
SMP Parts? Mikael 
Falk blir inte sen 
med svaret.

– För att vi är le-
dande i vår bransch i 
Sverige, säger han. 
Det innebär kvalitet 
och trygghet för 
kunden. Vi har mas-
sor av erfarenhet 
och kunskap i före-
taget, många har ar-
betat här i 15-20 år.
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Kontakta oss!

Martin Olsen 
Säljare 
070-399 09 44

Mikael Söderström 
Verkstadschef
08-594 768 32

Tommy Gustafsson 
Produktspecialist
Hyundai, Bergmann
08-594 769 55

Lelle Westergård
Produktspecialist
Take-Job, Dietci
070-686 84 01

Christer Olsson
Reservdelar
08-594 768 33

Michael Karlsson
Reservdelar
08-594 768 36

Sasha Krogius
Reservdelar
08-594 768 31

Jarkko Weckman 
Fältserviceansvarig
08-594 768 39

Håkan Andersson 
Garanti
08-594 768 30

Daniel Hagström 
Säljare
070-220 99 90

Anders Hultgren 
Reservdelar
070-273 74 85

Jonas Gustavsson 
Verkstadschef
070-350 46 73

Patrick Andersson 
Säljare 
070-105 48 78

Robert Gustafsson 
Produktchef
08-594 768 47

STOCKHOLM

GÖTEBORG

Joachim Hedström
Säljare Skellefteå 
070-676 06 00

NORRLAND

Anders Sandberg
Säljare
070-374 57 32


