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positionering, jobbar du effektivt och säkert. Allt från en och samma leverantör. Tryggt och effektivt.
Rototilt gör det möjligt.
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Pandemi, satsningar
och framtidstro
för EMS har det varit en annorlunda start.
Omvärlden har skapat helt nya förutsättningar. Den
pandemi som lamslog stora delar av världen i våras,
och som nu återigen blossar upp med ökad kraft, skapar
många frågetecken och nya utmaningar.
Hur når vi ut till marknaden med våra produkter?
Ska vi dra i handbromsen eller vågar vi satsa? Vad hän
der med antalet maskintimmar och vilken påverkan
får det för maskinägare och för oss som leverantör och
servicepartner? Och inte minst: hur gör vi för att inte
bidra till fortsatt spridning av coronaviruset?
Vi har blivit tvingade att göra val utan att alltid ha
alla fakta tillgängliga. I april hade vi som många andra
företag valt att permittera eftersom vi såg en stor risk
för tappade affärer och färre serviceuppdrag. Ganska
snabbt märkte vi att efter den första månadens osäker
het i branschen så snurrade ändå jobben på och inves
teringsviljan i nya och begagnade maskiner kom till
baka. Redan i maj bestämde vi oss för att ha en planerad
återgång till full bemanning. Vi ser när vi tittar in i
framtiden att antalet startade byggprojekt i Sverige
faktiskt ökar något och att nyprojekteringar efter en kort
svacka också ökar. Positivt och hoppfullt för branschen.
EMS valde att satsa, genom att förstärka vår egen
servicekapacitet och med ett utökat antal återförsäljare
i Sverige. Vi vill göra våra fina produkter från Takeuchi
och Hyundai mer tillgängliga i hela landet. Under vå
ren och sommaren har tre nya företag anslutit sig till
vårt team, läs mer om dem och deras intryck av sin för
sta tid i Team EMS. Möt också en partner som har varit
med oss i 15 år.

som n Y v d

pandemin har Äv en skapat andra utmaningar för oss.
Årets nya produkter skulle visas upp på vårens och
sommarens mässor, dessa ställdes in för allas säker
het. Ett bra beslut.
Försäljning har trots all oro rullat på bra och nya

produkter har hittat sina kunder. I tidningen kan du läsa
om två av de kunder som har valt att investera i några
av våra nya produkter: Hyundais nya Aserie som möter
emissionskraven enligt steg 5 och vår nya Takeuchi
TB370 – en maskin på drygt sju ton i en helt ny viktklass
för oss, som också den möter steg 5kraven. Vi i EMS
teamet är riktigt stolta över dessa produkter och vi ser
ett ökat intresse nu när de äntligen börjar komma ut
på marknaden.
Hur året kommer att sluta är ovisst med den ökade
smittspridningen som härjar just nu. EMS har valt att
vara tillgängliga men vi följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och vidtar de skyddsåtgärder som
vi kan för att förhindra att spridningen av covid19
fortsätter.
Trots pandemin är vi är optimistiska och vi väljer
att satsa framåt för att utveckla vårt erbjudande, vår
tillgänglighet av produkter och service i hela landet.
När infrastruktursatsningarna och behoven av maski
ner förhoppningsvis fortsätter, och ökar, skall det vara
lätt att vara kund hos oss.
Kundenkelt helt enkelt!
Lennart Edling, vd EMS

EMS, Bergkällavägen 33, 192 79 Sollentuna. Tel: 08-594 768 30
EMS, Vagnmakaregatan 3, 415 72 Göteborg. Tel: 031-340 99 60
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E-post: info@ems.se • www.ems.se
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Kundomdöme om TB370:

Liten, smidig och kraftfull
Takeuchis nya TB370 är liten och smidig,
men har kraften från en lite större
maskin – det tycker August Orrboes,
som var snabb med att köpa maskinen
när den kom till Sverige.
haft sin entreprenad
firma sedan 2018. När det nyligen blev dags
att köpa den första egna maskinen till fö
retaget föll valet på en TB370 från Takeu
chi. En liten men stark partner.
– Tidigare har vi hyrt maskiner i mot
svarande storlek. Jag kände att det var dags
att gå över till att äga, sen kom då Take
uchi TB370 som är perfekt i storlek. Jag
jobbar ofta i trånga utrymmen men behö
ver samtidigt kraften från en lite större
maskin och det får jag med den här model
len. Den är lätthanterlig och har alla till
behör jag behöver, säger August.
august orrboes har

Bra förstamaskin
Vid intervjutillfället har han hunnit köra
maskinen i ungefär 40 timmar.
– Jag är supernöjd. Det är en klockren
maskin; effektiv, liten – väger 7,5 ton med
utrustningen – smidig och stark. Den har
inte superstor hytt men det är ändå gott
om utrymme därinne. Jag uppskattar inte
minst maskinens styrka, jag har varit åtta
år i branschen och jämfört med andra ma
skiner jag har kört i samma storlek så är
den här starkare. Den är också bred arbets
mässigt. Den kan användas till allt möjligt
och jag kommer att kunna ta många jobb
med den, så det är en perfekt förstamaskin,
säger August.

Olika typer av jobb
Han berättar att firman, som har en med
arbetare utöver honom själv, utför många
olika typer av jobb. Tidigare har de bland
annat byggt en park i Årsta i Stockholm.
– Nu bygger vi ut Huddinge kommuns
interna fibernät vilket bland annat omfat
tar att lägga ner så kallade subslangar, som
de drar fiber i, mellan kommunhus, skolor,
förskolor, bostadsrättsf öreningar etc. Just i
dag är vi i Visättra i Huddinge. Vid vissa
4 | www.ems.se

– TB370 är en väldigt modern maskin för en vettig peng, väldigt smidig och imponerande stark, säger August Orrboes.

bussgator och rondeller kan vi inte schakta
tvärs över, då samarbetar vi med ett annat
företag som trycker under vägen. Vi arbetar
nu med att gräva fram det de tryckt under,
för att ansluta till våra tidigare schakter.

Det lilla extra
När August beställde sin TB370 valde han
till en Engcon-rotor med s45-fäste, central
smörjning och lite extra belysning.
– Inget speciellt, men standard för vad jag
tycker att man behöver. Jag har även lagt
till serviceavtal, och får maskinen servad
efter 100 timmar, sedan var 500:e timme. Jag
är väldigt nöjd, både med maskinen och
med själva affären som har varit supersmi
dig. När jag beställde skulle det vara lång
leveranstid, men EMS säljare Anders hittade
en maskin som stod hos en återförsäljare
och som de kunde hämta tillbaka. Det
gjorde att jag kunde få den på en månad,
vilket jag behövde för en deadline.
August understryker att relationen med
återförsäljaren är väldigt viktig.

– Har man i olika sammanhang varit i
kontakt med säljare så har det ibland blivit
ibland dött i andra änden så fort man har
skrivit på. Så är det absolut inte med EMS.
Jag har inte råkat ut för något, men jag vil
le byta skopor i början och det var inga
problem alls. Vi har haft jättebra kontakt
under hela affären, avslutar August.

Takeuchi TB370 specifikationer:
Arbetsvikt: 6 710 kg med monobom,
7 065 kg med tvådelad bom
Motor: Kubota V2607-CR-TE5B
Motoreffekt: 42,4 kW
Maxflöde huvudpump: 160 L/min
Skopvolym (rågad): 0.18 m3
Brytkraft: 48.4 kN
Maximal grävkraft: 31.7 kN (1 700 mm arm) /
29.4 kN (1 900 mm arm)
Maximalt grävdjup: 3 885 mm (monobom, 1 700
mm arm) / 4 085 mm (monobom, 1 900 mm arm)
4 110 mm (tvådelad bom, 1 900 mm arm)
Maximal tipphöjd: Monobom 4545mm Tvådelad
bom 4955 mm

TA K EU C HI

Takeuchi TB370
TB370 är en bandgrävare på sju ton
i Takeuchis nya 3-serie som lanserades
i våras. Den har mycket låga externa
ljudnivåer, samtidigt som den erbjuder
oöverträffad motoreffekt med sin 42,4
kW-motor som lever upp till utsläppskraven i EU:s steg 5.
Den stora räckvidden ger, i kombination med styrkan, extra produktivitet.
Maskinen har en 8-tums pekskärms
display som ger tillgång till de flesta
maskinfunktioner och inställningar samt
smidiga reg-lage för intuitiv användardrift. TB370 är även utrustad med tippbar hytt, lastkännande hydraulsystem,
TFM Takeuchi Fleet Management, TSS
Takeuchi Security System som förebygger maskinstöld samt luftstol och automatisk klimatkontroll.
Naturligtvis finns också extrautrustning
som ökar komfort, effektivitet, säkerhet
och wow-faktor ytterligare några steg. Som
exempel kan nämnas stor motvikt och
bränslepåfyllningspump med slangrulle.
Takeuchi erbjuder också en generös
garanti: tre år eller 3 000 timmar.

VI UTFÖR
•
•
•
•
•
•
•

Tomtplanering
Vatten och avlopp
Husgrunder
Vägbyggen och vägunderhåll
Transporter
Hantering av jord, sand och asfalt
Vårstädning

Helhetslösningar inom
MARK OCH ANLÄGGNING
Tel. 0176-22 22 00, 0708-17 10 95, Gösvägen 26, 761 41 Norrtälje
info@radmansoschakt.se, www.radmansoschakt.se
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Pontus och Mats Hultman vid Takeuchis TB290-2 och TB260. Pontus berättar att maskinerna är rymliga i hytten, har god komfort och bra hydraulik.

Öka din produktivitet med SKFs och Lincolns centralsmörjsystem
Du får hjälp med att hitta en lösning för just dina behov tack vare att vi har ett heltäckande
produktsortiment inom centralsmörjsystem. Med miljön i fokus ger vi dig driftsäkerhet,
hög kvalitet och teknologi. Läs mer på skf.se/smörjsystem
® SKF är ett registrerat varumärke inom SKF-koncernen och ® Lincoln är ett registrerat varumärke av Lincoln Industrial Corp. Bild används under licens av Shutterstock. © SKF 2020.

skf.se/smörjsystem
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Stark efterfrågan
trots pandemin
Bra maskiner är en grundbult. God samverkan mellan
generalagent, återförsäljare och dess verkstad gör
affären ännu tryggare för maskinköparen.
hultman maskin har sedan 1992 sålt nya och begagnade
maskiner och erbjuder service med egen verkstad och
servicebilar. Företaget ägs och drivs av Mats Hultman
och sonen Pontus Hultman. I början av maj anslöt sig
företaget som återförsäljare för EMS och Takeuchi.
– Vi hade varit sugna på att sälja ett märke till, så när
EMS styrelseordförande Kjell Ove Moss ringde upp var
valet lätt. Vi vill sälja kvalitetsprodukter och Takeuchi
är ett märke med gott rykte, som vi självklart är glada
att få representera, säger Mats.
Kunderna har snabbt visat intresse för de nya maski
nerna.
– Vi har sålt bra under sommaren. Takeuchi är ett känt
märke som kunderna känner sig trygga med och de har
ett bra spann med maskiner inom det segment vi jobbar
med. Exempelvis TB260, TB290 och TB295 är fina maski
ner. De är rymliga i hytten, har god komfort och bra
hydraulik. Alla kunder verkar vara nöjda när de kliver
in, och de vi har sålt till har varit jättenöjda med de
levererade masknerna, berättar Pontus.

Starka tillsammans
För att det maskinsäljande företaget ska kunna ge sina
kunder hög leveranssäkerhet och fullgod service är det
viktigt att samarbetet med generalagenten fungerar bra.
– EMS är ett organiserat och strukturerat bolag. Vi
befinner oss i en ganska rörig bransch så det är kul att
jobba med folk som har ordning och reda, och förstås
som är framgångsrika, säger Mats.
Som återförsäljare ingår man också i ett nätverk med
andra maskinsäljare – Hultmans Maskin ser dem defini
tivt som samarbetspartners, inte konkurrenter.
– Flera av de återförsäljare som EMS satsar på runt
om i Sverige har vi jobbat ihop med tidigare. Vi ser en
positiv framtid. Blir vi många, med EMS i ryggen med de
ras kunskap och möjligheter, så blir vi starkare tillsam
mans. Och ju mer märket säljs och syns desto lättare blir
det att komma ut och sälja även för oss, säger Pontus.
Mats inflikar att samverkan inte bara ger ekonomisk
fördel, utan också gör att det blir roligare att jobba. Han
påpekar också att teknikutvecklingen gör maskinerna
allt mer komplicerade, då ökar kraven på mekanikerna.

– Vi vill sälja kvalitetsprodukter och Takeuchi är ett märke med gott rykte,
som vi självklart är glada att få representera, säger Mats Hultman.

– Vi är väldigt måna om våra kunder och satsar myck
et på verkstad och servicebilar. Att vi lyckas sälja bra är
tack vare våra skickliga mekaniker; de gör att folk känner
sig trygga i att genomföra affären. Att sälja är det enk
la, att sköta allt efteråt är utmaningen. Så resonerar
EMS också, de vill ha medspelare som kan leva upp till
en hög kvalitet och hög servicegrad, säger Mats.

Kommande infrastruktursatsningar?
Pandemin till trots har Hultman maskin haft ett bra år,
efterfrågan på mini- och midimaskinerna har varit
över förväntan.
– Vi ligger på samma siffror som året före, och det var
ett bra år. Vi hade inte trott att vår bransch skulle hålla
ut så bra i pandemin; men nu ser vi ljust även på fram
tiden. Historiskt sett brukar samhället satsa på infra
struktur under lågkonjunktur, och det sker nu i många
länder. Jag tror att det kommer att ske även i Sverige. I
så fall kommer vi att ha många gynnsamma år framför
oss i branschen. Så ska vi se något positivt i en så hemsk
sak som pandemin så kan infrastruktursatsningar i dess
kölvatten göra något gott för vår bransch, avslutar Mats.
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Kundtillströmning med
De flesta maskinsäljare är nog vana vid att få argumentera
för att övertyga sina potentiella kunder. När SJM tog in
Takeuchi i sortimentet kom istället kunderna in och argumenterade för maskinernas alla fördelar.
– stig johansson maskin, SJM, startades av vår far Stig
Johanson 1974. En lokal entreprenör tipsade om att tjäna
pengar genom att köpa maskiner i England och sälja här.
Far följde rådet och verksamheten rullade igång. Stig
finns fortfarande med i bilden, men inte i själva bolaget,
min bror Jonas och jag driver verksamheten vidare,
berättar Lars Johansson.
I augusti blev bolaget återförsäljare i Skaraborg och
Bohuslän, för EMS och Takeuchi.
– Vi har haft maskinerna hemma i två månader och
har redan sålt fem maskiner, och har ett flertal offer
ter ute så det blir nog några till innan årsskiftet. Vissa
kunder har faktiskt kommit in och förklarat för oss
hur bra maskinerna är – annars brukar det vara vi
som får sälja in, skrattar Lars.

Starkt varumärke
Lars konstaterar att Takeuchi är ett starkt varumärke.
– Bland våra kunder så har de antingen inte kört en
sådan eller så har de haft en någon gång och då är re
aktionen ”jäkla bra maskin, skulle vilja ha en igen”. Vi
har ju också arbetat med ett annat varumärke tidigare
och märkt att det är svårt att övertyga Takeuchikun
der att byta, det är bra maskiner helt enkelt. De är väl
byggda, lättkörda och följsamma. Hydrauliken håller
extra hög standard och är välavstämd för skandina
viskt bruk med rototiltkörning.

8 | www.ems.se

Bröderna Lars och Jonas Johansson driver Stig Johansson Maskin tillsammans.

Lars har själv hunnit få en favorit bland Takeuchis
modeller.
– De är trevliga allihop, men nya TB370 imponerade
stort på mig. Vi jobbar med många fabrikat på
begagnatsidan och kommer också från ett annat fa
brikat med nya maskiner. Inget annat kommer i när
heten. Det är den bästa minigrävaren jag någonsin
har provkört av alla fabrikat.

Billig i längden
– Takeuchi är en av de billigare maskinerna att äga.
Den är byggd för att vara hållbar, har bra kvalitet och
har högt andrahansdsvärde, säger Lars.

S T I G J O H A N S S O N M ATA
S KKIN
EU C HI

Takeuchi i sortimentet
Han tycker också att den stabila generalagent som
finns i bakgrunden bidrar till att göra affären trygg
för maskinköparen.
– EMS visar ett genuint intresse för att vi ska vara nöj
da och göra bra ifrån oss och vi upplever genomgående
kontakten med dem som professionell och tillmötes
gående. Vårt samarbete ger en positiv cirkelverkan.
Det handlar inte om bara pengar, flyter allt så kan vi
ge kunden bra support. Ett exempel är det stöd vi har
fått från EMS verkstad när vi nu ska lära in oss på ma
skiner som är nya för oss. Vi är genomgående positiva
till de produkter EMS har. Det har gett en nytändning
att prova deras maskiner. Vi är glada över att ha hoppat
på tåget, säger Lars.

Stig i diket?
Stig Johansson Maskin är inte mest känt under sitt
registrerade namn, de flesta säger Stig i diket. Men
varifrån kommer smeknamnet?
– Min far var duktig raceråkare och tävlade för Saab.
Under en tävlingshelg hamnade en annan bil, framförd
av Erik Carlsson, på taket och min far hamnade i diket.
Därefter fick de heta Carlsson på taket och Stig i diket.
En vän tyckte att Stig i diket vore ett bra namn på före
taget och så fick det bli, i alla fall inofficiellt. De flesta
kallar företaget så, och vi har det som webbadress
med .com på slutet även om det registrerade namnet
är ett annat. Branschen har en familjär känsla av gräs
rotsnivå, så det passar bra, avslutar Lars.

Försäljning & service av: Takeuchi • Hyundai • Daemo
Även Lännen Grävlastare och Cummins Dieselmotorer.
Kontakta oss:
0250-432 20 • bengt.norman@orsamaskin.se • www.orsamaskin.se

– Nya TB370 imponerade stort på mig. Det är den bästa minigrävaren jag
någonsin har provkört av alla fabrikat, säger Lars Johansson.
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Så tycker ägaren till

Sveriges första HX300AL
Hyundais nya A-serie har snabbt blivit
populär. Lincons entreprenad var först i
Sverige med att köpa en HX300AL – läs
om utlåtandet efter 100 timmars körning.
1984 och
har haft hel del grävmaskiner och last
bilar. Ägaren, Håkan Lindqvist, har varit
själv i firman de senaste fyra åren och har
därför skalat ner. Verksamheten är nu i
princip helt fokuserad på att bygga, justera
och underhålla vägar, med skogsbolag som
kunder. Fram tills nyligen hade Håkan en
Volvo EC220. När det blev dags att köpa en
ny maskin föll valet på en Hyundai, när
mare bestämt en HX300AL med tiltrotator
från Engcon som extrautrustning. Model
len är så ny så att Håkan faktiskt var först
i Sverige med att köpa just den.
lincons en tr epr ena d sta rta de

30-tonsmaskin var ett krav
– Jag hade jobbat vid vindkraftsparken här,
men när uppdraget skulle flytta vidare
upp till Skellefteå ville jag hellre hålla mig
kvar här i hemtrakten. Så jag hörde av mig
till flera skogsbolag som jag hade arbetat
för tidigare, och de ville gärna ge nya upp
drag. Efter ett tag sa de dock att om jag
skulle fortsätta köra så skulle jag behöva
ha en 30-tonsmaskin. För säkerhets skull
kollade jag även med vindparken och jag
skulle kunna få fortsatta uppdrag även
där. Jag började se mig om och valet föll på
en 30-tons från Hyundai.
Vid intervjutillfället hade det gått unge
fär fyra veckor sedan maskinen levererades.
– Jag trivs bra med maskinen. Den är en
kel att hantera och fin när man tittar på
den och granskar hur den är monterad. Den
har ett stort och bra underrede jämfört
med motsvarande storlek av Volvo-maskin.
Dessutom går den på lägre varv än Volvon,
den är stark från början.

Viktigt med val av återförsäljare
– Jag har alltid köpt begagnade maskiner
från Orsa Maskin, så någon gång måste jag
väl köpa en ny där också, skrattar Håkan.
I realiteten var det förstås ingen plikt
känsla som avgjorde valet av maskinsäljare.
10 | www.ems.se

Håkan Lindqvist trivs med arbetet för skogsbolagen.

– Jag har väldigt bra erfarenheter av
Orsa Maskin, inte minst att det funkar bra
med verkstaden. Det går alltid att ringa
när man vill, och ofta kan de förklara så
att man själv direkt kan lösa det som behö
ver åtgärdas. Och om det behövs så går det
att få praktisk hjälp inom rimlig tid. Jag
anlitade en annan verkstad för Volvon och
där kunde jag få vänta en vecka på service,
det funkar inte. Orsa stöttar otroligt bra,
även efter köp av begagnade maskiner. Det
engagemanget är viktigt.

Mycket som föll på plats
Det var rent av så att valet av återförsäljare
var lika viktigt som valet av märke på
maskinen.
– Jag utgick ifrån vad de kan erbjuda och
hade tur att Hyundais nya A-serie precis
hade kommit när jag skulle köpa. Med den
var det mycket som föll på plats. Den är
som sagt fint uppbygd med robust och sta
bil undervagn – det är viktigt med tanke
på hur mycket den körs på vägar och i jobb.
Hytten är tyst och rymlig, den komforten
är viktig för att ha en bra arbetsplats. Och
nu är stol, spakar och allt annat inställt
perfekt så som jag vill ha det. Dessutom
gillar jag Cummins motorer och Kawasakis
hydraulpumpar. Maskinen är driftsäker
och har hela fyra års garanti även utan

serviceavtal. Den har visserligen inte gått
så mycket än, lite över 100 timmar, men
ingenting har hänt. Jag hittar ingenting
att klaga på, avslutar Håkan.

Hyundai HX300AL
HX300AL är en bandgrävare på 30 ton i Hyundais
nya A-serie som lanserades i våras. Motorn, en
Cummins 6,7-liters, har ett nytt efterbrännings
system och lever upp till EU:s steg 5-utsläpps
regler. Det nya hydrauliksystemet EPIC, Electric
Pump Independent Controls, förbättrar effektiviteten genom datoriserad individuell styrning av
hydraulpumparna. Systemen minskar både
utsläpp och underhållskrav.
Du får maximal komfort och precision med
ergonomiska spakar, centralt placerad monitor
med över-blick över maskinstatus och driftsparametrar. I samtliga Hyundai-maskiner som EMS
och dess återförsäljare säljer i Sverige, finns
också kamerasystemet AAVM installerat. Det ger
helikoptervy som är särskilt bra på trånga arbetsplatser och i bostadsområden, för att kunna se
att inga barn eller andra obehöriga rör sig nära
bakom maskinen där sikten är skymd.
Naturligtvis finns också extrautrustning att
välja till för att öka komfort, effektivitet, säkerhet
och wow-faktor ytterligare några steg.
Sist men inte minst erbjuder Hyundai en
generös garanti: fyra år eller 5 000 timmar.

H Y U NDA I

Hyundai HX300AL
specifikationer:
Arbetsvikt: 30 730 kg
Motor: Cummins B6.7
Motoreffekt: 194 kW
Maxflöde huvudpump: 2 x 285 l/min
Skopvolym: 1.27–1.85 m�
Skopans brytkraft: 192,2 kN
Stickans brytkraft: 136,3 kN
Maximalt grävdjup: 7 330 mm
Maximal tipphöjd: 7 150 mm
Bakre svängradie: 3 210 mm
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Kunnig omsorg – med verkstad och tre servicebilar kan Orsa Maskin hålla kundernas maskiner i kontinuerlig drift.

Firar 15 år som återförsäljare
Ett brinnande intresse för maskiner ledde fram till ett självklart val av inriktning när Bengt Norman startade företag.
Orsa Maskin säljer och servar entreprenadmaskiner åt både
stora och små företag.
orsa m ask in finns ,

som namnet antyder, i Orsa men
kunderna söker sig till företaget från hela Dalarna, Gäst
rikland, Härjedalen, Hälsingland och norra Värmland.
– Jag höll på med maskiner redan innan jag fick kör
kort. Det intresset fick mig att starta företaget 1994, och
det har hållit i sig, berättar Bengt Norman som är en
sam ägare till bolaget som i dag har sju medarbetare.
Drygt tio år efter starten började Orsa Maskin sälja
både Hyundai och Takeuchi åt EMS.

– Jag fick förfrågan 2005, av EMS dåvarande säljchef
som jag kände sedan tidigare. Vi är ju en ganska liten
familj som säljare inom entreprenadbranschen vilket
gör att alla känner alla, åtminstone var det så för 15–
20 år sedan. Samarbetet med EMS har fungerat bra hela
tiden, vi sköter oss i stor grad själva men har det stöd
som behövs. Det har också fungerat väl när någon av
våra kontaktpersoner på EMS har bytts ut. Att ha en bra
dialog och samarbete med generalagenten är A och O.
Vi har jobbat mot vissa andra företag tidigare, men
slutat just för att det inte har fungerat, säger Bengt.

Hyundai och Takeuchi

När Orsa Maskin kom in som återförsäljare för EMS
var Hyundai en nyhet på den svenska marknaden.
– Det verkade vara ett intressant märke och det tyckte
även våra kunder, vi sålde en maskin direkt. Sedan rul
lade det på. Takeuchi är den ledande mini- och midi
grävaren som säljs i Sverige. De har den bästa hydrauli
ken, och tillhör kvalitetsmässigt de absolut bästa. Det
är samma sak med Hyundai: fördelen är den höga
kvaliteten. Och de har båda bra garantivillkor, vilket
visar att de tror på sin produkt, säger Bengt.
Han tillägger att de säljer mest Hyundai, både inom
hjul- och bandmaskiner. På senare år har även Takeuchi
ökat, och där finns det mer att hämta.
– Vi ser också ett ökat intresse för extrautrustning.
Sverige ligger lite i framkant med den typen av efter
frågan. Just nu är det bland annat olika typer av gräv
– Samarbetet med EMS har fungerat bra hela tiden, säger Bengt Norman. system som är i ropet, de är ofta ett krav från bestäl
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Orsa Maskin firade 15 år som återförsäljare med att få leverera den första maskinen i Sverige, i Hyundais nya A-serie.

larna. Precis som med personbilar kommer det ju också
nya eller justerade modeller av maskiner varje år. Just
nu jobbar vi till exempel med den nya Aserien från
Hyundai, och har redan sålt tre stycken av den.

Pandemin bromsar investeringar
Orsa maskin har sett en god efterfrågan de senaste åren,
men Coronapandemin har lagt locket på ganska rejält.
– Jag tror att pandemin påverkar relativt lika för
alla, oavsett vad man håller på med. Våra kunder har
överlag lika stor beläggning som tidigare, men osäkerhe
ten gör att många ändå drar sig för att göra stora investe

ringar. Det gör att vi får färre beställningar nu. Det
är bara att genomlida avvaktan tills det kommer ett
vaccin … när pandemin är över kommer försäljningen
att sätta fart igen.
Delar av arbetet löper förstås på som vanligt trots
allt. En sådan sak är service och underhåll. Orsa Maskin
har egen verkstad och tre servicebilar som rullar.
– Det som är viktigt för våra kunder är först och
främst att de får en bra maskin. Men det är även vik
tigt att det finns en eftermarknad och service som
fungerar bra. Servicen går hand i hand med försälj
ning, avslutar Bengt.

FÅ ENGCONS SYSTEM FÖR KOPPLING AV AUTOMATISKA
REDSKAP – UTAN EXTRA KOSTNAD*
*Hur får jag EC-Oil som kostnadsfri standard?
Vid beställning av Q-Safe redskaps/maskinfäste och tiltrotator med styrsystem DC2 ingår EC-OIL
automatisk oljekoppling kostnadsfritt i maskinfästet och på överdelen på tiltrotatorn.
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engcon Sweden AB Transportgatan 5, 833 36 Strömsund
Tel 0670-65 04 00 | Web www.engcon.se | E-mail sweden@engcon.se
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Läs mer: www.engcon.se/ecoil
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Provkörde och
bytte till Takeuchi
Efter att ha sålt begagnade Takeuchi under många år och
imponerats av kvaliteten, tog Strengbohm Eneby i somras
steget till att ansluta sig som återförsäljare för EMS och
Takeuchi. Kunderna har snabbt visat intresse – även de
som trodde de var ute efter annat.
jobbat som maskinsäljare sedan
1980-talet och med eget återförsäljarföretag sedan 2004.
– Vi erbjuder nya, begagnade och hyrmaskiner, och
har samarbetspartners i ”bygda” som vi lägger service
biten på. Företaget har vuxit vartefter och omsätter i
dag cirka 100 miljoner, säger Ingvar, försäljningschef
för Strengbohm Eneby.
Veckan före midsommar anslöt sig bolaget som åter
försäljare till EMS; de ville bredda sig och såg Takeu
chi som ett bra alternativ.
– Takeuchi ligger i topp när det gäller kvalitetstänk
och har långa serier. Det har hela tiden varit väldigt
bra maskiner när vi har sålt dem som begagnade, och
de har bra andrahandsvärde. Det är förstås lättare att
sälja nytt om vi vet att det funkar långsiktigt och det
är inte alla märken som håller sådan kvalitet. Nu har vi
möjlighet att representera dem i Sörmland och Väst
manland vilket är ett stort lyft, säger Ingvar.
ingvar strengbohm har

Stort intresse för nyheterna
Kunderna har snabbt visat intresse för nyheterna i sor
timentet, några enheter har redan blivit sålda och flera
offerter ligger ute.
– Den första maskinen vi sålde, en TB290, var fak
tiskt till en stor CAT-kund. Han tänkte köpa CAT igen.
”Nej, det vill du nog inte” sa jag – så han provade
Takeuchi och blev förtjust, berättar Ingvar.
– Utöver maskinernas kvalitet är det viktigt att vi får
bra uppbackning av generalagenten EMS. Vi uppskattar
framf ör allt att det är raka puckar, rak kommunika
tion, proffsig hantering. De erbjuder bra villkor, skick
lig eftermarknad och teknisk support, säger vd Petra
Schjött.

Många starka kort
Strengbohm Eneby har märkt av den pågående pande
min. Inkommande potentiella kunder har minskat
till en tiondel både via nätet och telefon. Men de som
hör av sig nu är verkligen intresserade av att beställa
14 | www.ems.se

Petra Schjött är vd och Ingvar Stengbohm är försäljningschef för Strengbohm Eneby.

och försäljningen har inte minskat med mer än cirka 10
procent.
– Vi har en bra bas. Men även om försäljningen trots
allt går bra så är det svårare att nå ut eftersom det
knappt har varit några aktiviteter i form av visningar,
bjudningar och mässor. Just nu planerar vi faktiskt att
anordna öppet hus, i samband med att vi ska gå ut med
specialerbjudanden från EMS. Med hänsyn till smitt
skyddsrestriktionerna tittar vi på olika lösningar, ex
empelvis föranmälningar till förmiddag eller efter
middag, berättar Petra.
Ingvar påpekar att Takeuchi, eller Takejob som mär
ket hette tidigare i Sverige, är ett begrepp i storstads
regionerna. I övrigt är varumärket inte så känt som
man skulle kunna tro även om de som är pålästa vet
– så det finns mycket att göra.
På frågan om de själva eller kunderna har någon
favoritmodell kommer en hel radda:
– Vi ser att våra kunder absolut är nyfikna på Take
uchis produkter. TB290 och TB295 är favoriter, vi har
sålt mest i det segmentet. Även TB370 och TB225 efter
frågar folk; de modellerna tror vi mycket på. Vi foku
serar på grävare från 1–12 ton och hjullastare från
2–20 ton. Men vi har också beställt en 15 tons-grävare,
TB2150R, och breddar oss lite genom att ge oss in i den
klassen. Den kommer i januari eller februari, det ska
bli kul, avslutar Ingvar.

S T R EN GB O HM ENEBY

– Takeuchi har flera starka kort och fler maskinförare lär få upp ögonen för märket, säger Ingvar Strengbohm.

www.ems.se

| 15

Kontakta oss!
STOCKHOLM

Martin Olsen
Säljare
070-399 09 44

Anders Sandberg
Säljare
070-374 57 32

Svante Tonring
Säljare
070-322 13 31

Mikael Söderström
Verkstadschef
08-594 768 32

Stefan Martinsson
Fältkoordinator
08-594 769 51

Tommy Gustafsson
Produktspecialist
Hyundai
08-594 769 55

GÖTEBORG

Lelle Westergård
Produktspecialist
Takeuchi
08-594 768 37

Christer Olsson
Reservdelar
08-594 766 59

Michael Karlsson
Reservdelar
08-594 766 59

Mikael Henriksson
Säljare
070-343 63 03

Mats-Erik Hådén
Säljare
070-547 10 99

John Nilsson
Reservdelar
08-594 768 49

Daniel Hagström
Säljare
070-220 99 90

Björn Schmidt
Verkstadschef
031-340 99 68

SUNDSVALL

Pär Goode
Säljare
070-343 67 08

Andreas Lundberg
Verkstadschef
070-529 48 02

Torbjörn Staaf
Reservdelar
060-66 99 99

EMS. Vagnmakaregatan 3, 415 07 Göteborg. Tel: 031-340 99 60
NTC AB. Lagbasvägen 3, 863 41 Sundsvall. Tel: 060-52 52 64, www.ntcab.com

Bergkällavägen 33
192 79 Sollentuna
Telefon: 08-594 768 30
E-post: info@ems.se
www.ems.se

ÅTERFÖRSÄLJARE
CSM MASKIN AB, Navestagatan 37, Norrköping. Tel: 070-927 90 88 (Marcus), 072-245 10 61 (Freddy)
HULTMAN MASKIN, Prästbol 8, Kil. Tel: 070-5253400 (Mats), 070-222 84 68 (Pontus), hultmanmaskin.com
KALMAR TRUCK & MASKIN, Tel: 0480-101 02, http://truck.se
LÖGENÄS MASKIN AB. Navestadgatan 37, Norrköping. Tel: 011 12 19 00, www.logenasmaskin.se
MEGA MASKIN AB, Fartygsgatan 15, Landskrona. Tel: 070 570 40 16 (Björn), http://megamaskin.com
ORSA MASKIN AB, Klockarvägen 5B, Orsa. Tel: 0250-432 20 (Bengt), www.orsamaskin.se
STIG JOHANSSON MASKIN AB, Flakeberg 9, Grästorp. Tel: 0514-310 96, www.stigidiket.se
STRENGBOHM ENEBY, Eneby 6, Eskilstuna. Tel: 016-48 14 60, www.strengbohm.se

