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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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Ännu bättre förutsättningar
att tillgodose kundernas behov
bygg- och entreprenadbranschen

ses traditionellt som konservativ, men den blir allt mer föränderlig och innovativ. Kundernas ökade behov av såväl ny miljövänlig teknik som heltäckande service, uppföljning och information ställer tydliga krav på
EMS och vår verksamhet.
Med en ny ledningsgrupp för företaget har vi bättre förutsättningar än på många år att tillgodose kundernas önskemål
om hög tillgänglighet och god lönsamhet. Tillsammans har vi
fyra bland annat heltäckande erfarenhet av process-, organisations- och verksamhetsutveckling i olika branscher, vilket ger
oss perfekta förutsättningar för att leda EMS fortsatta resa
framåt.
ems har ambitionen att erbjuda det största och mest kompletta
utbudet av entreprenadmaskiner, utrustning och service till
den svenska marknaden. Vi satsar på tillväxt, såväl genom att
stärka vår närvaro ute i landet som genom att utveckla vårt
erbjudande av produkter och tjänster till våra kunder. EMS
finns i dag i Stockholm, Göteborg och Sundsvall, och vi har
dessutom ett starkt och landsomfattande nätverk av återförsäljare.
Självklart vilar inte ansvaret enbart på oss i ledningsgruppen. Personalens breda kompetens och erfarenhet är grunden
för vårt fortsatta utvecklingsarbete. Alla har en lika viktig roll
att spela.

allt mer ledtidsbaserad, där stillestånd
räknas i minuter och kan få stora konsekvenser långt fram i
produktionskedjan. Vi vet hur viktigt hög tillgänglighet är
för våra kunder och det är där som fokus för vårt utvecklingsarbete ligger. Det handlar bland annat om att korta leveranstiderna för fabriksnya och kundanpassade maskiner, genom
att effektivisera både arbetssätt och produktionslokaler samt
se över antalet underleverantörer. Det handlar också om att
utveckla vårt serviceerbjudande, med ny teknik, effektiva rutiner och förstärkt kommunikation med kunderna. Vi satsar
till exempel på att utveckla våra serviceavtal som ger våra
kunder snabb tillgång till service och underhåll till konkurrenskraftig kostnad.
br a nschen h a r bli v it

Ökad tillgänglighet med ny telefonväxel
EMS byter telefonsystem vid årsskiftet.
– Vi får en verksamhetsanpassad telefonväxel som erbjuder några
av marknadens bästa egenskaper, till exempel en avancerad callbackfunktion, säger Patrik Wadenhed, vd på EMS.
Det innebär bland annat att kunder och andra inte behöver vänta i
telefonkö utan i stället blir uppringd av EMS. Det går även att skapa
svarsgrupper, som innebär att fler personer kan svara på samtal till
växeln.
– Vi kommer att öka vår tillgänglighet avsevärt, något som jag vet
våra kunder kommer att uppskatta, säger Patrik Wadenhed.
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ems erbjuder en helhetslösning för dig som kund, från maskin
leverans till service och reservdelar. Vi ska se till att din maskin
har en så hög tillgänglighet som möjligt, så att du kan fokusera
på att maximera lönsamheten i ditt företag, oavsett dess storlek. Att vara kund hos EMS ska vara kundenkelt. Enkelheten
kombineras med en trygghet, att EMS alltid finns till hands.
Vi är en partner att räkna med!

Mikael Eriksson			
CFO				

Stefan Lindquist
Servicemarknadschef

Henrik Stenmark			
Produktionschef			

Patrik Wadenhed
VD
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Standardiserad manövrering
av snabbfästen höjer
säkerheten
Med redskapslåssystemet QSC tar engcon
ytterligare ett kliv framåt i sitt ständiga
säkerhetsarbete. Ett system som minimerar
risken för att fel knapp eller funktion
aktiveras för att lösgöra grävmaskinens
skopa eller annat redskap.
+ Sväng och/eller höjdbegränsning samt ljud &
ljusvarning – vid ej fullständigt kopplad skopa.
+ Marktrycksfunktion – skopan eller annat
redskap måste ha markkontakt för att kunna
lösgöras från redskapsfästet.

QSC

QUICK HITCH
STANDARD CONTROL

+ Kontrollerar både maskinens och tiltrotatorns
redskapsfäste med en enda kontrollpanel.
+ Standardiserar samtliga låsfunktioner.
+ Passar alla grävmaskiner oavsett fabrikat eller
modell.
+ Passar även redskapsfästen av annat fabrikat
Läs mer på www.engcon.com

engcon Sweden AB Transportgatan , 833 36 Strömsund | Tel 0670-65 04 00
E-mail sweden@engcon.se | Web www.engcon.se | Facebook facebook.com/engconsweden
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SERVICE / FÖRSÄLJNING

Ökad produktivitet för kunden är vårt mål
Med marknadens bästa serviceerbjudande som mål arbetar EMS med att
utveckla sitt serviceutbud under maskinens hela livslängd.
– Det handlar om att skapa högre
produktivitet för kunden, vilket i sin tur
kan leda till bättre lönsamhet. Det gör
vi genom att erbjuda högre tillgänglighet, kortare ledtider och enklare kommunikation, säger Stefan Lindquist,
servicemarknadschef på EMS.
hög prioritet hos EMS.
Det gäller allt från reservdelar till fältservice.
Under de senaste åren har EMS slagit försäljningsrekord och marknadens behov på
service har vuxit i samma utsträckning.
EMS arbetar ständigt för att utveckla och
kundanpassa sitt serviceerbjudande, i alla
delar av verksamheten.
Den nya tjänsten fältkoordinator inrättades tidigare i år för att effektivisera fältserviceerbjudandet med en tydligare återkoppling till kunderna. Ett nytt bokningssystem
för fältservicen lanserades förra året, och en
egenutvecklad app förenklar och effektiviserar kommunikationen med fältserviceteknikerna när de befinner sig ute på jobb.
eftermarknad har en

Ny servicemarknadschef
Stefan Lindquist är ny servicemarknads-

– För att få deras maskiner tillbaka i drift så snabbt som möjligt satsar vi på att erbjuda en hög tillgänglighet och
korta inställningstider, säger Stefan Lindquist.

chef på EMS sedan i somras. För honom är
det tydligt vad som driver EMS utvecklingsarbete framåt: kundernas efterfrågan
på snabb service, tydlig kommunikation
och korta driftstopp.
– Vi vet att kunderna vill undvika långa
och kostsamma driftstopp. För att få deras
maskiner tillbaka i drift så snabbt som
möjligt satsar vi på att erbjuda en hög tillgänglighet och korta inställningstider
utan att sänka servicenivån. Det handlar
bland annat om att skapa effektivare rutiner,
ge våra servicetekniker mer utrymme att

fatta egna beslut och förnya vår egen maskinpark. Just nu söker vi till exempel ytterligare personal till både vår fältservice
och verkstad, säger Stefan Lindquist.
Snabb och effektiv distribution
EMS arbetar kontinuerligt för att utveckla
logistikorganisationen för reservdelar. För
snabb och effektiv distribution av reservdelar över landet finns reservdelslager i
Stockholm, Göteborg och Sundsvall, samt
hos EMS nätverk av återförsäljare.

Unik milstolpe för Martin Olsen: 2 000 sålda maskiner
EMS säljare Martin Olsen har nått upp
till otroliga 2000 maskinförsäljningar,
trots att han bara sålt på heltid sedan
hösten 2002.
– Mitt mål är alltid att ge kunden ett
bra köp med hög kvalitet, men visst känns
det otroligt roligt och speciellt att nå
2 000 sålda maskiner, säger Martin Olsen.
med och startade upp
EMS serviceverkstad 1994. År 2000 började
han kombinera servicejobbet med att sälja
maskiner på deltid.
– Jag sålde i princip från min servicebil i
två år, men den 27 oktober 2002 började jag
att sälja maskiner på heltid, både begagnade
och fabriksnya, säger Martin Olsen.
En ”normal” försäljningstakt för en maskinförsäljare ligger på cirka 40 maskiner
m a rtin olsen va r

EMS Martin Olsen har nu sålt 2000 maskiner.

om året och under många år låg även Martin
Olsen på den nivån. Men under de senare
åren har takten ökats, för att vissa år ligga
på klart över 200 stycken. Martin har fört

noggranna anteckningar genom åren och
den sammanlagda försäljningssumman ligger på makalösa 1 519 188 273, alltså över
1,5 miljard!
Maskin nummer 2000, en Takeuchi 290,
såldes fredagen den 9 november 2018 till en
av Martins äldsta kunder: Drottningholms
Entreprenad.
– De har hängt med ända sedan tiden då
jag jobbade i verkstaden, säger han.
Och här finns kanske hemligheten bakom rekordet att finna: kunderna stannar
kvar hos Martin Olsen.
– En nöjd kund är den bäste återförsäljaren, säger han.
Med tanke på att Martin Olsen ännu inte
har fyllt 50 år, finns det nog en god chans
att fler milstolpar kommer att överträffas
innan det är dags för pension.
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Takeuchi TB2150R
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Bandgrävaren är Takeuchis största maskin med
en vikt på upp till 16 ton. Maskinen har en
direktinfäst bom vid sidan av förarhytten som
ger en hög stabilitet och lyftkapacitet. Tack
vare omlottliggande motvikt är den smidig och
följsam även i trånga miljöer.
Takeuchi har även en TB2150 med bomsväng
för de kunder som uppskattar fördelen med ett
”minigrävaraggregat”, längre räckvidd och fler
möjligheter att ställa in aggregatet i olika grävvinklar.
TB2150R har hög brytkraft (96,3 kN), stort
grävdjup och hög lyftkapacitet.
Motor: EU Stage IV Deutz TCD3.6L4 (85kW)
med DOC+SCR avgasrening
Vikt: 15,4-16,1 ton (beroende på band och bom)
Mått: längd 12 m, höjd 3,3 m, bredd 3,2 m

TAKEUCHI

Takeuchis största och senaste modell: TB2150R

”Grävaren är både
smidig och följsam!”
Med fler än 30 bandgrävare från Takeuchi
i sortimentet är Wetterlunds Hyrmaskiner
en av EMS trognaste kunder. Ett av de
senaste inköpen är TB2150R, Takeuchis
största grävare och ett populärt tillskott
till maskinparken.
– Våra hyrkunder är supernöjda, säger
Tomas Wetterlund.
Martin Wetterlund driver Wetterlunds Hyresmaskiner AB, ett företag som startades som ett åkeri redan
1937 av deras farfar. 1970 tog deras far
över och bröderna kom in i företaget 1993
respektive 1997. Sedan 2002 omfattar Wetterlunds både ett åkeri och ett maskinuthyrningsföretag, som numera ingår i den
ekonomiska föreningen DKLBC.
– Vi hyr ut maskiner både till medlemmar
inom DKLBC och till externa kunder som är
i klar majoritet, säger Tomas Wetterlund.

– Alla som har
testat 2150R har
varit supernöjda.
Maskinen är smidig och följsam,
och hydrauliken
får också mycket
beröm av hyr
kunderna, säger
Tomas Wetterlund.

bröderna tomas och

Supernöjda kunder
Så gott som att grävmaskiner kommer från
Takeuchi och har gjort så sedan starten av
uthyrningsverksamheten.
– Vi har i dag grävmaskiner i alla möjliga storlekar, säger han och börjar lista de
flesta Takeuchimodeller som finns i dag:
215R, 216, 225, 230, 240, 260, 290, 295W
och 2150 kommer som ett rinnande vatten.

Ett av de senaste tillskotten är en Takeuchi 2150R, just nu den största grävaren i
sortimentet som lanserades under 2017.
Den har en kort ”rumpa” och en direkt
infäst bom vid sidan av förarhytten. Det ger
föraren större spelrum vid arbeten i trånga
miljöer, samtidigt som bommens placering ger maskinen en fantastisk stabilitet.
– Alla som har testat 2150R har varit supernöjda. Maskinen är smidig och följsam,
och hydrauliken får också mycket beröm av
hyrkunderna, säger Tomas Wetterlund.
Härnäst är bandgrävaren på väg till Kapellskär för ett byggprojekt.

Försäljning södra Sverige:

Takeuchi | Hyundai | Bergmann
Grävlastare
Vi hjälper dig att värdera & sälja din maskin

32 grävare från Takeuchi
Det finns 75 maskiner till uthyrning hos
Wetterlunds, med ytterligare 25 stycken
på väg in i bolaget fram till maj nästa år.
– Vi har 32 Takeuchigrävare för tillfället.
Det är stor efterfrågan på dem hos våra
kunder, säger han.
Maskinerna som levereras från EMS används i genomsnitt i drygt fem år innan de
säljs vidare.
– Vi skräddarsyr ett serviceavtal för varje
maskin tillsammans med EMS, som vi har ett
bra samarbete med, säger Tomas Wetterlund.

Orsa
Maskin AB
Försäljning & service av EMS produkter.
Försäljning
& serviceLännen
av: Takeuchi
• Hyundai
Dessutom
Grävlastare
och• Daemo
Dessutom Lännen
Grävlastare
och Cummins Dieselmotorer.
Cummins
Dieselmotorer.
Kontakta oss: 0250-432
20 • omtbengt@telia.com
Kontakta
oss: 0250-432• www.orsamaskin.se
20

omtbengt@telia.com

www.orsamaskin.se

offes.se | 070-297 37 02 | jan.offesson@offes.se
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Lång räckvidd för
nätt långgrävare
Långgrävaren HX220LR sträcker sig drygt 15 meter ned i marktråget som
är snart ska ge plats för Förbifart Stockholm. I den sanka marken kommer Hyundaimaskinen från EW Schakt verkligen till sin fulla rätt.
– Utan en långgrävare hade jobbet varit betydligt svårare och tagit längre
tid att genomföra, säger Mikael Sundström, maskinförare på EW Schakt.

Thomas Eriksson
är nöjd med sin
långgrävare från
Hyundai.

j ust n u pågå r bygget av Förbifart Stockholm, E4:ans
kommande sträckning väster om huvudstaden, färdig
om några år enligt planen. I höjd med Akalla pågår
anläggningsarbetet för en enorm cirkulationsplats som
ska ansluta den nya vägsträckan till genomfartsgatan
Hanstavägen.

EW Schakt AB i Bålsta ägs gemensamt av Thomas Eriksson och Mats Wickman. Bolaget, med 14 anställda, har fordon från både Hyundai och Takeuchi i maskinparken,
samtliga inköpta från EMS. Thomas Eriksson framhäver
särskilt kontakten med EMS säljare Martin Olsen som en
starkt bidragande orsak till det fortsatta samarbetet.
– Vi har en jättebra kontakt med EMS ända sedan vi
startade bolaget för 12 år sedan. Om det dyker upp några
problem är lösningen aldrig långt borta, säger Thomas
Eriksson. Långgrävaren som EW Schakt använder i
Akalla togs först in på prov, men man bestämde sig
ganska snabbt för att köpa den.
– Långgrävaren gör det möjligt för oss att ta jobb som
kräver större räckvidd, i djupare slänter och schakt. Vi
är först i Sverige med HX220LR, som trots räckvidden
är ganska liten och nätt, berättar Thomas Eriksson.
Innan den ställdes upp i Akalla användes den för ett
jobb inne i centrala Stockholm.
– Vi använde den långa bommen för att lyfta in en ny
fettavskiljare till en restaurang, där det var rejält trångt
mellan husen. Det fungerade perfekt, säger han.
Blött och lerigt
Vid anläggningsarbetena i Akalla står den 25 ton tunga
långgrävaren på stålplattor för att den inte ska riskera att

Tel.
ww

Allt för kontoret!
...och lite till
Tel. 0281-300
30 30
Tel. 0281-300
www.sit-right.se
www.sit-right.se

Sten/Sorteringsgripar
Entreprenadgripar
Multigripar
Entreprenadgripar
Sten/Sorteringsgripar
Multigripar
Entreprenadgripar
Sten/Sorteringsgripar
Multigripar
Entreprenadgripar
Sten/Sorteringsgripar
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Klippen
Klippen Klippen

Tel. 0281-300 30
www.sit-right.se
solna@nkv.se
Tel 0920-23 55 00
www.nkv.se
Entreprenadgripar
Sten/Sorteringsgripar
Multigripar
Entreprenadgripar
Sten/Sorteringsgripar
Multigripar
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Entreprenadgripar
Klippen
Träd-Klippar
Klippen

Sten/Sorteringsgripar
Asfaltsfräs
Asfaltsfräsar
Asfaltsfräs
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www.sit-right
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HYUNDAI

Vid anläggningsarbetena i Akalla står den 25 ton tunga långgrävaren Hyundai HX220LR på stålplattor för att den inte ska riskera att halka ned i tråget.

halka ned i tråget. Marken är blöt och lerig; strax intill
pumpas vatten kontinuerligt upp till en tillfällig reservoar.
Cirkulationsplatsen i Akalla kommer att ligga på två
broar ovanför E4:ans nya dragning. Just nu pågår diverse markarbeten som armering och gjutning, så småningom kommer tråget att fyllas igen för att ge plats
för vägbanan. Strax intill pågår också sprängarbeten
för Akalla bergtunnel.
– Vi har funnits på plats här i drygt två år och vi
kommer att fortsätta våra arbeten även under 2019, säger
Thomas Eriksson.
Maskinföraren Mikael Sundström menar att det har
varit nästan omöjligt att utföra grävarbetena med en
grävmaskin med normallång arm.
– Det går ju inte att stå nere i tråget eftersom marken
är så blöt. Tack vare kameran på bommen är det enkelt
att se var skopan befinner sig. Svängmomentet är lite
annorlunda jämfört med en vanlig grävmaskin men
man vänjer sig snabbt, säger Mikael Sundström.

Hyundai HX220LR
HX220LR är en bandgrävare på cirka 25 ton med en
kraftfull Cummins QSB6 7 motor på 175 hk (129 kW),
miljöklassad enligt Steg IV/Tier 4 Final. Precis som
övriga HX-modeller är den utrustad med funktionen
ECO Gauge som sparar bränsle och ger en ekonomisk
drift, samt en funktion som stänger av maskinen när
den går in i ett tomgångsläge vilket också minimerar
onödig bränsleförbrukning och utsläpp.
Maximalt grävdjup 11,8 m, maximal dumphöjd 10,3 m.
En praktisk nyhet i förarhytten på nya HX-modeller är
att de elektroniska kontroll och övervakningsfunktionerna har samlats ihop för att ge en föraren större
noggrannhet och effektivare rörelse.
kontakta ems för att få mer information.

Mikael Sundström menar att arbetet varit nästan omöjligt med en grävmaskin med normallång arm.
www.ems.se | 9
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Hårda miljökrav på
hydraulvätskor i Sverige
Hydraulvätskor används för kraftöverföring i många olika slags
fordon och maskiner och bidrar genom sin funktion till att spara
energi. Men hydraulvätskor kan oavsiktligt läcka ut i miljön. För
att förhindra en negativ miljöpåverkan har en svensk standard (SS
15 54 34) utarbetats som bland annat ställer miljökrav på hydraulvätskor. Miljökraven är relativt stränga ur ett internationellt
perspektiv. De innebär bland annat att hydraulvätskan ska vara
biologiskt nedbrytbar och ge minimerad vattentoxicitet. De innebär också kontroll av ämnen som kan framkalla allergier eller har
särskilt hälso- och miljöfarliga egenskaper.
RISE, Research Institutes of Sweden, granskar de hydraulvätskor som uppfyller kraven i SS 15 54 34 och publicerar en lista på
www.sp.se/km/hydraul. Listan uppdateras löpande.
Listan kan ge en viktig vägledning vid val av hydraulvätskor.
Byte av produkt bör dock alltid ske i samråd med maskintillverkaren och leverantören av hydraulvätskan.
På listan finns bland annat tio hydraulvätskor från Panolin.
RISE genomför på liknande sätt en granskning av smörjfetter som uppfyller
miljökraven i SS 15 54 70.
SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE (www.ri.se) för att bli
en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.

av fyra ledord: teamkänsla, engagemang, kommunikation samt förenkling/utveckling. Processen med att ta fram värdegrunden har pågått under hösten
och personalen har i högsta grad varit delaktig i arbetet.
– Det finns otroligt mycket kunskap och erfarenhet inom
EMS och det vore slöseri att inte ta till vara detta. Värdegrunden är inte något om den nya ledningsgruppen har tagit fram
på vår kammare, utan den är en del av vårt DNA. Den är en
röd tråd genom hela organisationen och ska bidra till vi alla
drar åt samma håll under EMS fortsatta utvecklingsresa, säger
Patrik Wadenhed.
– Den ger också en signal till våra kunder och kundernas
kunder om vad de kan förvänta sig när de kommer i kontakt
med oss, säger han.
ems vä r degru nd bestå r

TEAMKÄNSLA
Som en i EMSG-familjen står du aldrig ensam. Vi arbetar tillsammans, delar framgång och samarbetar vid motgång. Vi värnar
om våra kunder, respekterar varandras åsikter och välkomnar
mångfald. Vi har väldefinierade krav på ledare och medarbetare.
Vi agerar på bristande respekt mot kunder, varandra och företaget. Tillsammans skapar vi ett tryggt och kreativt arbetsklimat
som främjar initiativ och förbättringsarbete.

FÖR EFFEKTIVA GRÄVARBETEN

Fri fjärrsupport • Fria uppdateringar
Klarar de flesta filformat • Ring för demo

MOBA Sweden. Tfn 020-20 30 25. www.mobasweden.se
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SAMT REDSKAP FÖR LANTBRUK, ENTREPRENAD OCH SKOG
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När EMS har tagit fram sin nya värdegrund har hela
personalstyrkan varit involverad.
– Värdegrunden är central i allt vi gör och genomsyrar
hela verksamheten. Därför är det otroligt viktigt att den
är förankrad i hela verksamheten, säger Patrik Wadenhed,
vd på EMS.

EMSG värdegrund

SMARTARE
MASKINSTYRNING

Lennart Jonsson
Jonsson
Lennart
Lennart
Jonsson
070-233
59 27
27
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070-233
070-233 59
59 27
27

”Värdegrunden
är vårt DNA”

Jonas Johnson
Johnson
Jonas
Jonas
Johnson
070-573
26 21
21
Jonas
Johnson
070-573
26
070-573
070-573 26
26 21
21

Leif Persson
Persson
Leif
Leif
Persson
070-884
08 51
Leif
Persson
070-884
08
51
070-884
070-884 08
08 51
51

Hammarsmedsgatan 23, Mariestad
Hammarsmedsgatan 23, Mariestad
Tel: 0501-650 90 • mariestadsmaskin.se
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Hammarsmedsgatan
23, Mariestad
Tel: 0501-650 90 • mariestadsmaskin.se
Tel: 0501-650 90 • mariestadsmaskin.se
Tel: 0501-650 90 • mariestadsmaskin.se

ENGAGEMANG
Vi sätter kundens och företagets intressen framför våra egna. Vi
arbetar kundenkelt och strävar efter en god helhetsupplevelse.
Vi drivs av beständiga relationer, där vår del i kundens framgång
skall vara självklar. Vi når mål och levererar resultat. Vi är resurseffektiva och håller minst utlovad kvalitet. Vi är engagerade och
bryr oss om varandra, våra kunder och vår omvärld.
KOMMUNIKATION
Vi värnar om allas rätt att uttrycka sin åsikt men kommunicerar
inom ramen för etik och moral. Vi är lyhörda, nyfikna och aktivt
lyssnande. Vi värdesätter det personliga i mötet och kommunicerar på ett strukturerat sätt via modern teknik. Vi bär ansvaret
för att vara drivande i all kundkommunikation. Vi ger återkoppling på utfört arbete och uppmärksammar prestationer. Vi
hanterar förtroenden.
UTVECKLING
Vi är en nyfiken organisation där misstag ses som en naturlig del
av lärande och utveckling. Vi främjar aktivitet framför passivitet.
I ständig utveckling arbetar vi med målstyrning och systematisk
uppföljning. Kundens behov är primärt och vi förenklar och
utvecklar oss kontinuerligt för att maximera nyttan i en föränderlig kundvardag. Vi ser enskilda individers förmågor och
värnar om utveckling av kompetens, individ och företag.

EMS

EMS nya ledningsgrupp: Stefan Lindquist, Patrik Wadenhed, Mikael Eriksson och Henrik Stenmark.

Utmaningen lockade Stefan,
Mikael och Henrik till EMS
Vid sidan av vd Patrik Wadenhed består EMS ledningsgrupp av tre personer som
samtliga är relativt nya på sina positioner. Gemensamt för dem är också att de
drogs till EMS på grund av den spännande utvecklingsresa som påbörjats.
ny servicemarknads
chef sedan i somras. Han har bland annat
arbetat 22 år på Volvo Lastvagnar med
verksamhetsutveckling och hela servicemarknadsprocessen, med allt från reserv
delar och kundmottagning till servicemarknadsansvarig.
– Jag är van att driva förändringsarbete
utifrån kundk rav och ser stora möjligheter
att kunna applicera mina erfarenheter
även på EMS. Det kommer att hända en hel
del under det kommande året, säger Stefan
Lindquist.
stefa n lindqu ist ä r

Alla har något att bidra med
Mikael Eriksson är ny CFO sedan i höstas.

Han har en bred ekonomisk bakgrund
ifrån såväl svenska som internationella
bolag inom olika branscher, nu senast
från IT-branschen.
– Jag lockades till EMS eftersom det är
ett lagom stort företag som står inför ett
spännande utvecklingsarbete. Jag uppskattar att jag kan arbeta nära affärsverksamheten, i ett intimt samarbete med andra delar av EMS. Vi har alla något att
bidra med för att nå vårt gemensamma
mål, säger Mikael Eriksson.
Korta ledtider vid leveranser
Henrik Stenmark är ny produktionschef
på EMS, även han sedan i höstas. Han kom-

mer närmast från tågtillverkaren Bombardier, där han bland annat jobbat med produktionsteknik, produktionsuppstarter
och support för löpande produktion.
– Det finns flera områden där EMS kan
utvecklas ytterligare när det gäller produktionssidan. Genom att effektivisera rutiner, produktionsresurser, lokaler och logistikorganisation går det till exempel att
korta ledtiderna för maskinleveranser till
våra kunder. Vi har också ett nära samarbete med våra leverantörer. EMS har korta
beslutsvägar och jag ser fram emot det
fortsatta utvecklingsarbetet, säger Henrik
Stenmark.
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LJUNGBY MA SKIN

Inväntar sin 15e hjullastare
från Ljungby Maskin
När Krister Mellberg får sin nyaste maskinbeställning levererad
under våren 2019 blir det den femtonde hjullastaren från
Ljungby Maskin i ordningen.
– De är snabba och kraftfulla maskiner som passar mina behov
perfekt, säger Krister Mellberg.
krister mellberg startade Mellbergs Maskin AB 1990 i
Bispgården i östra Jämtland. Hjullastare från Ljungby
Maskin har följt med under samtliga 28 år. De har
levererats från NTC AB i Sundsvall, sedan 2018 en del
av EMS Gruppen.
– Just nu har jag tre maskiner från Ljungby Maskin:
en L9, en L12 och en L15. Jag har beställt en ny maskin
som levereras under våren, en L15, säger Krister Mellberg.
Mellbergs Maskin ingår i Reaxcer, LBC för Jämtland
och Härjedalen.

Krister Mellberg väntar på leveransen av sin femtonde Ljungby Maskin.

Flest industrijobb
Arbetsuppdragen kommer från både industrin och
entreprenadbranschen. Företagets L15 går just nu
främst på uppdrag på olika vägbyggen i Timrå år Peab.
L12:an står i en bergtäkt på sommaren och används
till snöröjning åt NCC på vintern.
– L9:an går inne hos Z-Lyften i Bispgården. Industrijobben är i majoritet, till exempel för Vattenfall på deras
vattenkraftverk i området, berättar Krister Mellberg.
– Jag gillar L9:an – den är liten och snabb, och man
har en bra sikt från förarhytten, säger han.
Mellbergs Maskin har tre anställda med ytterligare
en inhyrd förare.
– Dessutom har brorsan gått i pension så han hoppar
också in ibland, säger Krister.
Som så många andra småföretagare har han svårt
att få tiden att räcka till, och jobbet upptar en stor del
av dygnets timmar. Talande är hans reaktion på ultraljudet för 12 år sedan när läkaren berättade att det
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skulle bli tvillingar: När ska jag hinna med snöröjningen?
Men det har gått bra, skrattar han.
– Den ene av pojkarna följer gärna med i hytten och
har inte ens problem med att kliva upp så tidigt att
han kan följa med på snöröjning, säger Krister.
Sköter maskinerna
Det är uppenbart att Krister Mellberg tar väl hand om
sina maskiner. Han köper alltid nytt och när någon av
hans begagnade hjullastare ska ut på vidareförsäljning står folk i kö för att kunna lägga vantarna på den.
Han har också ett särskilt förhållande till NTC och leverantörerna, det blir extra tydligt när man hör vad
som hände på hans femtionde födelsedag 2014:
– När jag skulle få min nya L15, levererades den exakt
den tid på kvällen den 17 oktober då jag föddes. Inetsat på
glasrutan stod Mellberg Edition skrivet och på den nya
multiskopan stod Krister Mellberg 50 år, berättar han.
Efter drygt fyra år är det dags att ta in en ny L15 som
ersättning för denna jubileumsmaskin.
– Fyra år är lagom. Den L9 som jag använder just nu
köpte jag in 2016 så den har några år kvar, säger Krister
Mellberg.
Även om han faktiskt har köpt några maskiner från
Volvo under senare år är det troligt att det återigen blir
en ny hjullastare från Ljungby Maskin.
– Jag är jättenöjd med Ljungby Maskin och med NTC.
Säljaren Micke och Tobbe på reservdelar är otroligt bra.
Beställer man något före klockan 11 får man reservdelen dagen efter. Det är sällan några problem med maskinerna, och om det är något som händer är det oftast
på den nivån att vi klarar att fixa det själva, säger han.

LJUNGBY MA S K IN

Ljungby Maskin L9 hjullastare
Ljungby L9 är en stark allroundmaskin för
entreprenören som bygger vägar på sommaren
och röjer snö på vintern, med marknadens
lägsta ljudnivå. Sisu 66 AWF-Tier 4F motor
med 205 hk (151 kW). Tjänstevikt 9,5–10,5 ton,
tipplast från 6 500 kg (0°) till 5 500 kg (45°).
Ljungby Maskin tillverkar hjullastare i storlekarna 9 till 30 ton med beteckningen L9 till
L30. Maskinerna kännetecknas av en vridstark
grundkonstruktion, kraftiga motorer, växellådor och axlar, låg bränsleförbrukning, högt
hydraulflöde, låg ljudnivå, liten svängradie,
bra sikt, stor skopvinkel, vilken möjliggör
egenhjälp vid fastkörning, samt flera andra
tekniska lösningar.

NTC AB
NTC AB har tolv anställda, tre fältbilar, verkstad och reservdelslager i Birsta, strax norr
om Sundsvall. NTC har även ett säljkontor i
Sandviken, med lagermaskiner uppställda för
visning och snabb leverans. NTC AB grundades 1989 och har bland annat entreprenadmaskiner från Lundberg och Ljungby Maskin i
sortimentet, som nu kompletterats med
Hyundai, Takeuchi och Bergmann.
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FR AMTID

Kan VR locka fler att
vilja bli maskinförare?

m å nga m ask inför a r e k a n vittna om ett
ansvarsfullt, varierat och viktigt jobb. Utan
maskinförare byggs varken vägar eller hus,
eller röjs någon snö, eller läggs fibernät och
så vidare. Men för den som aldrig testat på
att köra grävmaskin kan bilden vara en helt
annan; som smutsigt, blött och kallt, vilket
kan vara en bidragande orsak till den svaga
återväxten av maskinförare.
Men dagens moderna grävmaskiner är
ju minst lika bekväma som en personbil,
med det senaste inom både elektronik och
teknik. Med en joystick som styrspak är
steget kanske inte så långt för att plocka in
virtual reality, VR, i förarhytten. En effektiv VR-simulator kan fungera som ett komplement och spara både tid och pengar på
en utbildning. Ett hinder för användning
av VR i förarutbildningen är dock den så
kallade simulatorsjukan.

Simulatorsjukan ett problem
Simulatorsjuka beror på förändringar i balansorganen i samspel med synsystemet.
Simulering av rörelse i tredimensionella
virtuella rum kan orsaka illamående, huvudvärk och suddig syn. Det kan därför
försvåra användandet av körsimulering
med VR i dess traditionella form, till exempel i undervisning av grävmaskinsförare.
Problemen har varit uppenbara ända sedan körsimulatorer först började användas
i slutet av 1950-talet, då vid utbildning av
helikopterpiloter. Fenomenet är komplext:
ju mer dynamiska och avancerade simulatorer med verklighetstrogna bildsystem,
desto större förekomst av simulatorsjuka.
Projekt vid Högskolan i Halmstad
Vid Högskolan i Halmstad genomfördes under förra året ett undervisningsprojekt som
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Foto: Högskolan i Halmstad

Efterfrågan på maskinförare är stor och
har så varit under flera år. Trots att den
som utbildar sig i princip kan räkna
med att få ett jobb efter avslutad utbildning är det svårt att få ungdomar
att söka sig till yrket. Men att använda
VR, virtual reality, i utbildningen kan
vara en väg att gå för att få fler att testa
livet i en grävmaskinhytt.

Den första prototypen använder genuina grävmaskinskontroller och VR-glasögon för att skapa den rätta känslan.

syftade till att komma till rätta med simulatorsjukan, på uppdrag av Region Halland.
Projektet samordnades via högskolans Digitalt laborativt centrum (DLC) och genom
fördes av ingenjörsstudenter från olika program under sitt sista läsår. Andra kommer att
ta vid och driva projektet vidare i någon
form.
Syftet med projektet var bland annat att
ta fram en prototyp till en flexibel simulator
plattform som kan kompensera diskrepansen mellan synintryck och balansorganens
upplevelse. En av de tänkta målgrupperna för
projektet var deltagare i grävmaskinsutbild
ningar, där en väl fungerande VR-lösning
skulle kunna bidra till att höja kvaliteten
på utbildningen och minska avståndet till
arbetsmarknaden för deltagarna. Den skulle
också kunna bidra till miljömässiga vinster,
eftersom de första grundläggande lektionerna
kan hållas i en simulator i stället för i en
verklig grävmaskin.

Prototyp för fortsatt forskning
Studenterna hann i första skedet så långt
som att bygga en prototypplattform med
förarstol och handkontroller, som kan reagera ”naturtroget” i realtid, samt VR-glasögon. Handkontrollerna är av samma typ
som används i moderna grävmaskiner.
Plattformens rörelser följer den simulerade grävmaskinens rörelser.
– Prototypen utgör en grund för att kunna
fortsätta forska kring de tekniska lösningar
som kan reducera simulatorsjuka. I en kontrollerad VR-miljö kan man till exempel
mäta och analysera data utifrån olika variabler och på så sätt jobba vidare mot en
lösning. Vi har också knutit kontakter
med branschen som vi kan ha nytta av i
det fortsatta utvecklingsarbetet. Och självklart kan våra erfarenheter även användas
i andra branscher, inte bara när det gäller
maskinförare, säger Per Österberg, koordinator på DLC.

Rototilt gör
det möjligt

ORIGINALFÖRDELAR – HELA VÄGEN
Som entreprenör vet du att allt hänger ihop – din maskin, dina redskap och övrig utrustning. Hållbar
lönsamhet handlar om effektivitet, säkerhet och att grejerna håller för tuffa tag. Det är därför Rototilt envist
fortsätter att förflytta gränserna för vad som är möjligt med tiltrotatorer och redskap för verkliga proffs.
Idag kan du få Rototiltfördelar i allt från styrsystem, maskinfästen, tiltrotatorer och en mängd olika redskap.
Kontakta din lokala återförsäljare för mer information kring aktuella
produkterbjudanden, eller besök oss på rototilt.se

Rototilt gör det möjligt: Hållbar produktivitet handlar
både om hög produktkvalitet och smart underhåll.
Därför lämnar vi 2 års garanti på alla tiltrotatorer,
rakt av. Läs mer på rototilt.se/garanti

Två års garanti – rakt av

rototilt.se/garanti

Kontakta oss!
STOCKHOLM

Martin Olsen
Säljare
070-399 09 44

Patrick Andersson
Säljare
070-105 48 78

Anders Sandberg
Säljare
070-374 57 32

Håkan Andersson
Garanti & Fältchef
08-594 768 46

Mikael Söderström
Verkstadschef
08-594 769 58

Jarkko Weckman
Fältkoordinator
Reservdelar
08-594 769 57

Tommy Gustafsson
Produktspecialist
Hyundai
08-594 769 55

Lelle Westergård
Produktspecialist
Takeuchi
08-594 768 37

Christer Olsson
Reservdelar
08-594 766 59

Michael Karlsson
Reservdelar
08-594 766 59

Ann-Sofie Berg
Säljare
0705-57 11 68

Jonas Gustavsson
Verkstadschef
031-340 99 62

Anders Hultgren
Reservdelar
031-340 99 63

Anna Olsen
Fältkoordinator
08-594 768 49

GÖTEBORG

Daniel Hagström
Säljare
070-220 99 90

SUNDSVALL

Pär Goode
Säljare
070-343 67 08

Mikael Henriksson
Säljare
070-343 63 03

Bergkällavägen 33, 192 79 Sollentuna
Telefon: 08-594 768 30 Fax: 08-626 75 10
E-post: info@ems.se • www.ems.se

Andreas Lundberg
Verkstadschef
070-529 48 02

Stockholm
Göteborg
Sundsvall
Mariestad
Orsa
Staffanstorp
Ringarum
Örebro
Södermanland
Värmland

EMS. Bergkällavägen 33, Sollentuna. Telefon växel 08-594 768 30
EMS. Vagnmakaregatan 3, 415 07 Göteborg. Telefon växel 031-340 99 60
NTC AB. Lagbasvägen 3. 857 53 Sundsvall. Telefon 060-52 52 64
Mariestads Maskin & Energi AB. Kontaktperson: Jonas Jonsson 0501-650 90
Orsa Maskin AB. Kontaktperson: Bengt Norman, 0250-432 20
Offes Trading. Kontaktperson: Jan Offesson, 040-54 64 95
Lögenäs Maskin AB. Kontaktperson: Anders Lögegård, 070-328 71 36, 0121-305 70
Agripro AB. Frommesta 304, Kumla. Kontaktperson: Kalle Ström, 070-663 19 49
Agripro AB. Katrineholmsvägen 12, Flen. Telefon 0157-59 90 01
Agripro AB. Östanvindsgatan 20, Karlstad. Telefon 070-663 30 15

