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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.
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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.

