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Hyundai R260LC
når svindlande höjder

– High Chassi-serien ger dig bättre överblick

Hyundai

Take-Job

Dieci

Daemo

Bergmann

Just nu!
4WD
på köpet
värde upp till
20 000 kr

Utrustning som ingår
ix35
•4WD
•Bi-xenon-strålkastare
•Automatisk klimatanläggning
•Eluppvärmd ratt
•Eluppvärmt baksäte
•Backkamera
•Parkeringssensorer
Santa Fe
•4WD
•Läderklädsel
•Panorama soltak
•Navigationssystem
•Eluppvärmd ratt
•Eluppvärmt baksäte
•Backkamera

Hyundai ix35 & Santa Fe med
4WD på köpet

Nu från 229 900 kr
ix35 2.0 GDi M6 4WD Comfort
Från 229 900 kr Ord. pris 249 900 kr
Santa Fe 2.2 CRDi A6 4WD Premium
Från 399 900 kr Ord. pris 414 900 kr
När du köper en Hyundai ix35 eller Santa Fe premium får du just
nu 4WD på köpet. Så möt våren i en ny Hyundai med toppbetyg i
säkerhet. Och som alltid ingår även 5 års nybilsgaranti med fri körsträcka. Läs mer på Hyundai.se Välkommen in!

5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka • 5 års Vägassistans • 5 års Lackgaranti • 3 års Vagnskadegaranti • 12 års Rostskyddsgaranti
Bränsleförbrukning vid blandad körning: ix35 (1.7 CRDi 2WD/2.0 4WD Aut) 5,3-8,5 l/100 km, CO2 139-197 g/km. Santa Fe (2.2 CRDi-R 2WD/2.2 CRDi-R 4WD Aut) 5,6-6,8 l/100 km,
CO2 147-178 g/km. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller avtal. Erbjudandet gäller lagerbilar och med reservation för slutförsäljning. Bilarna i bild är extrautrustade.
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Vi slår rekord!
tidigare haft så hög orderingång som nu. Vi får fler förfrågningar
från kunder, vi säljer fler maskiner än förra året vid den här tiden, vi ökar omsättningen och vi arbetar för fullt med service
och eftermarknad. Hela branschen har
medvind. Det sker en stark och långsiktig
ökning i Stockholmsregionen med bland
annat färdigställandet av Förbifart Stockholm samtidigt som över hundra tusen nya
bostäder ska byggas.
ems h a r a ldr ig

vå r a pa r a dm ä r k en ta k e Job och Hyundai
fortsätter sitt segertåg. Det är mycket tack
vare att fler och fler upptäcker den exceptionellt höga kvalitet dessa maskiner har.
ems h a r fler a nyheter att presentera i år
och det kommer vi att göra på bland annat
Maskinexpo i Stockholm och Load Up North
i Boden. Välkomna att hälsa på oss där!
bert il söder berg , v d .
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TA K E- J O B

Världspremiär för nya Take Job TB280FR

– Dubbelt så mycket maskin
– Dubbelt så mycket maskin som TB153 och noll kronor i reparationskostnader. Behöver jag några andra skäl?, svarar Jonatan
Gustafsson, grundare av Lexby Marktjänst AB, när Grävscoopet
frågar varför han valde en Take Job TB280FR. Sedan räknar han
glatt upp ytterligare tunga skäl.
Göteborg var först med att
få den nya bandgrävaren Take Job TB280FR på
åtta ton levererad. Firman utför, som namnet antyder, mark- och anläggningsentreprenader.
– Den passar bra vid trånga utrymmen som
trädgårdsanläggningar och lekplatser, säger Jonatan Gustafsson. Man kan lyfta bommen och få skopan över hytten och därmed svänga runt även om
man har en vägg direkt framför sig. Att lyfta högt
en halv meter från maskinen är inga problem.
lex by m a r k tjä nst i

– 280:an är dubbelt så mycket maskin som
TB153 som vi har som andramaskin. Den arbetar
som en stor maskin fast den är liten. Jag har kollat runt och funktionaliteten är mycket högre
jämfört med motsvarande maskinstorlek från annan tillverkare.
Gott rykte
Jonatan har lutat sig mot Take Jobs pålitlighet i
snart sex år, berättar han.
– Jag hade jobbat i branschen länge och hört
mycket bra om deras maskiner. Take Job hade
gott rykte när det gäller kvalitet och låga reparationskostnader. Dessutom var de snygga. Så när
jag startade eget 2009 köpte jag en TB153:a. Det
har jag inte ångrat.
Maskinföraren Maria Gustafsson är den på firman som kör den nya 280:an. Hon är helnöjd, säger hon.
– Det har hänt mycket i hytten, den har snäppt
upp sig ordentligt från min förra maskin. Till exempel finns det digitala displayer med snabbval.
Allt är modernare, helt enkelt.
Maskinen är extrautrustad med rototilt och
centralsmörjning. All belysning är LED-lampor.
En planeringsskopa för montering på schaktblad
är under byggnation.

FAKTA | Lexby Marktjänst
Grundades 2009 och har fem anställda eller fast inhyrda. Man utför markarbete, stenläggning, dränering, grönyteskötsel, transport och vinterväghållning.
Företaget är lokaliserat i Partille och bedriver sin verksamhet inom Göteborgsregionen. Kunderna består av stora och små företag och privatpersoner.

www.ems.se
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Nu finns det en
ny, smart app
med många
unika funktioner
Jag har en varm och skön maskin när jag kommer till jobbet
- tack vare min Webasto
Nya GSM-starten TC3 – länken mellan dig och din värmare
www.webasto.se
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Nyhet!
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Take Jobs nya hjulgrävare
TB295W går som på räls
Två Take Job TB295W har specialutrustats
med spårföljare och kan konverteras blixtsnabbt från att vara vanliga entreprenad
maskiner till att bli avancerade spårservicemaskiner. Allt som behövs är en enkel
knapptryckning. Grävscoopet var med på
världspremiären i Malmö.
James Bond-skimmer över Take
Jobs nya anpassade hjulgrävare TB295W. Med
en enkel knapptryckning förvandlas den från
att vara en väggående maskin till att kunna
åka på järnvägsräls. Det berättar Daniel Olsson, affärsutvecklare på Maicon AB som har
köpt två maskiner och är på god väg att beställa en tredje.
– Det tar tio sekunder att sänka spårföljarna
och sedan är det bara att rulla upp på spåret
från gatan. Det är en stor fördel med en maskin som kan ta sig mellan arbetsplatserna för
egen maskin. Vi slipper använda en kostsam
och tidsödande lastbilstransport.
det v il a r et t

Grönt ljus för dubbelspår
Det var för ett år sedan som mark- och anläggningsföretaget Maicon AB letade efter en smidig rälsanpassad hjulgrävare som både skulle
klara kraven på kapacitet och vara tillräckligt
liten för att kunna utföra dubbelspårsarbete.
Dubbelspårsarbete innebär att man kan jobba
utan att behöva stänga av trafiken på det parallella spåret.
– Vi tittade runt på marknaden och fick reda
på att EMS skulle komma med en ny Take Job.
När vi såg den förstod vi direkt att det var maskinen vi behövde. Den klarar de hårda säkerhetskraven och har väldigt stor kapacitet trots
att den är liten.
Maskinerna är byggda så att de klarar Trafik
verkets nya regler om Tunga Spårgående
Arbetsredskap (TSA). Reglerna är till för att
höja säkerheten vid arbete på spår. Hjulgrävarna har bland annat en hjälpmotor som ser till
att man snabbt kan komma av spåret även om
övriga system mot förmodan skulle lägga av.
– Modellerna har all utrustning man kan
tänka sig, säger Daniel. Backupsystem, fantastisk hydraulik och sexton extra lampor eftersom de oftast ska gå på nätterna.
Maskinförarna är utbildade enligt Trafiksä-

kerhetsverkets regler för operatörer av tunga
spårgående arbetsredskap. Operatörerna ska
på ett säkerhetsmässigt sätt kunna vistas inom
spårområdet.
Största tunnelbanedepån
Maskinerna ska användas i Uppsala och Stockholm med omnejd. Första jobbet blir i norra
Europas största tunnelbanedepå som ligger i
Norsborg. Annars väntar typiska jobb som
schaktarbeten, slipersbyten, montering av
spårstoppare, bortsopning av makadam på
spåren och snöröjning i spårområden.
Daniel har köpt maskiner av EMS sedan
2006. Han menar att den goda kontakten med
säljaren Patrik Andersson har varit avgörande
för det snart tioåriga samarbetet.
– Både EMS och Take Job har bra rykte och
garanterar kvalitet och service. Kostar man på
och bygger så här avancerade varianter som vi
gör så tar det mycket tid och kostar en hel del
pengar. Då vill man ha en bra råvara i botten.

Malmöföretaget CEDE Group har byggt om
och utrustat två Take Job TB295W hjulgrävare
för spåranpassat arbete.

FAKTA | Maicon AB

Grundades 2010. Huvudkontor i
Uppsala. 48 anställda.

FAKTA | Cede Group

Huvudkontor i Malmö. Ägs genom
statliga fonder. Företaget designar, utvecklar och tillverkar specialapplikationer
och kompletta maskiner efter kundens
önskemål.

– EMS följer upp allt de levererar, de har en
klockren säljorganisation. Och servicen är bra,
verkstaden ställer alltid upp när man sitter
i knipa, säger Daniel Olsson.

www.ems.se
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Här lyfter David Johansson en pall med flytspackel
till en lägenhet åtta meter upp i luften.

Tungt lyft med Samson
Dieci ”Samson” gör rätt för sitt namn. Starkast på marknaden
lyfter den 2,5 ton rakt ut – utan stödben.
– Den tar två pallar bruk utan att tippa. Det är imponerande, säger Joakim Sahlin, delägare och maskinansvarig på
bygg- och renoveringsentreprenören Villa Total Construction.
renoverar lägenheter i Stockholmsområdet och Uppsala. På uppdrag av Rikshem är man just nu en del av det
gigantiska renoveringsarbetet i bostadsområdet Gröna Gränby.
– Det är en av de större renoveringarna som
har gjorts i Uppsala, berättar Joakim. Vi har hittills helrenoverat cirka 700 lägenheter i området.
Allt blir helt nytt, från markarbeten till beslag.
Villa Total Construction är mycket noga
med att det inte ska finnas några flaskhalsar i
arbetsflödet. För att hålla en tajt och konkurrenskraftig budget utförs jobbet enligt ett minutiöst löpandeband-schema. Då finns det inte

utrymme för en entreprenadmaskin att ha något stillestånd, konstaterar Joakim som är
mycket nöjd med den nya teleskoplastaren.
– Vi är landets snabbaste renoveringsföretag
och tänker så förbli. Tidplaneringen är minutanpassad och alla tider är exakta. Diecin täcker vår kravspecifikation i den hårda tidplanen.

v ill a tota l construction
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”EMS håller vad de lovar”
På bygget används Diecin till lyftjobb, sopning
och renhållning. Det går på några sekunder
att byta redskap till exempelvis sopvalsar,
pallgafflar, materialplattformar och containrar. Samsons miljöklass 3B passar väl in i Villa
Total Constructions miljö- och totalentreprenörsprofil, menar Joakim.
– Vi tar hand om och sorterar över 99 procent av alla restprodukter och sopor som samlas på våra arbetsplatser. Sopor är hårdvaluta
nu för tiden.
Teleskoplastaren är den första maskin som

– Vi behövde en mindre maskin med stor kapacitet. Diecin är extremt stark, men ändå
smidig, säger Villa Total Constructions Joakim Sahlin.

Villa Total Construction köpt av EMS. Men troligtvis inte den sista, säger Joakim.
– EMS håller vad de lovar, konstaterar han.
Vid ett tillfälle behövde vi service på en lånemaskin och de kom direkt och fixade den.
Snabb service är viktigt och det kan få kosta
lite. Vi betalar gärna extra för att få hjälp inom
två timmar eftersom det är mycket dyrare att
ha maskiner som står stilla.
– Den är skön att köra och smidig att jobba med. Maskinförare David Johansson
gillar sin Samson.

Originalet.
Och framtiden.

Nu tar vi nästa steg. Från och med nu står Rototilt både för världens ledande tiltrotator och företaget bakom. Namnbytet är också
starten på en framtidssatsning på spännande innovationer och tydliga mervärden. Redan idag är Rototilt ensam om att kunna erbjuda
en modulär tiltrotatorlösning som gör att du som entreprenör kan skräddarsy din Rototilt efter just dina behov. Och det är bara början.
Nu ökar vi farten…
rototilt.com

www.ems.se
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Hyundai mot nya höjder
Hyundai R260LC High Chassi vågar ta plats – på höjden. EMS och Grävscoopet presenterar bandgrävaren
som inte skäms för sig.
har köpt in en
Hyundai 260LC High Chassi. Det är en bandgrävare med den inte alltför vanliga chassihöjden på en och en halv meter. När Grävscoopet når maskinförare Tommy Lindfeldt
ute på fältet märks det direkt hur förtjust
han är i den nya maskinen.
– Den är bara tre timmar gammal, ropar
han glatt i mobilen. Jag sitter i den nu och den
är helt suverän! Allt är bra med den. Den är
k en t lindfeldt en tr epr ena d

stabil, har en helt underbar hytt, stor undervagn och bra sikt. Sikten är A och O och nu ser
jag precis allt som händer nedanför mig.
Kent Lindfeldt, grundare av entreprenad
firman, håller med Tommy. Han är också
mycket nöjd med den nya maskinen och
kompletterar gärna med några egna lovord.
– Med högt chassi kommer man upp och
då är det lättare att lasta på lastbilar, säger
han. Och när man jobbar i bergig miljö så

”Den är stabil, har en
helt underbar hytt,
stor undervagn och
bra sikt.”

Arbetet på Glömstavägen utanför Huddinge består av att lägga 3,3 km vattenledning och arbetet ska vara klart om två år.

Trailertransporter över hela Sverige
Med egen Vägtransportledare
Bilden togs när vi körde kabeltrummor som lastades i världens
största fraktflygplan, Antonov An-225.

Orsa
Maskin AB
Försäljning & service av EMS produkter.
Försäljning
& serviceLännen
av: Take-Job
• 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
Rådmansö Trailer AB
www.radmansotrailer.se
Tel. 070-817 10 27, 0176-22 22 00

10 | www.ems.se
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– Hydrauliken är mjuk och
följsam och det påverkar
arbetet positivt, säger Tommy
Lindfeldt. Det är mycket lättare att komma nära rören när
det är mjuk hydraulik.

slår man inte i underredet. 260:an är dessutom stadig eftersom den är bredare än en
vanlig maskin, det är väldigt bra när man
kör på berg och i lera.
Bra sikt förlänger livslängden
Kent konstaterar vidare att de stora glas
ytorna i hytten gör att man ser bra och kan
undvika att skrapa i motvikten.
– Det sparar maskinen och förlänger livslängden. Den kommer att tjäna in sig själv i
uteblivna reparationskostnader.
Både Tommy och Kent vet vad de pratar
om. Innan köpet gjorde de nämligen noga
research, tittade runt på olika märken och
tog in offerter från flera leverantörer.
– Vi visste ungefär vad vi var ute efter, be-

R260LC-9A High Chassi
Maskinvikt: 28 000 kg
Motor Cummins: QSB6.7
Motorstyrka: kW (HP) 140 kW / 188 hp (1900 rpm)
Grävkraft: 178.5 kN
Grävdjup: 6.630 mm

rättar Kent. EMS hade en lägre variant av
Hyundai som vi provkörde och gillade. De var
också de enda som kunde leverera High
Chassi-versionen, så det var bara att beställa.
Kent Lindfeldt Entreprenad har funnits sedan 1998 och ligger i Vallentuna. Man kör i
huvudsak åt JV AB och har gjort så i 14 år.
Huvudsakliga arbetsområden är rörläggning
och vägjobb.
www.ems.se
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Smartphone Koppla via bluetooth upp din Smartphone
mot DC2 och skifta mellan olika förarprofiler och
redskap eller gör hastighetsinställningar. Ring upp
supporten och få fjärrsupport via mobilnätet.

Nya generationen
proportionalsystem
för grävmaskiner

Q-SAFE
Fjärrsupport

DC2 styrsystem Passar de
flesta grävare med band- eller
hjulstyrning samt boomsväng.
Optimerat för System engcon
och uppfyller ISO 13849-1.

Möjlighet att
Världens säkraste redskapsfäste
felsöka- och
kalibrera DC2
Q-Safe™ är engcons nyutvecklade
via mobilnätet.
redskapsfäste för grävmaskiner.

Q-Safe™ har trefaldig säkerhet och
ingår i engcons satsning ”Non Accident
Generation” där säkerhetstänkandet
genomsyrar hela produkt-programmet.

EC-OIL
Byt arbetsuppgift sekundsnabbt med nya
uppgraderade EC-Oil, som är engcons
system för hydraul- och elkoppling av
hydrauliska redskap, speciellt anpassad
för vår serie tiltrotatorer.
Som enda leverantör kan vi hjälpa dig med en
helhetslösning – allt från styrsystem, fäste och
redskap till support och säkerhetsanalyser.

engcon Sweden AB Transportgatan 5, 833 36 Strömsund
Tel 0670-65 04 00 | Web www.engcon.se | E-mail sweden@engcon.se

Full funktionalitet
MIG 2 ergonomiska joystick är
optimala vid krävande användning
och kan i kombination med DC2
köras med totalt 6 rullar och 14
knappar på två handtag.

MICROPROP DC2

DC2
är
marknadens
första
styrsystem som erbjuder möjlighet till
fjärrsupport via en smartphone.
Fjärrsupporten kan utföra felsökning,
grundkalibrering samt spåra större fel,
vilket sparar både tid och pengar. Du kan
läsa mer om DC2 här: www.engcon.
com/dc2
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Dränering av källargrund i
centrala Haparanda. Eftersom marken är frusen runt
om huset så är det liten
rasrisk.

Peter Koivurova på PK Last & Bygg är kanonnöjd
med sin nya Take Job 138 FR.
– Jag provkörde flera märken innan jag bestämde
mig för en Take Job och den har gudomlig hydraulik.
Den är minigrävarnas Rolls Royce.

Minigrävarnas
Rolls Royce
& Bygg i Haparanda har ett brett arbetsområde. De har många varierande uppdrag som att gräva och fylla för husgrunder,
vatten- och avloppsjobb, dräneringar samt
stensättningsarbeten. Den nya 138:an passar
perfekt för firman då den är mångsidig, berömmer firmans ägare Peter Koivurova.
– Den väger bara fyra ton, men klarar ändå
tunga jobb, säger han. Jag köpte till en rototilt
EC 206 med gripkassett. Med den kan man
greppa och lyfta tungt som till exempel kantsten, rör, virke och betongsuggor. Jag slipper
kliva ur hytten för att flytta saker.
pk l ast

– Maskinen är utrustad med dieselvärmare med
telefonstart. Man startar den hemifrån och har
en varm och körklar maskin när man kommer
till arbetet. Vintern är ju lång här i Norrbotten,
så det behövs verkligen, säger Peter Koivurova.

Maskinen betalar sig själv
Men det är framförallt för tunga dräneringsjobb vintertid som förstärkningen med 138:an
kommer väl till pass, konstaterar Peter och berättar att maskinen förlänger säsongen avsevärt för firman. Man kan ta fler jobbuppdrag
och maskinen betalar sig själv på det viset.
– Nu kan vi ta husdräneringar även på vintern. Det är svårt att hinna med alla jobb på
sommaren, så nu kan vi täcka med betongtäckmatta runt husen på hösten. Då håller sig
marken ofrusen hela vintern, och vi kan ta
dräneringarna i ett jämnt flöde året runt.
Maskinen är utrustad med offsetbom och

det är en klar tillgång, menar Peter. Bommen
är flyttbar och gör att maskinen bara behöver
liten arbetsyta.
– Det är trångt mellan villorna, säger han.
Men det fiffiga är att bombordet kan flyttas
förbi hytten på höger sida, så skopan hamnar
alldeles vid hytten. Då kan man svänga med
väldigt liten radie. Bommens placering på sidan gör också att det är bra sikt. Det är viktigt.
Snygga jobb
Hittills har det blivit 150 timmar bakom spakarna i nya maskinen och Peter har blivit
varm i kläderna.
– Jag är kanonnöjd med mitt val av maskin,
säger han. Jag provkörde flera märken och ingen hade så bra hydraulik som 138:an. Den gör
inga häftiga ryck, den är följsam och det innebär att det går att göra snygga jobb med den.
PK Last & Bygg har funnits sedan 2003. Företaget utför arbeten i Haparanda och Kalix
med omnejd.

FAKTA | PK Last & Bygg

PK Last & Bygg har funnits sedan 2003.
Företaget utför arbeten i Haparanda och Kalix
med omnejd.

www.ems.se
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Hittat rätt maskin?
Då är det bara det
enkla kvar.

Nordea Finans kan entreprenadbranschen. Kontakta oss när det är dags för nya
investeringar, tillsammans hittar vi rätt lösning för dina finansieringsbehov. Prata med
din leverantör eller slå oss på Nordea Finans en signal direkt på 08-402 57 49

Välkommen!
Gör det möjligt
www.nordeafinans.se

H Y U NDA I

EW Schakt minimerar
stillestånd med Slangakuten
EW Schakt gör just nu ett stort schaktningsjobb i spårområdet vid Tomteboda i
Stockholm. Det är en känslig arbetsmiljö där maskinerna absolut inte får blockera
tågtrafiken. Skulle det bli motorstopp på spåret på grund av hydraulikfel ringer
man Slangakuten som har ständig beredskap.
i Stockholm gör allt inom
markarbeten och entreprenad. Och de använder sig enbart av Take Job- och Hyundaimaskiner från EMS. Tomas Eriksson är en
av grundarna och delägarna till företaget.
– Senast i mars fick vi vår senaste Hyundai
235, berättar han. Vi har en likadan innan
och den är så bra så vi ville ha en till. Att de
inte har en stor och utstickande motvikt gör
att de är perfekta i trånga utrymmen.
ew sch a k t a b

”EMS håller vad de lovar”
Och trånga utrymmen är precis vad det är i
spårområdet i Tomteboda. Det går livsfarliga
högspänningsledningar kors och tvärs genom luften och med jämna mellanrum blåser det förbi tåg i 90 km/h. Tomas berättar
att på det här jobbet kör de enbart Hyundai.
– Vi sätter fundament till en järnvägsbro
och schaktar gropar för bropelarna med
235:an. Sedan fyller vi igen runt pelarna
med en Hyundai 140 hjulgrävare och vi har

dessutom en Hyundai 757 hjullastare som
servar med material.
EW Schakt har samarbetat med EMS sedan 2007, och man köper inte maskiner av
någon annan leverantör.
– EMS håller vad de lovar, säger Tomas.
Säljaren Martin Olsen är alltid tillgänglig.
De har stort kontaktnät och kan alltid vidarebefordra mig till rätt personer när jag behöver något. Även till kontakter utanför
EMS. Det betyder allt. För fem år sedan
hade vi ett akutfel på hydrauliken på en
maskin och då rekommenderade EMS att
jag skulle ringa Slangakuten.
Bärgarnas värsta fiende
Med servicebussar utrustade med 600 olika
typer av hydraulkopplingar och 350 meter
slang i olika storlekar löser Slangakuten 99
procent av alla hydraulikreparationer ute på
fält. Och det gör man dygnet runt, sju dagar
i veckan. Stefan Fallenius är vd och ägare.

– Vi är bärgarnas värsta fiende, säger han
glatt. Vi har minskat våra kunders stillestånd med 50 procent. Innan vi fanns så
fick man ta in maskinerna till verkstaden
vid minsta lilla fel på hydrauliken. Maskinerna funkar ju inte utan slang.
Slangakuten har servicebussar i Stockholm, Malmö och Göteborg. Bussarna har
en genomsnittlig ankomsttid på 24 minuter och arbetstiden är i snitt 54 minuter.
Nattjobb
Tomas på EW Schakt menar att man är beroende av Slangakuten eftersom man ofta
behöver hjälp på plats. De har anlitat företaget vid många tillfällen sedan den där
första gången för fem år sedan.
– Nu när vi jobbar i spårområdet har vi
begränsade arbetstider mellan ett och fem
på natten. Då måste allt funka, annars försvinner dyrbar arbetstid och vi får vänta
till nästa natt, säger Tomas och konstaterar
sedan:
– Slangakuten sparar pengar åt oss och
hjälper oss att hålla deadline. En lastbil
som står stilla kostar 650-1000 i timmen så
det är bara att räkna ut hur dyrt det blir i
längden.

– Att stå i vägen när X2000 ska förbi kostar upp till 200 000 i böter.
I kvarten. Då gäller det att kunna ta sig från spåren för egen maskin,
säger Stefan Fallenius på Slangakuten.

Tomas Eriksson på EW Schakt med
Stefan Fallenius på Slangakuten

– Här på brobygget använder vi enbart Hyundai-maskiner från EMS.
Hjullastare, bandgrävare och hjulgrävare, berättar Tomas Eriksson
på EW Schakt.
www.ems.se
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Take Job
drar till sjöss
Att anlita Dalarö Transport är verkligen
inte ett vågspel. Det går i 20 knop och
allt flyter på bra när den nya bandgrävaren Take Job TB235 skeppas från Dalarö
till Gränö.

– Den nya maskinen blir Dalarö Transports femte Take Job. Jag har provat med andra märken,
men det funkar bara inte, säger Fredrik Liljeblad.

vågorna skvalpar när
Perre Eriksson kör ombord den nya Take
Job 235:an. Maskinen blir Dalarö Transports femte Take Job. Storleken och vikten (3,5 ton) passar bra både till jobben
som väntar och till transportbåten som
används för att ta sig ut till öarna i Stockholms skärgård, säger Fredrik Liljeblad
som är bolagets ägare.
– Den blir perfekt till avloppsjobb, de
jobben ökar massor i hela landet i och
med att reglerna för utsläpp har stramats
till, säger han.
Dalarö Transport är en av EMS trogna
kunder. Redan 2004 köpte man sin första
Take Job, en TB145, minns Fredrik.
– Den är igång fortfarande, säger han.
Snacka om bra kvalitet!

– Take Job är harmoni, de här maskinerna lirar. De är byggda efter vad vi som
använder dem vill ha.
Att Fredrik är EMS trogen beror inte enbart på Take Job. Även den bra servicen
spelar stor roll, säger han.
– Jag har aldrig blivit stående någon
längre tid. Det är sällan något fel på maskinerna, men om det händer något så är
EMS väldigt snabba ut på plats och reparerar. Är jag ute på en ö får jag instruktioner via mobilen. Säljaren Martin Olsen,
som jag brukar ha kontakt med, är väldigt duktig på det tekniska. Han kan de
maskiner han säljer utan och innan.

Sällan fel på maskinerna
Fredrik har provat andra märken, men
det funkar bara inte, säger han.

Fredrik Liljeblad äger även
firman Södra Skärgårdens Landoch sjöentreprenad som hyrs in
av olika företag för transporter.

solen gassa r och

SKÖNT ATT SE MER OCH SYNAS BÄTTRE

LED arbetsstrålkastare och varningsfyrar från Hella

Ultra Beam
2200 LED

Power Beam Power Beam
3000 LED
2000 LED

Power Beam Power Beam KL 7000 LED Rota LED
1800 LED
1500 LED
www.ems.se
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Maskintransporter

m

Maskinuthyrning

m

Markentreprenader

ABL-designade redskap
gör jobbet enklare

Nya medarbetare:
Tobias Rydstedt började som mekaniker på
verkstaden i november förra året. Innan
EMS var han fältmekaniker på Stavdal i
Stockholm. Tobias trivs på nya jobbet: Det
är roligt. Jag gillar att bygga saker, att
skruva ihop prylar, säger han. Han bor tillsammans med sambo i ett hus i Rosersberg. När han inte jobbar så fiskar han
gärna eller är i garaget och meckar med
egna BMW:n.

Tel. 0382-676 00

www.abl.se

Stefan Johansson är ny i verkstaden sedan
oktober 2014. Han är servicetekniker och
installatör på de nya maskinerna. Stefan
kommer närmast från Beck Maskiner. Han
bor med sambo, två barn och två hundar i
en lägenhet i Västerhaninge. På fritiden är
han gärna ute med sina hundar eller så
spelar han handboll.

GRÄVSYSTEM GER DIG
FRIHET & FLEXIBILITET
Öka precisionen och hastigheten på
dina grävjobb, reducera mängden material och antalet kontroller. Allt i ett
steg tack vare Scanlasers grävsystem!
Kontakta oss på 0525-644 50,
eller läs mer på www.scanlaser.se

Mikael Linder började som servicetekniker
i Göteborg i september förra året. Han gör
underhåll och servar både i verkstaden och
ute på fältet. Mikael tycker nya jobbet är
”kanon”, eftersom det är omväxlande och
innebär mycket problemlösningar. Innan
han kom till EMS jobbade han med
liknande arbetsuppgifter på Göstas Truckuthyrning. Han bor med fru och två barn i
en villa i Alingsås. När han inte jobbar
tränar han på gym, joggar eller går i
skogen.

Göran Forslöv är ny fältservicetekniker
sedan maj i år. Göran kommer närmast
från Pon Equipment där han arbetade
inom samma område. Han bor med
sambo i ett hus i Märsta. På fritiden kör
han gärna äventyrs-mc, det vill säga han
kör motorcykel på små grusvägar. ”Ju
mindre vägar desto bättre”, säger han.

iXE3 - Grävsystem 3D/GPS från Scanlaser

me to the world of Machine Control

Försäljning och service av nya och begagnade maskiner
och redskap för lantbruk, entreprenad och skog.

e info: 0771-93 20 00 or www.scanlaser.se

laren

Lennart Jonsson
070-233 59 27

Tel:
+46 525 644 50
Fax:
+46 525 503 75
E-mail: info@scanlaser.se
Internet: www.scanlaser.se

Jonas Johnson
070-573 26 21

Våra hjältar är bara ett samtal
bort när slangen skjuter

0770–330 400
Leif Persson
070-884 08 51

Hammarsmedsg. 23, Mariestad | Tel. 0501-650 90 | www.mariestadsmaskin.se

Service Partner till
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HighScore Entreprenad kopplar
upp skärgården
Varje år får 2 000 hushåll i Stockholmsområdet bredbandsanslutning tack vare
HighScore Entreprenad AB och Take Job.
Nu är det dags att koppla upp skärgården.
Entreprenads stora nisch är att lägga fiberkabel.
Och det gör man så bra att Österåkers kommun gett dem i uppdrag att koppla upp i
stort sett hela skärgården.
– Vi lägger just nu tre mil sjökabel, från Särsö
till Ljusterö, berättar företagets grundare Tommy Andersson. Allt som har med markarbeten
att göra ingår i uppdraget. Nya vägar, stigar, diken och avloppsanläggningar. När det är klart
blåser vi fibrer i kabeln och kopplar in.
åkersbergaföretaget highscore

Känslig miljö
Vid sjöskåpen där kabeln kommer upp ur
vattnet är det en nyinköpt Take Job TB-
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153FR med rund bakdel som används för
att inte träd och buskar ska förstöras. Det
är en känslig miljö på öarna och det är
dessutom trångt mellan husen. Tommy
konstaterar att firman inte skulle kunna ta
de här kabeljobben om man inte hade tillgång till Take Job.
– 153:ans arm går innanför larverna och
det gör att den kan röra sig på små utrymmen som till exempel smala vägar. Fibernät lägger man bara i gamla bostadsområden med befintliga hus och då är det trångt.
Minimala stillestånd
HighScore Entreprenads samarbete med
EMS grundar sig på kvalitet, berättar Tommy. För fyra år sedan bytte företaget från
andra grävmaskinsmärken till enbart Take
Job ”eftersom de är mer konkurrenskraftiga”, som han uttrycker det. Enbart det senaste året har man köpt in fyra maskiner.

HighScore Entreprenad AB har anlitat EMS
sedan Tommy Andersson grundade företaget.

– EMS är inte billigast, men det är värt
den extra kostnaden. Det är minimala
stopptider på maskinerna, så det lönar sig i
längden.

Kundanpassade kärror
för alla grävare!
1,5 – 12 tons lastvikt

Se oss på YouTube!

Vi finns på Facebook!

Waldung-kärran®
www.waldung.se

Tel. 0708-55 24 72
www.ems.se
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Kontakta oss!
STOCKHOLM

Martin Olsen
Säljare
070-399 09 44

Patrick Andersson
Säljare
070-105 48 78

Anders Sandberg
Säljare
070-374 57 32

Robert Gustafsson
Produktchef
08-594 768 47

Jan Johansson
Reklamation
08-594 768 46

Mikael Söderström
Verkstadschef
08-594 768 32

Jarkko Weckman
Fältserviceansvarig
08-594 768 39

Tommy Gustafsson
Servicetekniker
Hyundai, Bergmann
08-594 769 55

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

Christer Olsson
Reservdelar
08-594 768 33

Michael Karlsson
Reservdelar
08-594 768 36

Sasha Krogius
Reservdelar
08-594 768 31

NORRLAND

GÖTEBORG

Daniel Hagström
Säljare
070-220 99 90

Anders Hultgren
Reservdelschef
070-273 74 85

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

Anders Blomqvist
Plats-/verkstadschef
070-350 46 73

Joakim Hedström
Säljare Luleå
070-676 06 00

Stockholm
Göteborg
Luleå

EMS, Bergkällavägen 33, Sollentuna. Telefon växel 08-594 768 30
EMS, Vagnmakaregatan 3. Telefon växel 031-340 99 60
EMS, Betongvägen 30. Kontaktperson: Roland Stoltz, 0920-25 01 80

Blidsberg
Köping
Mariestad
Orsa
Sollefteå
Staffanstorp
Ringarum

Linnarsson i Blidsberg AB. Kontaktperson: Sven-Erik Linnarsson 0321-312 70
Mälarmaskiner, Kontaktperson: Stefan Johansson 070-621 98 59
Mariestads Maskin & Energi AB. Kontaktperson: Jonas Jonsson 0501-650 90
Orsa Maskin AB. Kontaktperson: Bengt Norman, 0250-432 20
Ramsele Maskin AB. Västerås 106. Kontaktperson: Lennart Sköldbjer 0620-174 00
Offes Trading. Kontaktperson: Jan Offesson 040-54 64 95
Lögenäs Maskin AB. Kontaktperson: Anders Karlsson 070-328 71 36, 0121-305 70

