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Gräver för internet
Samhällets krav på bredband utgör indirekt en stor del av Benny Lydéns Transport ABs
(BLTAB) verksamhet, transportföretaget som sedan 1994 har arbetat med kabeldragning
och därefter utvecklade sin verksamhet med kabelblåsning. Man arbetar tätt tillsammans
med de stora telekombolagen över hela Norden och det kräver att man har en flexibel och
stor tillgång till sina grävmaskiner, kabelblåsmaskiner och kranbilar.
Med grävmaskinerna utförs många fiberprojekt och markentreprenader av olika
slag. Utmed vägar finns det t ex stamnät
med fiberkablar som bl a förser samhällen
med bredbandsuppkoppling och det
behöver uppdateras.
BLTAB har ett tätt samarbete med
många olika parter, allt från telekombolag,
kommuner till olika lokala vägföreningar.
- Vi har arbetat med de stora telekombolagen länge nu och följt utvecklingen för
att se till att Sverige faktiskt har tillgång till
internet. Ett av de större åtaganden vi
haft för att uppgradera till större internetkapacitet är en tolv mil lång sträcka upp till
södra Stockholm.
På sju månader gjorde vi 700 st s k
skarvgropar för att komplettera och
uppdatera det befintliga stamnätet.

Enkelt uttryckt kan man säga att vi
skapade en ”ny motorväg” för internet
till Stockholm, säger Pelle Renberg,
driftansvarig på företaget.

Mindre tid läggs på
reparation tack vare
SKF Lincoln centralsmörjsystem
Idag krävs snabba förflyttningar för att
t ex minska störningar vid vägbyggen
där BLTAB parallellt gräver och lägger
om kablar/rör samt utför kabelblåsning.
Kravet att vara flexibel gör att tiden
för att kunna ha en maskin hemma på
verkstan för reparation blir allt mindre
och mindre.
-Vi kan med centralsmörjsystem se
minskat slitage och behöver inte ha
maskinerna på reparation lika ofta.
Vi använder uteslutande Lincolnprodukter från SKF för att det är robusta
produkter som håller, säger Pelle.

Vill du veta mer?
Kontakta oss på e-post
order.skflcc@SKF.com eller ring
031-337 14 00 för att komma till
vårt team för Montage,
Planering- och Serviceteam.
Besök gärna skf.se/smörjsystem
® SKF och Lincoln är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen. © SKF-koncernen · Mars 20202

Centralsmörjning
sparar tid och ger en
bra arbetsmiljö
Manuell smörjning tar upp till 30 minuter per dag och maskin och det ska också
utföras på ett korrekt sätt vid rätt tidpunkt
för att t ex undvika översmörjning.
- Vi vill skapa en säker arbetsmiljö där
maskinförarna är kvar i sin hytt men har
full kontroll på hela sin maskin, inklusive
smörjningen. Att gå ut och lägga tid på
manuell smörjning finns inte. Med minst
15 maskiner som går per dag blir det
många timmar per år, med centralsmörjsystem blir det stora kostnadsbesparingar, avslutar Pelle.

- Din maskinpartner

Maskinia - Din Maskinpartner!

D

et är ett annorlunda år 2020. Vi hade stora planer för företaget i år, men
så kom COVID-19 och allt blev upp och ner. Saker som vi normalt tar
för givet har blivit centrala i det dagliga arbetet. Vi arbetar nu på
Maskinia för att säkerställa vår leveransförmåga mot kunder, anställdas
hälsa, begränsa smittorisker för kunder, leverantörer och våra anställda.
Våra leveranskedjor har fungerat extremt bra under dessa tuffa tider, men vissa
störningar har även drabbat oss. Sydkorea som tillverkar Doosan har under hela
pandemin varit bäst i världen på att begränsa smitta och minimera effekter av
COVID-19. Från Japan har Case haft vissa störningar men vi har klarat oss förhållandevis bra. Maskinmarknaden i Sverige har gått ner av naturliga skäl, men vår
bransch har klarat sig väldigt bra jämfört med många andra och det ska vi vara
tacksamma för.
Maskinia 2.0 syftar på att vi nu går in i fas två. Under fas ett har Maskinia bit för
bit vuxit geografiskt och nu täcker vi hela Sverige med våra egna anläggningar och
återförsäljare. Under fas två kommer vi nu att växa oss starkare på nationell basis.
Vad innebär då det? Jo, fler egna anläggningar och fler medarbetare på de anläggningar vi har sedan tidigare, kommer göra att vår servicegrad och kundnärhet ökar.
För att detta ska kunna hända måste man ju även ha rätt stöd i form av verktyg och
data. Digitaliseringen har tagit fart i samhället under pandemin. Vi på Maskinia
har sedan flera år arbetat med digitalisering och effektivisering av processer och
utveckling av IT-stöd. På sista tiden har även vi ökat takten och de stora investeringarna som vi gjort kommer komma er kunder till nytta när vi ökar er produktivitet
genom att minimera era maskiners driftstopp. Det är ju även trevligt om det är
smidigt att göra affärer med oss. Vi värderar er tid högt, således kan du signera din
order på din nya maskin digitalt och naturligtvis löser vi även finansieringen och
leveransgodkännandet på samma smidiga sätt.
Nu siktar vi på att 2021 ska bli året då vi kan återgå till en tryggare miljö där
energin kan riktas mot utveckling av kunder, företag och byggandet av Sverige och
att vår vardag kryddas med mänskliga möten och inspiration från resor. Med ett
vaccin i sikte och en intensiv produktlanseringskalender som du kan läsa mer om i
tidningen ser det ut att bli ett spännande år.
I detta nummer kan du läsa om våra kunders aktiviteter i skogen på vägen och
även under vägen. Du får träffa både Maskinia team Stockholm och Brynäs stora fan,
TBM. Bränsleförbrukning är något återkommande och centralt hos många av våra
kunder. Det är en viktig del vid en ny investering och vi vet att du vet att vi är
ledande. Det blir fler gobitar i tidningen. Luta dig nu tillbaka och relaxa med ditt ex
av Maskinisten.

Fredrik Holmquist
VD
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M A S K I N I A - D I N M A S K I N PA R T N E R

Bästa Lasse!

E

n mycket trogen medarbetare har gått bort.
Lasse var Maskinas först anställda utanför
familjen Holmquist. Det är med stor sorg och
saknad som vi berättar om Lasses bortgång.
Under våren var Lasse fast besluten om att ta hand om
sin cancersjuka fru istället för att isolera sig från
Covid-19. Tyvärr blev de båda smittade och Yvonne
gick hastigt bort. Lasse kämpade under 3 veckor på
sjukhuset mot viruset innan kroppen sa ifrån en
tisdagsmorgon i maj.
Lasse var en fantastisk människa och kompis.
Omtänksam, givmild, rättvis, klok, hjälpsam, hårt
arbetande och driven. Bosse och Lasse var som bästa
bröder och pratade med varandra dagligen under de 32
åren Lasse jobbade på Maskinia. De hade otroligt roligt
på jobbet, resor och alla mässor. Lite intressant att man
pratar med varandra på söndagarna efter att ha jobbat
ihop måndag till lördag vecka efter vecka. För Fredrik
var han en farbror som alltid fanns där när man
behövde honom.
Lasse var en unik säljare och en fyr i entreprenad
Sverige. Med erfarenhet från många år som servicemekaniker, verkmästare, begagnatsäljare och Doosansäljare
hade han byggt upp ett otroligt kunskapsförråd att ösa ur.

 asse arbetade sig hela vägen upp till försäljningsL
chef för Doosan på Maskinia. Kunderna frågade ofta
efter Lasse, han hittade alltid lösningar och var
mycket omtyckt av såväl kunder som av sina
medarbetare. Våra återförsäljare som Lasse hade
mycket kontakt med genom åren saknar honom i
sitt arbete och som kompis.
Alla som börjat på Maskinia de sista 10 åren
inom försäljning har haft ynnesten att bli skolade av
Lasse. Hos oss på Maskinia var han en kung på
jobbet. Lasse blev 70 år gammal och jobbade 4 dagar
i veckan när han blev sjuk.
Vi saknar Dig!
Bosse och Fredrik med personal och återförsäljare.

Ny återförsäljare och serviceverkstad
för Maskinia i Norrbotten!
Den sista pusselbiten har nu fallit på
plats! Lagers Maskin AB blir återförsäljare och serviceverkstad för
Maskinia i Norrbotten, och man kan
nu presentera ett komplett rikstäckande nätverk av försäljning och
service i Sverige.

L

agers Maskin startades redan 1992 och
har under åren erbjudit sina kunder
försäljning, service och reparationer av
hydraulikkomponenter. Under 2019
tog Hugo Näslund över företaget och han har
stora planer framåt där det nya affärsområdet
med försäljning och service av entreprenadmaskiner är centralt.
Lagers Maskin AB kommer framöver att
ansvara för försäljningen av Maskinias
samtliga varumärken i Norrbottens län samt
erbjuda service och reparationer av entreprenadmaskiner i distriktet.
– Hugo och teamet på Lagers Maskin
erbjuder en service i toppklass! Med högt
tekniskt kunnande och hög servicegrad är de

nu en del i att bygga den bästa
servicen i Sverige, vilket är det
långsiktiga målet för Maskinia.
Stor kunskap, flexibilitet samt
ordning och reda är egenskaper
som matchar väl med de grundläggande pelarna som Maskinia
bygger eftermarknaden runt. Att
de nu även utökar med försäljning
av entreprenadmaskiner känns
fantastiskt! Tillsammans med våra
egna anläggningar, återförsäljare och auktoriserade serviceverkstäder kan vi nu erbjuda
våra kunder ett komplett rikstäckande nätverk
av försäljning och service i Sverige, säger
Fredrik Holmquist, VD Maskinia.
Lagers Maskin har sin anläggning i Luleå
med reservdelslager och verkstad och man är
idag en erkänd och kompetent verkstad inom
hydraulik och el. Nu bygger man vidare
serviceverksamheten och kommer att utbilda
och rekrytera personal mot entreprenadmaskiner. Försäljningen av entreprenadmaskiner
kommer att skötas av Hugo Näslund själv och
han ser fram emot uppdraget.
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Fredrik Holmquist, VD Maskinia tillsammans
med Hugo Näslund, VD Lagers Maskin.

-Att ta vårt företag vidare i utvecklingen
med maskinförsäljning i samarbete med
Maskinia och dess fina märken känns som en
otroligt rolig utmaning. Tillsammans med det
fina produktprogrammet från Doosan, Case
och Bergmann och vår befintliga serviceorganisation kan vi nu leverera en förstklassig
maskinaffär med den bästa eftermarknaden i
Norrbotten! Produktprogrammet har ju på
Doosan även utökats till ett antal maskiner
som även passar gruvorna och där finns vi ju
redan idag, då vi är leverantör av Epirocs
hammare och utrustning, säger Hugo Näslund,
VD Lagers Maskin AB. u

- Din maskinpartner

Nya säljare ska stärka
organisationen
RICKARD WASTESSON är ny säljare för
Doosan i distrikt Östergötland, Sörmland, Närke
och Kalmar län. Rickard började att arbeta hos
oss den 1:a oktober och utgår från kontoret i

Martin Svidén, Joakim
Ekerstrand, Johan Gussing
och Robin Dahlquist är
fyra av totalt 11 personer
som jobbar på Maskinias
anläggning i Järfälla.
I reservdelsbutiken i Järfälla
hittar vi Jimmy Eklund.

Maskinias anläggning i Järfälla ligger
längs med E18.

Linköping.
Rickard har tidigare arbetat med försäljning av
bland annat lantbruksmaskiner.
– Det ska bli fantastiskt kul att få representera
Doosan och Maskinia! Mitt mål är att bygga
långsiktiga relationer tillsammans med
nuvarande och framtida ägare av Doosan. Vi
har ett högt förtroende i denna regionen och nu

Fullserviceanläggning
med toppenläge

ska vi vårda och utveckla våra relationer med
kunderna ytterligare, säger Rickard Wastesson.
Rickard och Mikael Andersson delar nu på
ansvaret av försäljningen för Doosan i distrikt
Östergötland, Sörmland, Närke och Kalmar län.

I fem år har Maskinia funnits representerade med egen organisation i
Stockholm, varav tre år på fullserviceanläggningen i Järfälla. Här
jobbar 11 personer med försäljning, service och reservdelar.

V

äl synligt längs med E18 ligger
Maskinias anläggning i Järfälla norr
om Stockholm.
– Vi kan inte ha ett bättre läge,
konstaterar Johan Gussing, säljare
av Doosan på de norra delarna av Stockholm.
Anläggningen är två våningar hög och
rymmer allt från personalutrymmen till
reservdelslager och verkstadslokaler både för
service och utrustning av alla varumärken i
produktportföljen. De mest populära maskinmodellerna finns oftast i lager för snabba
leveranser. Finns maskinen inte på lager i
Järfälla går det snabbt att få den levererad både
från huvudanläggningen i Linköping eller från
något av Europalagren.
– Vi strävar efter att ha en modell av varje av
de maskiner som vi säljer mest av i lager,
färdigbyggda, för att kunna tillgodose snabba
leveranser, säger Joakim Ekerstrand, säljare av
Doosan i området Stockholm syd och
Södermanland.
Upptagningsområdet för Järfällaanläggningen är ungefär en tiomilsradie från

Stockholm. Två säljare jobbar med Doosan,
som är det starkaste varumärket i området och
en med Case och Bergmanns produkter.
HK och huvudanläggning.
– Vi säljer mycket nya maskiner i just det
Det var i Linköping Maskinia startade sin versamhet 1984.
här området. Det beror på att det ställs höga
ANDERS VÄNGSTRÖM är ny säljare för distrikt
miljökrav på de maskiner som ska jobba i
Jönköping, Skaraborg och Kronoberg för
Stockholm. Det krävs att entreprenörerna
samtliga av Maskinias märken. Maskinia har
hänger med och köper nytt, säger Johan
historiskt många kunder i regionen och vi ser
Gussing.
fram mot att nu kunna komma närmare kunderna
Maskiner i alla storlekar säljs i området,
och ge en bättre service.
bland de populäraste är 15-25 tons hjul- och
– Det känns som en rolig och spännande
bandgrävare. Många efterfrågar också
utmaning att sälja Maskinias produkter i
kortrumpade maskiner.
Jönköpingsområdet. Maskinia är en organisation
Maskinerna som säljs i området utrustas på
där man hela tiden strävar efter att utvecklas
Järfällaanläggningen och i verkstaden är
vilket gör jobbet roligt, utvecklande och
platschefen Robin Dahlqvist noga med att alla i
omväxlande, säger Anders Vängström.
personalen kan allt, båda serva och utrusta, för
Maskinia har sedan många år ett samarbete
att kunna täcka upp för varandra när det
med grabbarna på den auktoriserade
behövs och ge en så snabb och bra service som
serviceverkstaden i regionen, SchaktMaskinSermöjligt. På sikt kan både verkstaden och
vice i Småland AB. De är utbildade på
säljkåren behöva stärkas upp med ytterligare
Maskinias produkter och har mycket erfarenhet
vilket gör dem till en stabil servicepartner som
personal, allt för att ge våra kunder bästa
skapar trygghet för våra kunder i regionen.
servicegrad.u
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Dags att investera
i en ny maskin?
Då är DNB Finans ett bra komplement till
din bank. Våra finansieringslösningar är både
smarta och flexibla. Vi har en bred kunskap
och lång erfarenhet i branschen, därför kan
vi ge dig snabb och personlig rådgivning.
Läs mer om oss och våra produkter
på dnbleasing.se

SMARTA INNOVATIONER OCH ÖKAD EFFEKTIVITET

Rototilt tar redskap
och säkerhet till en ny nivå

Rototilts tiltrotatorsystem ger dig smarta fördelar. Redskap byggda för tuffa tag som
verkligen gör jobbet. Optimerade för din tiltrotator och din grävmaskin. T.ex innebär våra nya
hydrauliska fästen – Rototilt QuickChange™ – snabba redskapsbyten utan att ens behöva
lämna hytten. Rustad med SecureLock™, för säkra redskapsbyten, samt RPS, för precision
och positionering, jobbar du effektivt och säkert.
Allt från en och samma leverantör. Tryggt och effektivt. Rototilt gör det möjligt.

Gripar

Skopor

Markvibratorer

Järnvägsgripar

Hydrauliska
redskapsfästen

rototilt.se
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Open-S – den öppna
standarden för hel
automatiska snabbfästen.
Läs mer på www.opens.org

Gripmoduler

Asfaltskärare

Avjämningsbalkar

Rivtänder

- Din maskinpartner

NYTT FRÅN DOOSAN

Rejäl satsning på
stora bandgrävare
– Det var längesedan jag var så här exalterad över ett produktsläpp,
säger Carl-Johan Sunnerfjord, försäljningschef för Doosan på Maskinia.
Han syftar på den nya 7-serien större bandgrävare från 30 ton och
uppåt som nu börjar rulla ut till svenska kunder.

T

rettiotonnaren DX300LC-7 har funnits ett tag och sålt bra i
Sverige. Nu kommer efterföljarna, som bygger på samma
egenskaper som den mindre varianten, där bland annat
produktivitet och låg bränsleförbrukning är utmärkande.
DX300LC-7 har fått utmärkelsen ”lägsta ägandekostnader”
bland maskiner i sin storlek tre år i rad av det oberoende undersökningsföretaget EquipmentWatch, så det känns verkligen kul att kunna
presentera flera nya modeller som bygger på samma tekniska lösningar
och egenskaper.
De nya modellerna i -7-serien är DX350LC-7, DX380LC-7,
DX420LC-7, DX490LC-7, DX530LC-7 samt DX800LC-7. Under nästa
år kommer också DX1000LC-7, en bjässe på 100 ton som har en 18
liters motor och skopa på 7 kubik.
– Ett flertal av dessa större maskiner har redan nu sålts och levererats
bland annat DX420LC-7 och DX530LC-7. Doosan har kommit
jättestarkt på stora bandare på den svenska marknaden, och vi kommer
satsa rejält på den här nya serien från Maskinias sida. Vi har grym portfölj

av maskiner med den här nya serien, säger Carl-Johan Sunnerfjord.
Samtliga maskiner i serien uppfyller steg V-kraven med den stora
fördelen att man inte har EGR-kylare.
– Det gör det till en pålitligare maskin, utan en vital del som kostar
mycket att byta ut om den skulle gå sönder, säger Carl-Johan.
Maskinernas hydraulsystem är utvecklat i samarbete med Bosch
Rexroth, där flera modeller har VBO, Virtual Bleed Off. Det nya
hydraulsystemet ger både bättre känsla i körningen och bidrar till lägre
bränsleförbrukning. Kamera med 360° vy och sensorsystem som
larmar med både ljud och ljus om något befinner sig för nära maskinen
är standard, liksom en 8” skärm och gummerade sidoskydd. Stor
rymlig hytt med komfortstol och nytt pedalställ tillsammans med
programmerbar nyckel ger en bättre arbetsmiljö och ökad säkerhet.
– Hjulgrävarna har varit Doosans flaggskepp i Sverige hittills, men
nu ser vi att vi säljer lika många bandgrävare. DX300LC-7 har varit en
storsäljare, men jag tror att även flera av de nya modeller kommer att
gå hem hos de svenska entreprenörerna, avslutar Carl-Johan.
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Fullständig kontroll med
Doosan Connect

Skanna QR-koden för att se
filmen om Doosan Connect

Ta fullständig kontroll över maskinparken! Med telematiksystemet Doosan Connect får användaren snabbt
överblick över var maskinerna befinner sig, eventuella
felkoder och bränsleförbrukning bland mycket annat.
Doosan Connect ingår i standardutrustningen på alla gräv
maskiner från Doosan över 14 ton samt på alla hjullastare
och är kostnadsfritt att använda under de första två åren.
– Doosan Connect är ett smidigt sätt för kunderna att ha koll
på sina maskiner; man kan se när det är dags för service, var maskinerna befinner sig och följa bränsleförbrukningen bland mycket annat,
förklarar Christer Thern, tekniskt ansvarig för Doosan, på Maskinia.
Telematiksystemet har funnits ett par år på marknaden och
introducerades i samband med att –5-maskinerna lanserades. I slutet av
förra året kom en ny version, Doosan Connect 2.0, som uppdaterar
mer frekvent än det tidigare systemet och ger en ännu bättre överblick
över produktivitet och status på maskinen, exempelvis oljetryck eller
arbetstemperatur.
Användaren kommer åt sina uppgifter både via datorn och via
Doosan Connect-appen. Maskinia kan som återförsäljare se ännu fler
uppgifter i systemet än vad användaren kan och det gör att man snabbt
kan ställa rätt diagnos vid en felsökning.

– Då kan vi ta med oss rätt delar direkt ut i fält och kunden får hjälp
snabbare att komma igång.
En annan stor fördel med Doosan Connect är möjligheten att
begränsa området maskinen får röra sig inom.
– Befinner sig maskinen utanför det området får ägaren en varning
och kan vidta åtgärder, säger Christer Thern. u

KAMPANJ på årets hetaste kombo!
Maskinstyrning + manburen GNSS-utrustning
L5 3DX + komplett Emlid Reach RS2 = 249 000 SEK ex. moms*
Topcon X73i + komplett Emlid Reach RS2 = 299 000 SEK ex. moms*

L5 3DX ger mest maskinstyrning
per investerad krona.
Pris från 199 000 SEK ex. moms
för 3D-system.

Manburen GNSS-utrustning från
39 500 SEK ex. moms för komplett paket.

Hör er för mer info om Topcon’s
nya system med den absolut
senaste tekniken.

Nu är vi helt
rikstäckande
och som
vanligt aldrig
längre än ett
samtal bort.

010-457 77 90 | info@l5navigation.se | www.l5navigation.se
*L5 3DX/Topcon X73i-paket inkl. tiltsensor och 1 års funktionsavtal (supportavtal+SWEPOS) exkl. radio.
Manburet paket inkl. Emlid Reach RS2, handdator och fältprogram och 1 års supportavtal. Kampanjen gäller till 2020-12-31.
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- Din maskinpartner

Fastighet. Boström Maskin har varit i sina
nuvarande lokaler sedan 2006. En utbyggnad med
ett par hundra kvadratmeter står för dörren.

Sam Boström tog över företaget från sin
pappa 1988, då pappan gick bort hastigt.

Jubilerande maskinhandlare
i Gävle bygger ut
I år fyller Boström Maskin i Gävle 40 år. Något firande har inte kunnat
genomföras, men nu hoppas man på ett kombinerat jubileumsfirande och
invigning av de nya lokalerna som är på gång att byggas under nästa år.

B

oströms Maskin har vuxit kraftigt de
senaste åren och har nu blivit
trångbodda. Därför är en utbyggnad
med ett par hundra kvadratmeter på
gång.
– Jag hoppas att vi hinner gjuta plattan innan
vintern, säger företagets ägare och vd Sam
Boström.
Det var hans pappa Thore som startade
företaget 1980. Sam var då yrkesmilitär och hade
inga planer på att börja sälja entreprenadmaskiner.
– Jag började hjälpa till lite i företaget 1987 och
året därpå gick min pappa hastigt bort och jag
stod med hela företaget själv. Det var inte
självklart, men jag valde att satsa på företaget och
sedan har det rullat på. Min pappa hade sålt
maskiner i många år innan han startade företaget
så jag är uppvuxen i den världen, säger Sam.

BOSTRÖM MASKIN
Antal anställda: 10
Ort: Gävle

Från allra första början sålde företaget
hjullastare från Fiat Allis och genom åren
har flera olika agenturer passerat. Redskapsbärarna från finska Wille har varit en trogen
partner under många år. För tre år sedan
blev företaget återförsäljare för Maskinias
samtliga varumärken; Doosan, Case,
Bergmann samt redskap från Epiroc och
sedan dess har det i snitt rullat ut en
entreprenadmaskin i månaden till kunder
runtom i Gävleborg och Dalarna.
– Vi kom igång bra med försäljningen
direkt. Masknias varumärken blev ett bra
komplement till våra redskapsbärare och
mindre hjullastare. Maskinerna från
Doosan, Case och Bergmann har blivit
fantastiskt bra mottagna, säger Sam
Boström.
Omsättningen förra året landade på 64
9

Omsättning: 64 miljoner 2019
Återförsäljare för Maskinia sedan: 2017
Varumärken: Case, Doosan, Epiroc, Bergmann, Wille,
Giant, Walker Mower, Melex, Pellenc och Shibaura.

miljoner kronor och målbilden på 100
miljoner är inte allt för långt borta, med tanke
på de stora anläggningsprojekt som är i
antågande i Gävleborgsområdet, bland annat
serverhallar och järnvägsutbyggnad, där ett
stort antal maskiner kommer behövas.
– Vi kommer att bygga ut våra lokaler för
att få en större verkstad och mer utrymme till
reservdelar och reservdelsbutik. Förhoppningen är att vi ska vara klara till våren och
kunna hålla både invigning och jubileums
firande då, säger Sam Boström. u

M A S K I N I A - D I N M A S K I N PA R T N E R

Dan Strömhag stratade företaget 1994 och förra året kom dottern Julia in i företaget.

Även sonen Victor Strömhag arbetar i företaget som maskinförare.

GLADIATOR

Tre nya Doosan på ett
bräde för Gladiator
Bränsleeffektivitet, närhet till service, pris och finansiering var det som
avgjorde när Gladiator Entreprenad i slutet av förra året investerade i tre nya
Doosan-maskiner på ett bräde!

F

örra året fick Gladiator ett stort
kontrakt med Jönköpings kommun
avseende maskintjänster och tre
maskiner går idag på heltid åt
kommunen, primärt inom vattenoch avlopp.
– Jag tog in offerter från flera leverantörer
när jag skulle köpa in maskiner till det här
jobbet och det var Maskinia som uppfyllde
våra krav bäst, berättar Dan Strömhag, vd och
delägare i Gladiator Entreprenad AB.
De tre maskinerna som går i Jönköping är
en kortrumpad bandgrävare; Doosan
DX235LCR-5 och två stycken hjulgrävare;
Doosan DX160W-5. Alla tre maskinerna
levererades i början av året och i en av 16-tons
hjulgrävarna sitter maskinföraren Sinisa
”Peppe” Milic. Han har kört maskiner i
närmare 20 års tid och är nöjd med företagets
val av Doosan.
– Det är bra maskiner, man sitter bra och
jobbar i dem och de är snabba och bra i
hydrauliken, säger han.

Peppes maskin har precis gått 1 000
timmar och framförallt är det bränsleförbrukningen som sticker ut, anser Dan Strömhag.
– Det är en avsevärd skillnad mot flera
andra tillverkare i samma storleksklass och en
väldigt viktig punkt för mig när jag ska välja
maskin. Och dessutom är det väldigt bra ur
miljöprofil att kunna påtala att man har en
bränslesnål maskin, säger han.
Företagets maskinpark består av ungefär 35
maskiner, merparten grävmaskiner i olika
storlekar, varav nio stycken sammanlagt
kommer från Doosan.
– Vi har haft Doosan i över fem år och är
överlag väldigt nöjda med dem. Därför var det
inget svårt val när vi skulle investera i nya
maskiner och såg att Doosan vann på de flesta
av punkterna, säger Dan Strömhag.
Han startade 1994 som enskild firma inom
entreprenad riktat mot jordbruk. Tio år senare
växlades spåret över till markentreprenad, en
traktorgrävare köptes in och den första
föraren anställdes. Efter det gick det fort och
10

på fyra år växte företaget till 15 anställda. 2018
köpte han upp två företag i Kalmarregionen
och bytte samtidigt namn till Gladiator
Entreprenad. Idag sysselsätts ungefär 35 man
och omsättningen ligger runt 45 miljoner.
Merparten av jobben finns i Kalmarregionen
och angränsade områden, sätet finns i
Oskarshamn. Namnet Gladiator kom till för
två år sedan, efter ett uppköp av två befintliga
bolag.
– Vi hette KGM Entreprenad tidigare och
ville ha ett mer slagkraftigt namn. Gladiator är
ett namn som man kopplar ihop med styrka
och vi tyckte att det passade oss bra, berättar
Dan Strömhag.
Gladiator Entreprenad har numera blivit
ett riktigt familjeföretag, i början av året kom
nämligen barnen, Julia och Victor, in i bolaget.
Julia har personalansvaret, medan Victor kör
en av grävmaskinerna. u

- Din maskinpartner

Sinisa ”Peppe” Milic trivs
bra i Doosan-hjulgrävaren.

”

Den låga bränsleförbrukningen
är en avsevärd skillnad mot
flera andra tillverkare i samma
storleksklass och en väldigt
viktig punkt för mig när jag ska
välja maskin. Och dessutom är
det väldigt bra ur miljöprofil
att kunna påtala att man har en
bränslesnål maskin”
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DOOSAN DX160LC-5 HIGH TRACK

”Med den här tar jag
mig fram överallt”
I maj levererades två Doosan DX160LC-5 High Track i
specialutförande till J Halonen Lantbruk och Maskinentreprenad i Österfärnebo. Maskinerna är anpassade för
markberedning och utrustade med ett egenkonstruerat
markberedningsaggregat.

”

Det finns bara
positivt att
säga om
maskinerna”

Jonas Halonen. Jonas
Halonen är en inbiten
Doosan-ägare. De två
nya maskinerna är
hans åttonde och
nionde Doosan.

J

onas Halonen har många ben att stå på i sitt företag som han
startade 1991. Förutom 1 100 köttdjur har han också fem
skogsmaskiner, ett tiotal entreprenadmaskiner och fem lastbilar.
De senaste två grävmaskinerna går på markberedning på ett 40
hektar stort område utanför Ockelbo.
– Vi har kört någonstans mellan 10 och 12 hektar just nu så vi kommer
att vara kvar här ett bra tag till, säger Rolf Lindfors, som kör en av de två nya
Doosan-maskinerna.
Han och kollegan Tomas Jansson har lång erfarenhet av markberedningsuppdrag och har tidigare kört Doosan DX140LC i normalutförande,
men känner sig nu hemma i sina nya Doosan DX160LC-5 HT.
– Den största skillnaden är framkomligheten, den här tar jag mig fram
med överallt och kan köra över stubbar utan problem, säger Tomas Jansson.
High Track, HT, innebär att maskinerna är utrustade med en kraftigare
och extra hög undervagn som klarar påfrestningarna som den utsätts för
i skogen. I jämförelse med standardmaskin i samma storleksklass är
maskinens markfrigång ungefär 20 centimeter högre med High Trackundervagnen.
Maskinia har även byggt på ett avkrängningsskydd på bandstället samt
en skyddsramp i nederkanten runtom på övervagnen för att skydda
maskinen mot grenar som slår upp mot maskinen. Hasplåten är helt slät,
utan utstickande bultar som annars riskeras att slås av om man kör emot
något. Den har också en ögla att fästa kätting i.
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– Det finns bara positivt att säga om maskinerna, de går jättebra.
Mjuka och fina i hydrauliken och hytten är rymlig, sikten bra, säger
Rolf Lindfors.
Maskinerna har snart gått 500 timmar vardera, oftast med det
egenbyggda markberedningsaggregatet. Markberedning görs inför
nyplantering av skog, för att ge plantan optimala förutsättningar att
överleva och växa bra.
– Vi har byggt det från scratch själva och det funkar faktiskt riktigt
bra. Jag är väldigt nöjd, säger maskinens ägaren Jonas Halonen.
Att det skulle bli Doosan när han bestämt sig för att investera i nya
maskiner var det ingen tvekan om.
– Jag har kört Doosan länge, det här är min åttonde och nionde
Doosan-maskin, säger han.
Fördelar med att använda en grävmaskin till markberedning är att
de samtidigt kan användas till flera andra arbetsmoment i samma
område, som att dika eller laga vägar. Låg bränsleförbrukning ger en
bra totalekonomi. u

- Din maskinpartner

Ett hemmabyggt markberedningsaggregat
gör jobbet hos J Halonen Lantbruk och
Maskinentreprenad.
Doosan DX160LC-5 High Track får beröm för bland annat
framkomlighet, följsamhet i hydraulik och rymlig hytt.

Tomas Jansson (t.v) har flera års erfarenhet av
markberedning med grävmaskin. Rolf Lindfors
kör en av de två arkberedningsmaskinerna.

Skanna QR-koden för att se filmen
om Doosan DX160LC-5 High Track

Doosan DX160LC-5 High Track
Vikt: 17,5 ton
Utrustning: Centralsmörjning, tiltrotator Engcon 219 med EC Oil, egenkonstruerat markberedningsaggregat.

En skyddande ramp runtom maskinen
skyddar mot grenar som kan sprätta upp.

Bandstället har en annorlunda konstruktion och är
dessutom försett med ett avkrängningsskydd
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N O KIAN
G RO U N D K AR E
Stabilitet och grepp på arbetsplatsen,
snabbt och komfortabelt på vägen –
Nokian Ground Kare är lika
mångsidigt som ditt arbete.
Läs mer på nokianheavytyres.se
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Självklart kan du få din Case hjullastare med spakställ
och joystick styrning.

Case erbjuder hjullastare i storlekar
från 6 ton upp till 28 ton samtliga
modeller med steg V motorer. De små
modellerna är ett passande alternativ
för snöröjning på gång- och cykelbanor
eller andra trånga utrymmen.

Hjullastarna från Case är både
snabba, starka och bränslesnåla
- ett bra val för snöröjare, enligt
Maskinias säljare Martin Svidén.

NYTT FRÅN CASE

Daniel Adamsson trivs i sin Case 712G

Case hjullastare är ett bra val för snöröjning

H

öga flöden, bra sikt, bränsle ekonomi
och hög transporthastighet brukar
vara viktiga egenskaper hos maskiner
som ska användas i snöröjning.
Hjullastarserien från Case erbjuder allt det och
lite till. För snöröjning på gång- och cykel
banor eller mindre vägar passar de kompakta
hjullastarmodellerna Case 221F och Case 321F
bra. Det är små smidiga maskiner som tar sig
fram lätt, har bra komfort och är snabba i
hydrauliken.
– De klarar höga flöden i originalutförande
och har kapacitet för att kunna ha både
sopvals och saltspridare exempelvis, säger
Martin Svidén, säljare av Case i Stockholm.
De lite större hjullastarna, från 11 ton och
uppåt, är godkända att köras på allmän väg

och klarar en transporthastighet på 45+
kilometer i timmen. Modellen Case 621G är
en storsäljare, både inom snöröjning och för
andra ändamål.
– Alla modeller av hjullastarna har
steg V-motorer från FPT, utan EGR.
Drivlinan är en ZF powershift, femväxlad
med lockup och två olika ZF-axlar att välja
mellan. Dels har vi axlar med limited slip, som
fungerar ungefär som på en personbil, och
dels HD-axlar med hundra procents diff.
Limited slip-axlarna är vanligast på maskiner
som ska gå mycket på snöröjning, säger
Martin Svidén.
Snöröjning kan ofta innebära långa
arbetspass och komforten är därför viktig i
maskiner som används mycket inom snöröj-

NÄR VÄGEN ÄR MÅLET
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ning. Case har lagt mycket fokus på förar
miljön och erbjuder en rymlig, bekväm hytt
med instrumenteringen samlad på höger sida
och joystick eller fyrspaksstyrning som
alternativ.
– Sikten framåt har varit prioriterad, man
har valt att ha en stor, hel framruta som är
välvd, säger Martin Svidén.
Motorn är placerad längst bak i maskinerna och används som en del av motvikten.
En boxutformning på kylaren ger en jämn och
bra temperatur i varje kylare. Tredje- och
fjärdefunktion är standard på Case-hjul
lastarna, som kan utrustas på ett stort antal
vis för att klara diverse arbetsuppgifter inom
vinterväghållning. u

M A S K I N I A - D I N M A S K I N PA R T N E R

CASE 621G XT

Niclas längtar efter
att få dra igång
snösvängen
I mars köpte Niclas Lundberg hjullastaren Case 621G XT som ett
komplement till niotonsgrävaren Case CX75C SR. Nu ser han fram
emot att första snön ska falla så att han får användning för det
nyinköpta snöbladet.

N

iclas Lundberg jobbar med det mesta
inom anläggning och tar många jobb
med husgrunder, enskilda avlopp
och tomtplanering bland annat. För
ett och ett halvt år sedan köpte han grävmaskinen Case CX75C SR, och när det i början av
året blev dags att fundera över en ny hjullastare var valet enkelt.
– Jag är väldigt nöjd med grävmaskinen
och med den service som jag har fått från
Maskinia. Därför var det självklart att titta på

en Case hjullastaren också. Dessutom är det
smidigt att ha båda maskinerna från samma
ställe, säger Niclas Lundberg, som driver
Loftahammars Grävmaskiner AB.
Hjullastaren har idag gått ungefär 400
timmar och är med på i princip varje jobb
Niclas gör.
– Jag har den till väldigt många olika saker;
lyfta och lasta med, bära fram material och
liknande. Dessutom har jag skaffat en
schaktvagn till den, som jag kan även kan
16

transportera grävmaskinen på. Det är en
smidig lösning där jag får med mig allt jag
behöver på en och samma gång, något som är
extra viktigt när man jobbar i skärgården och
grejerna då och då ska lastas på en pråm. Då
vill man inte behöva köra flera gånger för att
få med sig allt, säger Niclas Lundberg.
Till lastmaskinen har Niclas förutom skopa
och pallgafflar också en hydraulisk kranarm
med räckvidd på nio meter.
– Den använder jag flitigt, bland annat till

”

Att hålla sig uppdaterad med nya,
fräscha maskiner
är viktigt.
– Jag amorterar
hellre lite mer
och skruvar lite
mindre.”

att lyfta takstolar och limträbalkar med. Jag
tycker det funkar bra att lyfta eller lossa tungt
med Case 621G, den står pall för det mesta.
Jag upplever den mycket stadig och stabil.
Nu väntar han på att vintern ska komma
till den småländska skärgården så att den
nyinköpta vikplogen ska komma till användning tillsammans med Case 621G.
– Jag har ett par snöröjningsuppdrag åt
samfälligheter, totalt tar en runda för mig 12
timmar och viktiga egenskaper på en maskin

för snöröjning tycker jag är komfort, sikt och
att det går att få bra värme i den. Sedan är det
bra om den är stark och snabb i transport
också, säger Niclas Lundberg.
För att kunna transportera sig snabbare har
han valt att köpa vinterdäck till lastmaskinen.
– På min förra lastmaskin körde jag med
snökedjor, det ger ju i och för sig bra grepp,
men man tappar ju en del i hastighet till
exempel, säger han.
Att hålla sig uppdaterad med nya, fräscha
17

maskiner är viktigt tycker Niclas, som
investerade stort på kort tid.
– Jag amorterar hellre lite mer och skruvar
lite mindre. Och skulle maskinen gå sönder
eller behöva servas så har Maskinia snabb och
bra service i området, tillägger han.u
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”

Jag slogs av hur grymt
fin hydraulik den hade
och efter det har jag
hållit fast vid Case”
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- Din maskinpartner

VÄG- OCH SCHAKTMASKINER I SJÖBO

”Maskinia har varit lyhörda för våra behov och
anpassat maskinerna så som vi vill ha dem”
Robert Nilsson sköter sitt företag mer eller mindre från hytten på maskinen.
– Det man inte kan göra medan man kör får man ta på kvällarna eller
helgerna, säger han. Sedan 2003 driver han Väg- och schaktmaskiner i Sjöbo
med tio maskiner totalt i maskinparken, varav hälften kommer från Case.

A

tt det skulle blir entreprenadbranschen för 52-årige Robert Nilsson var
det aldrig någon tvekan om. Morfar
började jobba på Skånska Cementgjuteriet, numera Skanska, 1947 och Roberts
pappa drev under många år eget maskinföretag, där Robert så småningom blev anställd.
– Jag jobbade hos pappa fram till 2003, när
jag kände att jag ville äga maskinen jag körde.
Då fick jag köpa den av pappa som även la
över en stor del av verksamheten på mig,
berättar Robert Nilsson.
Idag har han tio maskiner och lika många
anställda i företaget. Omsättningen årligen
ligger på runt 15 miljoner kronor. Till största
delen hyr han ut maskinerna med förare som
underentreprenör till andra företag. I drygt tre
år har en maskin gått vid utbyggnaden av
sjukhuset i Malmö, en annan på en utbyggnad
av en golfbana.
– Jag tar på mig en del mindre egna jobb.
Jag räknar på jobb upp till mellan fyra och fem
miljoner, berättar han.
Bland grävmaskinerna finns i dag fem
stycken bandgrävare från Case i olika
storlekar, den största är en 30-tons
Case CX300D.
– Den första Case-maskinen jag köpte var
min CX290B, den köpte jag genom en kompis.

Jag slogs av hur grymt fin hydraulik den hade
och efter det har jag hållit fast vid Case,
berättar han.
Maskinparken har utökats ytterligare med
en Case CX250D, en Case CX245D SR och
niotons Case CX75C SR.
– Jag är förvånad över hur tyst maskinerna
går. Det är en väldig skillnad mot vad man är
van vid. De som jobbar runt maskinerna är
väldigt nöjda och även förarna får jag höra
mycket gott från om Case-maskinerna. Det
var någon som var lite motsträvig i början,
men när han väl fått maskinen och börjat köra
med den blev han jättenöjd, säger Robert
Nilsson.
Bränsleekonomin lyfter han fram som
ytterligare en fördel med Case-maskinerna,
liksom den stora adbluetanken.
– Vi kan köra ungefär tre månader på en
tank adblue. Det är väldigt skönt med en stor
tank och slippa springa med smådunkar, säger
han.
Regenerering under pågående arbete är en
uppskattad detalj ur förarperspektiv, likaså att
man kan stänga av maskinen även när den
regenererar.
– Överlag har vi haft väldigt lite problem
med maskinerna. Maskinia har varit lyhörda
för våra behov och anpassat maskinerna så

som vi vill ha dem, säger Robert Nilsson.
Några nya maskininvesteringar är inte
inplanerade i dagsläget, men om orderstocken
fylls på som Robert hoppas kan det snart vara
läge att byta ut en av företagets hjullastare och
även där tittar Robert på en maskin från Case.
– Jag är sugen på en Case 521G. Jag har
provkört den och det är en riktigt fin maskin,
säger han.
Robert har även haft tillfälle att provköra
bandschaktare från Case och imponeras över
både kraft och balans i maskinen, men någon
sådan står inte på gården - ännu.
Närhet till service är förstås alltid viktigt
för en maskinentreprenör och här lyfter
Robert Nilsson speciellt fram tillgången på
reservdelar vid verkstaden i Staffanstorp som
ett stort plus.
– Jag skulle säga att de är marknadsledande
på reservdelar. Väldigt mycket finns i lager och
skulle det inte ha det man behöver hemma så
får man det på 1-2 dagar, säger Robert Nilsson,
som har en alldeles speciell relation till
Maskinias anläggning i just Staffanstorp.
– Det var jag som grävde för fundamenten
till reklamskyltarna och det var faktiskt jag
som satte upp både Case och Doosan-skylten
också! u

• Maskintransporter
• Markentreprenader
• Maskinuthyrning
Ytterby Maskintjänst AB • Dumpergatan 11, 442 40 Kungälv
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Bergmann populär
hos hyreskunderna
Den nya Bergmann C815s hann knappt landa hos Arema Rental i Rosersberg
innan den var uthyrd till den första kunden. Om intresset håller i sig kan det bli
aktuellt med fler Bergmann-dumprar i hyresflottan.

V

i har tagit in offerter på både en
mindre Bergmann och även andra
maskiner från Maskinia, berättar
Anders Hedlöf, teknik- och
utvecklingschef på Arema Rental.
Företaget har ett åttiotal maskiner i olika
storlekar och utföranden för uthyrning.
Bergmanndumpern är dock den enda i sitt
segment och storlek ännu.
– Vi har haft en Bergmann-dumper
tidigare, i samma storlek, som vi köpte för
sex år sedan, 2014, och som har varit populär
bland hyreskunderna. Nu var det dags att
uppdatera till en ny modell, fortsätter Anders
Hedlöf.
Några förbättringar på C815s är bland
annat sviveltipp och starkare stål i flaket, klart
förbättrad ergonomi i hytten och naturligtvis
en mycket modernare motor vilket är bra för
miljön. Dessutom är den fylld med biologiskt
nedbrytbar hydraulolja från Panolin, en klar
fördel om olyckan skulle vara framme.
– Vi har varit väldigt nöjda med den
tidigare modellen och har fått ett bra första
intryck även av nya Bergmann C815s och av
David
Fritiof, depåchef
Norrköpingsäger Anders
Maskinia
som leverantör,
och Wilhelm Törnkvist operativ chef
Boman, vd för Arema Rental.
Byggmaskiner-Gruppen har inga
Företaget
20 år nästa år och ser en
problem
att hyra utfyller
företagets
stadig tillväxt
Bergmann
dumper. på uthyrningsmarknaden i

Sverige. Maskiner i alla storlekar efterfrågas,
en del under längre perioder andra för bara
några dagar. Uthyrningstiden för Bergmanndumpern har i snitt varit 2-3 veckor.
– Framförallt tror jag att man hyr den
för framkomligheten och bärigheten. Man
får med sig mycket i en maskin med ett
kompakt format. Det är en bra ”mellan
storlek” som fyller ett behov mellan en
minidumper och de större dumprarna,
säger Anders Hedlöf.
Den mesta av servicen på maskinerna görs
i egen regi. Företaget har egen verkstad och
fyra anställda mekaniker, som även vid behov
kan åka ut till kunder som hyrt maskinerna.
– Det beror på vad felet är, enklare saker
som oljeläckage, punkteringar mekaniska
skador och en del elfel kan vi lösa på plats.
Vid större haverier kallar vi ut en service
tekniker från Maskinia, säger Anders Hedlöf.
Skulle reservdelar till Bergmann-dumpern
behövas finns det att tillgå på nära håll vid
Maskinias anläggning i Järfälla.
– Närhet till service och reservdelar är en
viktig faktor när vi köper en maskin, men
framförallt tycker jag att det viktigaste är en
driftsäker maskin och en bra och stabil
leverantör som har funnits länge, säger
Anders Boman. u

ema

SKOPAN SOM
BRYTER NY
MARK

EARTH MOVING ATTACHMENTS
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PRESSMEDDELANDE

Bergmann lanserar ny
kompaktdumper

Anders Hedlöf, teknik- och utvecklingschef och Anders Boman, vd på
Arema Rental i Rosersberg ser en ökad efterfrågad på hyresmarknaden
och öppnar för att ta in fler maskiner från Maskinia i hyresflottan.

Den nya kompaktdumpern Bergmann C805s, erbjuder
mer prestanda, mer nyttolast och högre säkerhet.
Den nya dumpern, C805s, från den tyska dumpertillverkaren
Bergmann benämns som den mest kraftfulla dumpern i sin
klass. Den utmärker sig med stark och bränslesnål steg
V-motor, förarmiljö i toppklass och hög nyttolast.
Bergmann har tillverkat dumprar i 60 år och det är maskiner
med mycket hög kvalitet och prestanda. Dumprarna är ledande
i produktivitet och har flertalet smarta lösningar, så som
tippfunktioner, vändbar förarplats, säkerhet, miljö med mera.
Bergmann erbjuder kunder en ledande totalekonomi avseende
inköp, driftskostnader och andrahandsvärde. Företaget är ett

”

familjeföretag och all tillverkning sker i Tyskland.

Det är en bra
mellanstorlek
som fyller ett
behov mellan
minidumper
och de större
dumprarna”

Nu presenterar tillverkaren en helt nyutvecklas dumper i
5-tonsklassen, Bergmann C805s, en kompaktdumper med
sviveltipp. Den nya modellen ersätter den tidigare så populära
Bergmann 2040 och kommer med ett flertal nyheter.
Den nya motorn från Kubota uppfyller kraven för steg V och
är ett riktigt kraftpaket i sin klass på 53kW/71 hk. Tack vare
den kraftfulla motorn möjliggörs en hög nyttolast, hela 4 500
kilo. Även om motorn är stark och nyttolasten hög har man
lyckats hålla bränsleförbrukningen på den nya dumpern låg.
En annan punkt som Bergmann inte försummar är säkerheten.
De kompakta måtten tillsammans med den höga sittplattformen
erbjuder en utmärkt översikt av maskinen och dess arbetsområde. Man har även omarbetat hela förarplatsen och med
modern utrustning erbjuder man en förarmiljö i toppklass.
Den första Bergmann C805svhar precis anlänt till Sverige
och finns att uppleva hos generalagenten Maskinia.

DO MORE. EARN MORE.
En tiltrotator effektiviserar grävandet med upp till 50% och förvandlar grävmaskinen
till ett multiverktyg som kan gräva, lyfta, packa, sopa, riva m.m.
Entreprenören kan därför ta på sig fler jobb och lösa dem snabbare, smartare och
mer miljövänligt eftersom åtgången av resurser i form av material, bränsle och tid, blir
mindre.

www.engcon.com
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GRANLUNDS GRÄVMASKINER AB

”Bästa hammaren
jag har kört med”

Jörgen Wikström kör
med en Epirochammare, HB3600,
som utmärker sig
framförallt för sin
driftsäkerhet.

Det mesta handlar om driftsäkerhet när Granlunds
grävmaskiner AB i Flen ska beskriva fördelarna med sin
Epiroc-hammare HB3600.
– Den har gått helt felfritt i två år nu, säger maskinföraren Jörgen Wikström.

G

ranlunds grävmaskiner AB jobbar bland annat en hel del med
bergshantering, som utlastning och skutknackning. Det var
för ett sådant uppdrag som Epiroc HB3600 köptes in.
– Vi har flera olika fabrikat på våra hammare, men inget
som jag var riktigt nöjd med. Det var maskinisten som föreslog att vi
skulle köpa en Epiroc eftersom han hade kört med en sådan tidigare
och det visade sig vara ett riktigt lyckokast, berättar Andreas Granlund,
som driver Granlunds grävmaskiner i Flen.
Trots att hammaren slits hårt av skutknackning har den gått helt
felfritt ända sedan den levererades för knappt två år sedan.
– När vi köpte den tyckte jag att vi även skulle passa på att köpa lite
reservdelar så att vi skulle ha, men det har inte behövts en enda
reservdel, säger Jörgen Wikström.
Granlunds grävmaskiner startades som en enskild firma 2001 och
har drivits som aktiebolag sedan 2008. Andreas Granlund köpte sin
första grävmaskin i 20-års åldern och har jobbat i branschen sedan
dess. För tio år sedan köpte han en industritomt i Flen, där möjligheten
fanns att ta ut entreprenadberg, i tillräcklig omfattning för att mätta
den lokala marknaden. Fem år senare sålde Andreas tomten och hade

ALLT I ETT

MASKINSTYRNING

då ett antal maskiner som behövde sysselsättning. Det var så företaget
hamnade på olika bergtäkter runt om i mellansverige – och där är man
fortfarande kvar med en betydande del av verksamheten.
För tillfället har efterfrågan på grus och berg minskat något och
därför har man växlat över mer på anläggning just nu. Jörgen Wikström arbetar i skrivande stund med schaktning vid utbyggnaden av
sjukhuset i Mora. Här får hammaren vila några veckor innan den efter
årsskiftet ska tillbaka till en bergtäkt i Värmland.
– Just för tillfället använder jag den inte, men vi har kört med den
här också tidigare. Jag har kört med den sedan februari förra året och
kör nästan hundra procent knackning. Den slår hårt och är bra på alla
vis. Och driftsäker. Det är det som utmärker den mest, fortsätter Jörgen
Wikström.
Företaget omsätter runt 100 miljoner och sysselsätter idag 40
anställda samt ytterligare ett 20-tal inhyrda. I maskinparken finns ett
30-tal entreprenadmaskiner och 10 lastbilar. Ett par nya grävmaskiner
är beställda och under nästa år blir det troligtvis investeringar i
ytterligare ett par hammare – Epiroc förstås!

+ VÅGSYSTEM

TRIMBLE EARTHWORKS
GRADE CONTROL PLATFORM.
Nu maskinstyrning & noggrann vågdata
på en skärm! Hör av dig till våra experter.

®

| 010 - 456 80 00 | info@SITECH-Sverige.com | www.sitechsverige.com |
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Robin Dahlquist, platschef på verkstaden i Järfälla diskuterar ett av dagens
servicejobb med mekanikern Tim Pitkänen.

Reservdelar till de egna varumärkena finns ofta på lager, bland
annat på anläggningen i Järfälla.

EFTERMARKNAD

Snabb och pålitlig
service för alla
maskiner
Maskinia får mycket uppskattning för snabb
och pålitlig service. Men visste du att man
servar alla maskiner, oavsett märke?

E

n kund som har en blandad maskinpark kan låta oss ta hand om servicen
av alla maskiner, även de som inte
kommer från våra egna varumärken,
Doosan, Case och Bergmann, säger Robin
Dahlquist, platschef på verkstaden i Järfälla.
Maskinia erbjuder service på totalt 21 orter
i landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i
söder, antingen via egen serviceorganisation
som i Järfälla eller via någon av företagets
återförsäljare eller servicepartner.
Reservdelar till de egna varumärkena finns

www.stratomta.se

❘

Verkstaden i Järfälla har fem portar och
jobbar både med service och utrustning
av nya maskiner.

oftast på lager hos servicelämnarna, men är
det någon mer ovanlig del som behöver
beställas eller från ett annat varumärke har
man dem oftast till nästa dag.
På Järfällaanläggningen finns fem
ambulerande servicebussar som alltid är redo
att rycka ut till kunder i upptagningsområdet.
– Till allra största delen jobbar vi dagtid,
men vi försöker även att lösa förfrågningar
kvällstid i den mån det är möjligt, säger Robin
Dahlquist.
Mekanikerna i Järfällaverkstaden jobbar

+4670 657 72 30
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både med service och utrustning, flexibilitet
i organisationen, där alla ska kunna allt, är
viktig för Robin Dahlquist.
– Om det skulle behövas kan vi skicka ut
alla på fältet, för att kunderna så få hjälp så
fort det bara går. Vi har prio på att våra
kunders maskiner ska rulla och är, skulle jag
säga, extremt snabba ut när kunderna ringer
in till oss. Det ska väldigt mycket till för att vi
inte ska komma samma dag, fortsätter Robin
Dahlquist.

info@stratomta.se

AVSÄNDARE:
Maskinia AB
Nyckelgatan 2-6.
589 41 Linköping

VÄXER VIDARE I SVERIGE
8 Försäljningskontor! 23 Serviceställen!
Försäljningskontor

Maskinia - alltid nära dig!

1

Maskinia, Stockholm, 08-35 08 20

Försäljningskontor
2

Maskinia, Linköping, 013-16 30 00

1

2

2
3
5 4

3

4

Maskinia, Jönköping, 036-36 31 36

42

Maskinia,
Uddevalla,
0522-945013-16
20
Maskinia,
Linköping,

5

Maskinia, Göteborg, 031-17 60 60

6

Maskinia, Staffanstorp, 046-25 00 50

3

1

5

Återförsäljare
Maskinia, Staffanstorp, 046-25 30 50

1

Lagers Maskin AB, Luleå, 0920-102 06

9
7

8 10

2
2
12

4 13
14 3

5 15

31

JBM
Örnsköldsvik,
JBM
AB,AB,
Örnsköldsvik,
0703-74 0703-74
41 15

41 15

42

Jämt-Maskin
AB, AB,
Östersund,
063-13
44 50
LGL Maskin
Gnarp,
0703-40

96 61

5

LGL Maskin AB, Gnarp, 0703-40 96 61

6

Boström Maskin, Gävle, 026-10 12 50

3

6 3
20 21

Mackes Maskinservice, Rottne, 0705-44 31 16

Service
7 WTP Maskin, Karlstad, 070-330 94 35
Hydraulik
1 RFNIFAS:s
13
Arboga 0589-17 200
&Maskin,
Fältservice,
Kiruna

Kenny Agnars
Motorservice AB, Skövde

2

Maskinia AB,
Linköping

8

WB Hydraulik AB, Boden

16
19

14

Service & Reservdelar

Reservdelar
du hos
din lokala serviceverktad
Repab köper
i Piteå,
Piteå

15

HVL Maskin AB, Göteborg

1

Kiruna Fältrep AB, Kiruna

2
1

Lagers Maskin AB, Luleå

3
1

17
Örnsköldsvik
Kjellsons
Maskinservice AB, Umeå

4
16

Söders Maskinservice AB,
Yngve Westin Maskinservice, Örnsköldsvik

5
17

Jämt-Maskin
PL Maskin AB, Östersund

6
1

PL Hydraulik & Maskin AB, Gnarp

7
1

Gävle
Orsa
Maskin AB, Orsa

20

8
19

Leif Nilsson
Entreprenad,
Boström
Maskin
AB, Gävle

21

9
110

VMS
- Värmlands
Maskinservice,
MBAB,
Maskinbolaget
AB, Sunne Jord- & Skogsbruksservice

8

10
1

Kjellsons Maskinservice AB,
16
Umeå

YW Maskinservice,

Wagelins Entreprenad AB,
Åsarna
& Hydraulikservice, Gnarp
VP Maskinservice,

Arvika

Sollentuna

18

19

22

RF Maskin, Arboga

Rönninge MaskinserviceAB,
AB, Järfälla
Rönninge
11
1 Maskinia
Uddevalla Hydraul
12
AB, Linköping
12
1 Maskinia
& Maskin
AB, Uddevalla
11

17
18

1
11 1

Offes trading, Malmö, 0702-97 37 02

Återförsäljare
2 Kjellsons Maskinservice AB, Umeå, 090-12 10 00

5

6 8

Maskinia, Göteborg. 031-21 16 20
Maskinia, Jönköping, 0708-16 30 39

4

7

30 00

4

3

5 6

Maskinia, Stockholm, 08-35 08 20

31

23

Tabergs Maskinservice,
Jönköping
MT Maskinservice HB,
Gamleby
Oskarshamn

Mackes Maskinservice i
Rottne AB, Rottne

Maskingruppen i Färjestad
Färjestaden
Transport & Maskinverkstadsservice, Örkelljun
Bräkne-Hoby

Sebro Maskin Servin
& Brorsson AB, Trelleborg

13
1 Uddevalla Hydraul & Maskin AB, Uddevalla
Reservdelar
141

SchaktMaskinService, Jönköping

15

Steens T&E, Göteborg

16

Maskinia, Kalmar

17

Idströms Maskinservice, Hamneda / Ljungby

18

Transport & Maskinverkstadsservice, Förslöv (Doosan)

19

Jord- & skogsbruksservice, Bräkne-Hoby

21

Sebro Maskin, Trelleborg

2

Maskinia, Linköping, 013-16 30 80
Maskinia, Staffanstorp, 046-25 00 50
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Maskinia AB, Nyckelgatan
2-6, 589 41 Linköping, 013-163000, www.maskinia.se
20 Maskinia AB, Staffanstorp

Generalagent i Sverige för:

Reservdelar, Centralt lager
Återförsäljare i Sverige för:

1

Maskinia, Stockholm, 08-35 08 20

2

Maskinia, Linköping, 013-16 30 00

3

Maskinia, Staffanstorp, 046-25 00 50

