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Hyundai
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Dieci
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Vi jobbar
med allt som är
stort och tungt

Alfab, Liebherr och Hyundai grävmaskiner • Skogsmaskiner • Tunga lastbilar
Vi har svetslicens och utför svetsjobb på bland annat vattenkraftverk m.m.
Vi har 3 st servicebilar • Servar dieselvärmare
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Kundanpassade kärror för alla grävare!
1,5 – 12 tons lastvikt

Se oss på
YouTube

Waldung-kärran®
www.waldung.se

Tel. 0708-55 24 72
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Ännu mer för pengarna
för u ngefä r 50 år sedan, i början av 1960-talet hade
Japans industri rest sig ur gruset efter andra världskriget.
Här i Sverige började det dyka upp små billiga leksaker
med texten ”Made in Japan”. Många föräldrar köpte dessa
till sina barn och det var underförstått att det handlade
om billigt krafs. På bilmarknaden fanns de plötsligt i
marginalen – små japanska bilar med underligt utseende.
Det var några år efter att enkla motorcyklar med samma
ursprung börjat rulla på våra vägar.
Snabbspola trettio – fyrtio år och Made in Japan hade
blivit ett kvalitetsbegrepp.

besök av Akio Takeuchi, grundare av företaget
Takeuchi i Sverige under namnet Take-Job, känns det lite
som om historiens vingslag rör vid oss. I vart fall har en
alldeles konkret del av det japanska industrimiraklet
landat i Sverige. Men här finns också intressanta särdrag
- Mr Takeuchi har nämligen behållit en viss småskalighet
i hela sitt företagande. Fokus har inte legat på att skapa
en multinationell industrigigant. Tillverkningen av maskinerna sker i huvudsak i Japan, och inriktningen ligger
främst på idéutveckling och produktkvalitet. Så har det
alltid varit.
Takeuchi var först med att konstruera en runtomsvängande minigrävare. Takeuchi var också först med att lansera
en bandskidster, i almanackan stod det 1986. Den sistnämnda maskinen kom att mer eller mindre kopieras av
Bobcat tre år senare, menar Mr Takeuchi. Ett slags erkännande vad gäller det teknologiska initiativet, men ännu
ett kvartssekel senare är Mr Takeuchi mycket mån om att
framhålla – vi var först.
Idag konstaterar Akio Takeuchi, och hans verkställande
direktör Yukio Makabe, att de europeiska marknaderna
sakta återhämtar sig. Underförstått är man också lättade
av att den försvagade japanska valutan gynnar den genuint
japanska exportindustrin. Det här är världsekonomiska
nä r v i få r

ommöbleringar som i hög grad har betydelse även för oss
här i Sverige. I klartext betyder det att japanska kvalitetsprodukter som tillverkats i Japan, kan få en mer gynnsam
prissättning i länder med en stark valuta.
Ett sådant land är Sverige och vi på EMS Group har kunnat
göra några viktiga prisjusteringar med resultatet att TakeJob på alla sätt förblir en av marknadens mest attraktiva
entreprenadmaskiner.
Få saker känns så tillfredställande för oss på EMS Group,
som att kunna sälja japansk kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.
Mer om Mr Takeuchi finns att läsa i detta nummer av
Grävscoopet.
då med koreaner och italienare – de två andra
nationaliteter som ligger oss på EMS Group lite extra
varmt om hjärtat?
Jo tack, bara fint, måste vi svara.
Vi levererar Hyundai till fler nöjda kunder än vi någonsin gjort. Här kan vi känna oss belåtna med ett maskin
program som verkligen tycks tilltala våra kunder. Vad gäller
Hyundai får vi ta tillfället i akt och tala om asiatisk kvalitet,
för så är det verkligen.
Och så har vi Dieci, från Italien, ett land som brottas
med stora politiska och ekonomiska frågor. Men så har det
varit under många år, och turbulens på dessa områden
tycks tillhöra den italienska kulturen. En annan sida av
Italien och norditaliensk kultur är en månghundraårig
tradition av att vara världsledande inom teknik och finmekanik i vidare bemärkelse.
Det är här vi hittar Dieci.
Glädjande nog är det fler och fler av våra kunder som
uppskattar teleskoplastarnas stora användbarhet, och Diecis
höga kvalitet.
hur är det
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inneh å l l

U t h y r nin g med fu l l ko mp e t ens . .... ....... . . . . . . . 4 - 5

s tå l & H y r i göt eb o r g .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......12

E . K a r l s t r ö ms i b r o.. ......................... ....... . . . . . . . 6 -7

ta k e- j o bs gru nda r e i s v er i ge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 14

D iec im a sk iner på l id in gö ................. ....... . . . . . . . 8 - 9

en m ä k t i g gr äva r e .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 -17

ko ns t en at t fly t ta en s ta d ............. ....... . . . . 10 -11

fä lt ser v i c e .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 19

Ansvarig utgivare: Christel Söderberg
Redaktör: Urban Hagman
Layout: Caroline Adolfsson
Original: Sofia Fasth
Mediasäljare: Helene Fransson
Projektledare: Stefan Andersson
Produktion: Roxx Media Sverige, www.roxx.se

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

|3

4 | www.ems.se

Foto: Anders Nilsson

ta k e- j o b

Mikael Sund,
uthyrningsansvarig
på ITEX, finns lite
överallt – till vänster
tillsammans med
Mikael Flodin, till
höger med Johnny
Rensfeldt.

Uthyrning
med full kompetens
ITEX Rental är ett företag som vi finner i Bromma, strax intill flygplatsen i Stockholms
västra närförorter. Företaget har över 25 års erfarenhet som uthyrare till bygg- och anläggningsbranschen. Idag kan man stolt säga att ITEX Rental är en av de största fristående
uthyrarna i Storstockholm.
finner man allt från
arbetshandskar till byggställningar,
rejäla slipmaskiner för betonggolv
– och 5 tons grävmaskiner.
Det som verkligen utmärker ITEX
är ett innovativt anslag som gör att
man håller sig i frontlinjen när det
handlar om utvecklingen av hyresJohnny Rensfeldt, vd
branschen.
ITEX Rental
– Det är riktigt, bekräftar Johnny
Rensfeldt, vd på ITEX.
– Vi har tagit två steg som definitivt kommer att föra
utvecklingen framåt. Det första är vårt samarbete med
utbildningsföretaget Nikor AB. Enligt nya regler från
Arbetsmiljöverket måste nämligen alla som yrkesmässigt
hanterar en rad av våra större maskiner, ha en formell
utbildning. Det kan handla om allt från att montera
byggställningar, till att hantera grävmaskiner och utföra
svetsarbeten.
– Andra steget är vårt unika webbaserade verktyg Hyresportalen, som gör det möjligt för våra kunder att själva
logga in och få fullständig överblick över ordrar, maskinernas aktuella hyresstatus och så vidare. Kunden kan
själv frisöka på valfritt objekt, och exportera information
till egna excelfiler. Självfallet finns också aktuella prishos itex rental

listor tillgängliga den här vägen. All hantering av administration blir så smidig som möjligt.
– Allt detta gör hela hanteringen av information kring
hyresförhållandet betydligt enklare än det tidigare varit,
understryker Johnny Rensfeldt.
ett tiotal maskiner från Take-Job tillgängliga för uthyrning, det handlar om mindre grävare
med en vikt upp till ungefär 5 ton.
Hur kom det sig att valet föll på Take-Job?
– När man hyr ut maskiner, och då gäller det vilket
slags maskiner som helst, så har man ett par mycket viktiga önskemål. Maskinerna måste vara lätta att använda,
och de ska vara hållbara. Delvis hänger det ihop, svarar
Johnny Rensfeldt.
– Det låter okomplicerat men är inte alls självklart, bekräftar Mikael Sund, uthyrningsansvarig på ITEX Rental.
Kvalitetstänkandet ska omfatta förarmiljön och utformningen av allt som har med ergonomi att göra, därtill ska
maskinerna vara stadiga och tillförlitliga.
– Ett annat önskemål är naturligtvis att vi har ett gott
förhållande till en kompetent maskinleverantör. Vi måste
lita på att få god service, raka besked och att exempelvis
reservdelar finns tillgängliga snabbt, kompletterar Johnny
Rensfeldt.
itex r en ta l h a r

www.ems.se
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Erik Karlströms Åkeri AB bildades i Ramsele 1947. Under ett antal år
var den huvudsakliga uppgiften att sköta transporter av olja och även
att utföra transport-/schaktarbeten i samband med utbyggnaden av
vattenkraften.
Idag ligger huvudkontoret i Bro, mellan Stockholm och Enköping.
Man kan se tillbaka på ett drygt halvsekel av arbeten runt om i Sverige,
men det finns fortfarande en stark norrlandsprägel inom företaget.
Många av de anställda veckopendlar till Norrland – och man gör inget
för att dölja sin dialekt. En anda av norrländsk strävsamhet och
no-nonsens genomsyrar verksamheten.

E. Karlströms i Bro
– och resten av landet
kan också ses som en spegling av det moderna Sveriges framväxt. Idag kallar man
sig lite skämtsamt för ”bredbandsrallare” men en snarlik benämning skulle varit passande redan under tiden
före optokabeln.
På 1960-talet började man gräva och lägga ner el- och
telekablar. Dåvarande Televerket var den huvudsakliga
beställaren. Därefter har el- och telearbetena gått i vågor
men Karlströms har under alla år utfört service-underhållsjobb för elkraftbolagen. Under senare decennier
har fibern, eller optokabeln, kommit in i bilden. Sverige
har kopplats upp i blixtsnabba kommunikationsnät. Och
Karlströms har bidragit till att göra det möjligt.
– Vi har faktiskt funderat på att ta fram en stor karta
över Sverige och markera de sträckor där vi grävt, säger
Sven-Göran Karlström, nuvarande vd och därtill tredje
generationen i företaget.

ber ät telsen om för etaget

D01:02

www.wipomatic.nu
Ett stort urval av kameror,
Täcker alla behov!

Vi synns på Maskinexpo !
Monter: 2171 A,B,C
Elmia Wood !
Monter: 856 B

Ett stort urval av skärmar,
Marknadens bästa bild!

0243-25 50 10 Kunskap * Service * Kvalité - Full kontroll & säkerhet !
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Sven-Göran Karlström,
till höger, uppskattar
de välbalanserade
maskinerna från
Take-Job. Med en
duktig maskinförare
klarar de mer än vad
som är normalt för
viktklassen, menar
han.

– Det skulle vara intressant att se. Tjugo mil telekabel
här, några mil elkabel där. Kanske rör det sig om 700–800 mil
totalt. Med färgmarkeringar för de olika typerna av uppdrag, skulle det bli en riktigt rolig tavla.
Företaget har idag ett trettiotal helårsanställda. Därtill finns
ett antal säsongsarbetare som kan bidra när tjälen gått ur
backen och kvällarna är ljusa.
– Vi bor i ett land där vintrarna är kalla och mörka. Då är
det svårare att arbeta med grävning, även om verksamheten
aldrig ligger nere. Under sommarhalvåret däremot, skulle
vi kunna vara igång nästan dygnet runt. Men då vill ju de
flesta människor vara lediga också, ha semester. Det här är
helt enkelt de villkor vi får spela med, konstaterar Sven-Göran.
– Å andra sidan finns det arbeten som går bäst att göra på
vintern, när det är tjäle i marken. Om man exempelvis ska
göra stolphål för kraftledningar i en terräng som är sankmark på sommaren.

För den oinvigde kan det tyckas att en kabelgrav är
som vilket dike som helst. Men så är det inte, olika typer
av kabel- och rörnedläggningar kräver grävarbeten av
olika slag.
Dessutom vet man aldrig helt säkert hur det ser ut i
backen när arbetet påbörjas.
– Ibland är det fint material, ibland är det större stenar
eller oväntade bergklackar, som behöver sprängas. Typen
av maskin och redskap måste anpassas efter varje situation, förklarar Sven-Göran Karlström.
– Vi har ett 25-tal maskiner för olika ändamål och har
från mitten av nittiotalet, då vi hade några 2,5-3,5 tons
Take-Job maskiner, tills nu växlat upp både i storlek och
antal av ”EMS maskiner”. Det handlar både om Take Job
och Hyundai. Jag tycker att det har fungerat bra med
EMS och det är fina maskiner att arbeta med, avslutar
Sven-Göran Karlström.

SKÖNT ATT SE MER
OCH SYNAS BÄTTRE
Interlock XT

Ett lättinstallerat
och högkvalitativt alkolås som
förhindrar att en
onykter förare kan
köra sitt fordon.

Power Beam
3000 LED

Power Beam
2000 LED

Power Beam
1500 LED

KL 7000 LED

Rota LED

www.ems.se
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Patrick Andersson säljare på EMS Group.

Jörgen Lindqvist, Joakim ”Jocke” Brodén och Anders Henriksson

Mångkunnig entreprenör på
Lidingö Grävtjänst grundades år 1996 av Joakim Brodén och Anders
Henriksson. Idag drivs företaget med 12 anställda, med bas mitt på
den gröna ön Lidingö. Verksamhetsidén är att använda moderna och
miljöanpassade maskiner för att utföra kompletta mark- och anläggningsarbeten åt både privatpersoner och företag.

i maskinparken finns både hjul- och bandgrävmaskiner,
allt från minigrävare på 1,7 ton till stora 17-tons maskiner,
samt dumprar, hjullastare och lastväxlare. Företaget
lägger stor vikt vid att kontinuerligt förnya utrustning
och maskinpark, inte minst för att ständigt ha moderna
och effektiva maskiner som uppfyller alla miljökrav.
En nyhet i sammanhanget är teleskoplastaren Dieci
Apollo, som införlivades i maskinparken tidigt under 2013.
– Tanken var att vi skulle ha en maskin som kunde utföra olika typer av uppdrag, sommar likväl som vinter,
förklarar Joakim Brodén.

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
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– Vi ser Diecin som något av en multimaskin, en redskapsbärare som kan göra höga lyft, lasta och även arbeta
med snöröjning.
Just i detta – klassningen av vad slags maskin Diecin är
– finns en rad frågetecken. Joakim Brodén menar att det
är orimligt att kalla en maskin för något visst, bara för
att man kan lyfta och lasta med den. Likaså vore det fel
att kalla Diecin för en jordförflyttande maskin, även om
den kan förses med skopa och flytta en del jord.
– Saken är nog den att begreppet redskapsbärare borde
omfatta den här typen av maskin, menar Joakim Brodén.
Även om man tidigare mest tänkt på mindre maskiner,
närmast trädgårdsredskap, när man talat om redskaps
bärare. Här finns nog skäl att tänka i nya banor.
– Fortsättning lär följa i denna fråga, menar Patrick
Andersson, säljare på EMS Group.
Anders Henriksson på Lidingö Grävtjänst, påpekar att
man skaffade Diecin också för att prova lite snöröjning
senvintern 2013.

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

Jonas Johnson
070-573 26 21

Lennart Jonsson
070-233 59 27

Hans Lindström
072-535 11 11

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

Foto: Anders Nilsson

– Men vintern kom i så konstiga
omgångar att maskinen endast fick
prova denna uppgift vid några få tillfällen. Däremot har den ett antal
gånger använts som teleskoplyftare,
berättar Anders Henriksson.
– En klar fördel med maskinen att
den är så låg, bara knappt 2 meter,
vilket gör att den går in i trånga garage och i utrymmen där vanliga lastare får bli kvar utanför. I många
sammanhang ser vi detta som en
stor fördel, sammanfattar han.
– Det är glädjande att fler och fler
av våra kunder upptäcker just detta,
att teleskoplastare är så smidiga och
mångsidiga maskiner, konstaterar
Patrick Andersson.

Trailertransporter över hela Sverige
Med egen Vägtransportledare

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!

Bilden togs när vi körde kabeltrummor som lastades i världens
största fraktflygplan, Antonov An-225.

Kontakta oss på 0525-644 50,
eller läs mer på www.scanlaser.se

Rådmansö Trailer AB
www.radmansotrailer.se
Tel. 070-817 10 27, 0176-22 22 00

iX3D - Grävsystem 3D/GPS från Scanlaser

Welcome to the world of Machine Control
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Malmbrytningen kom igång i det som idag är Kiruna, under slutet av 1800-talet.
Järnmalmsfyndigheterna var kända sedan tidigare men det var först sedan järnvägsförbindelsen blivit klar runt år 1900, som malmbrytning kunde göras i större skala.

Konsten

att flytta en stad
Uffe Mikko, maskinförare åt Tekniska Verken.

Två kvinnliga maskinförare i ett relativt litet
arbetslag, det uppmärksammar vi gärna i
Grävscoopet – Kristina
Bältsjö med huvudbonad, och Camilla
Öqvist. Båda anställda
vid Tekniska Verken i
Kiruna kommun.

10 | www.ems.se

k iru na ä r et t utpräglat gruvsamhälle som var tänkt
att det skulle ligga mellan tre större malmfyndigheter.
Men gruvbrytningen har fått en omfattning som man
inte förutspådde. Själva stadsbebyggelsen ligger numera
delvis ovan malmfyndigheten, där brytning pågår.
Ett bostadsområde från stadens tidigare historia har
sedan länge stängts på grund av rasrisken, och fler förflyttningar pågår. Om det är tur eller otur kan man tvista
om, men malmfyndigheterna har efterhand visat sig ligga
mer eller mindre rakt under stadsbebyggelsen. En del
sättningar och ras har inträffat, lyckligtvis i evakuerade
områden.
Berget ger arbete och inkomster till bygden och landet,
men samtidigt undermineras hela orten.

Foto: Kenneth Paulsson

k iru n a

H y u nda i

Sedan några år har beslut fattats om att flytta ytterligare delar av staden, vilket betyder omfattande arbeten
med stadsbyggnation. Inte minst viktigt är att infrastrukturen kommer på plats ordentligt, rör och ledningar
för el- vatten och avlopp måste dras fram till områden
där ny bebyggelse ska växa fram.
Tekniska Verken i Kiruna kommun har bland annat
till uppgift att ordna med alla förberedelser. Till hjälp
har man inte mindre än fem relativt nyinförskaffade
maskiner från Hyundai.
Hur trivs då koreanerna i arbetet norr om polcirkeln?
– Jodå, det här är bra maskiner säger Sivert Töyrä, arbetsledare på Tekniska Verken.
– De är starka och har bra hydraulik. Vi tycker de är
lätta att arbeta med och har inget att klaga på, förklarar
han.
Uppgifterna som ska klaras är verkligen inte av lättaste
slag.
– Tjälen sitter hårt i backen och det går inte att vänta
på tjällossningen. Vi måste bryta oss ner i backen med
hammare. Därefter kan vi gräva oss fram. Det tar tid och
är ibland ett bökigt arbete, bekräftar Uffe Mikko.

När kommer arbetet att vara klart?
– Ja det är frågan, svarar Sivert Töyrä filosofiskt.
– Enligt min och många andras mening, flyttar man
för lite nu. Det finns uppenbar risk att de tre malmkropparna går samman och det skulle betyda att hela staden
måste fortsätta flytta.

Sivert Töyrä, arbetsledare på Tekniska Verken
www.ems.se
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Nordea Bank AB (Publ)

Nordea Finans

– en stark partner inom finansiering.
Vi har en hög specialistkompetens och ett brett utbud inom finansieringslösningar. Investeringskrediter är bara ett exempel.
Läs mer på nordeafinans.se

nordeafinans.se

Foto: Johanna Asplund
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u th y r ningsbr a nschen fortsät ter vä x a ,

ett påtagligt
bevis på detta är företaget Stål & Hyr som nu finns etablerat på fyra orter längs med Västkusten. Det senaste
tillskottet är en fullutrustad anläggning i Sisjön i norra
Göteborg.
Man kan tala om en verklig rivstart när EMS Group besöker anläggningen i samband med premiären i mars
2013. När portarna öppnades fanns där redan full bemanning och ett komplett sortiment.
Det saknas inte framtidstro hos Stål & Hyr, som bildades

Stål & Hyr

– Jag skulle tro att vi är en av de mer välsorterade ut
hyrarna i landet, säger Jörgen Grubbeson och visar gärna
upp delar av sortimentet i form av containers, dumpers,
liftar i olika storleksklasser, grävmaskiner, lastmaskiner,
generatorer, pumpar. Och naturligtvis en mängd handmaskiner av olika slag.
Till den nya anläggningen i Sisjön har man öppnat tufft
med inte mindre än 6 st helt nya maskiner från Take-Job.
– Vi arbetar med en tydlig kvalitetsprofil och koncentrerar till leverantörer med marknadsledande kvalitetsprodukter och en servicenivå som ger ett
tryggt produktval. Där passar Take-Job väl
in, konstaterar Jörgen Grubbeson.
– Vi har också byggt upp en egen organisation, med alla erforderliga behörigheter,
för att möta kundernas önskemål vad gäller kompletta byggplatsetableringar.
En byggplatsetablering omfattar allt från
byggnation av byggställning och fallskydd
till inpasseringssystem, tillfällig el för
bygget, bygghissar, värme och avfuktning. Därtill också
bodar för såväl kontor som personal.
Jörgen Grubbeson vill gärna framhålla personalens
betydelse för bolagets framgångar.
– Våra medarbetare har rätt inställning till våra kunder och till varandra, som innebär att vi med självklarhet
erbjuder alla kunder, stor som liten, mycket hög servicenivå. Alla medarbetare är mycket lyhörda för kund
önskemål, vilket är en förklaring till att vi kan ligga i
framkant med vårt sortiment.

– nu på plats i Göteborg
i Varberg 1979 av Bertil Andersson och då hade en mer
blygsam start. Som namnet antyder sålde företaget stålvaror – plåt, balk och stång. En mindre uthyrningsverksamhet fanns dock med redan från starten.
– Med tiden växte dock uthyrningen, medan försäljningen av stål- och metallvaror krympte, berättar Jörgen
Grubbeson, som nu är vd för företaget.
Idag är bröderna Jörgen Grubbeson och Glenn Andersson,
söner till Bertil Andersson, verksamma i rörelsen som
de övertog 1993. I och med ägarbytet lades ett tydligt fokus
på uthyrning och stålhandeln försvann helt.
– Men namnet har vi kvar, det är trevligt och lätt att
minnas. Utöver den ursprungliga anläggningen i Varberg har vi verksamhet i Kungsbacka och Falkenberg,
och nu även i Göteborg. Vi hade en hel del uthyrning till
Göteborg, främst från vår anläggning i Kungsbacka,
men nu vill vi finnas på plats på riktigt för att kunna
möta våra kunders behov, förklarar Jörgen Grubbeson.
Totalt sysselsätter företaget runt 50 personer under
2013.
Stål & Hyr är en komplett uthyrare med ett mycket
brett sortiment, man har en stark lokal förankring och
hög tillgänglighet. Tanken är att kunderna skall kunna
täcka hela sitt behov av maskiner och utrustningar med
ett samtal eller ett besök.

Erik Andersson, Stål och Hyr; Kent Andersson, Stål och Hyr; Daniel
Hagström, EMS på invigning.
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Premiär för nya
Hyundai Santa Fe.

Nu är äntligen nya Santa Fe här. Ännu högre komfort, mer
välutrustad och med klassledande prestanda. Dessutom
får du hela 5 års nybilsgaranti med fri körsträcka och
5 års vägassistans.
Välkommen på en provkörning! Hitta din närmaste Hyundaiåterförsäljare på www.hyundai.se eller 020-677 677.

Nya Hyundai Santa Fe
Från 309 900 kr eller 3 099 kr/mån.

Exempel på tillgänglig utrustning:
• Eluppvärmt baksäte
• Eluppvärmd ratt
• Xenonljus
• Öppningsbart panoramatak
• Navigation
• Backkamera
• Filhållningssystem
• Aktiv parkeringsassistans
• Bluetooth med röststyrning
och streaming av musik

5 års Nybilsgaranti
med fri körsträcka

5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka ● 5 års Vägassistans ● 5 års Serviceassistans ● 5 års Lackgaranti ● 3 års Vagnskadegaranti ● 12 års Rostskyddsgaranti
Bränsleförbrukning vid blandad körning: (man/aut) 5,6-6,8 l/100 km, CO2 147-178 g/km. Bilen på bild är extrautrustad. Priset är av generalagent rekommenderat
cirkapris. Priser sätts av varje återförsäljare. Finansieringsförslag via Hyundai finans: 5,95% ränta (per 2013-03-01), 36 mån, 30% kontant eller inbytesbil, 45%
restvärde, eff. ränta 6,64%.

ta k e- j o b

Mr Takeuchi (i mitten)
och hans verkställande
direktör, Yukio Makabe (vänster) tillsammans med Bertil Söderberg, EMS Group
under Sverigebesöket.

Mr Akio Takeuchi

– grundaren av Take-Job på Sverigebesök
1963 och Mr Akio Takeuchi grundade ett tillverkningsföretag som framställde maskindelar.
Till en början var man endast underleverantör till större aktörer – Honda
var en betydande kund under
1960-talet.
En annan verksamhetsgren som
funnits med under många år, men
spelat en volymmässigt liten roll, är
olika slags blandare för industrin –
från färgblandare till betongblandare.
Men det är ”construction business” som är den viktigaste verksamheten. Den svarar för runt 95% av omsättningen. För Mr Takeuchi är det ändå viktigt att berätta
om blandarna, man gör de bästa blandarna och han är
stolt över det.
Det handlar om kvalitet i tänkandet, kvalitet i alla
aspekter.
å r et va r

- i Sverige under namnet Take-Job – var också
först med att lansera en runtomsvängande minigrävare,
året var 1971. Man var också först med den typ av minilastare som tre år senare kopierades av Bobcat. Takeuchi
hade sin maskin färdig 1986, Bobcat kom 1989.
För Mr Akio Takeuchi är det viktigt att framhålla att
man varit ledande i utvecklingen inom branschen. Här
handlar det om kvalitet på området produktutveckling.

ta k euchi

a ffä rsomr å det construction business har vuxit men
företaget Takeuchi är ändå ingen gigant. Under 2012
producerade man runt 900 enheter per månad. I Japan

har företaget ungefär 500 anställda vid de tre fabrikerna
och på huvudkontoret, i Kina arbetar ungefär 150
personer. Totalt har företaget färre än 1000 anställda.
Mr Takeuchi är noggrann med att understryka att
återförsäljarnätet är väl utbyggt. Och att överallt där
maskinerna säljs, kan man vara övertygad om att service
och reservdelsförsörjning fungerar till hundra procent.
h u r m yck et a r beta r då Mr Akio Takeuchi själv i före
taget idag? Man kan ju tänka sig att en person som han,
med ålderns rätt, frestas att dra sig tillbaka.
Men en sådan fråga tycks inte Akio Takeuchi riktigt
förstå, eller i vart fall ta på allvar. Visst har han passerat
80, men han är styrelseordförande och det är inget hedersuppdrag. Han besöker kontoret och någon av anläggningarna varje dag, det tycks självklart.
Hur ser då framtiden ut för Takeuchi?
– En bra fråga, svarar Mr Takeuchi och hans verkställande
direktör, Yukio Makabe. Därefter överlägger de en stund
på japanska, innan de svarar. Försiktigt och artigt, japanskt.
Man ser positivt på den europeiska ekonomiska återhämtningen, som skymtar fram. Därtill är man väldigt
positiva till den Latinamerikanska marknaden.
I övrigt, hur ser man på framtiden för maskinerna och
produkterna?
– Jo, man ska fortsätta utveckla produkterna så att
Takeuchi ligger ett steg före. Man sätter en global standard. Vilket betyder att företaget, naturligtvis, ska fortsätta tillverka maskiner av högsta kvalitet.
Det är viktigt, understryker Mr Takeuchi, och ordet
kommer tillbaka – kvalitet.

www.ems.se
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H y u nda i

Stora tag med

stadig maskin
Bjöörns Maskin AB i Umeå sysslar med det mesta inom schaktning och
tyngre transporter. Företaget startade sin verksamhet 1993 och har idag
vuxit till ca 60 anställda. Verksamheten ligger främst i Norrland och omfattar även uthyrning av enstaka maskiner utan förare.
att
kunna möta kundernas önskemål har varit ledord sedan företaget startades förklarar Ingemar
Bjöörn, vd i företaget.
– Man måste kunna säga ja till
så många jobb som möjligt, och
då gäller det att ha en verkligt
bred kompetens och en maskinpark som har verklig bredd, förtydligar Ingemar Bjöörn.
– Sammantaget kan man säga att vi klarar det mesta,
ända upp till rejält stora schaktentreprenader.
flex ibilitet och för m åga

Ingemar Bjöörn

I Norrland är det ofta långa avstånd mellan arbetsplatserna och det är naturligt att företaget har satsat på
att klara en hel del transportfrågor på egen hand. Plus
att företaget anlitar externa transportentreprenörer.
– Vi har även två anställda med förordnande som vägtransportledare, därtill har vi en fullt utrustad vägtrans
portledarbil, understryker Ingemar Bjöörn.
en gr ävare i gigantisk storlek, Hyundai LC 500-7, inköptes under 2006. Sex och ett halvt problemfria år
senare har den gått 9100 timmar på ett antal olika uppdrag. Det handlar om en stor maskin på totalt 52 ton.
– Det är en mäktig grävare, konstaterar Ingemar
Bjöörn.
– Den har lång räckvidd, mer än motsvarande konkurrenter, är lättmanövrerad och naturligtvis urstark.
Men det som imponerar mest är driftsäkerheten. Utöver
reguljär service så har vi knappast bytt mer än enstaka
skruvar, om ens det. Såvitt jag minns är de oplanerade
driftavbrotten noll timmar. Det är sådana omständigheter som gör att man som företagare och arbetsgivare
känner sig väldigt belåten, avslutar Ingemar Bjöörn.
Utöver denna maskin har Ingemar Bjöörn sex maskiner
från Hyundai, från R 210LC-7A till R480LC-9.
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Nya generationen
tiltrotatorer från engcon!

5

engcon Generation 2 är marknadens
modernaste tiltrotatorer anpassade för
dagens och framtidens grävmaskiner.
Först ut i den nya serien är EC219 och
EC226, anpassad för grävmaskiner
mellan 12-19 respektive 18-26 ton.
Några av fördelarna med
Generation 2:
• Förberedd för centralsmörjning
• Ökat brytmoment
• Ökat tiltmoment
• Ökat roteringsmoment
• Anpassad för högflödessvivel
• 45º tiltvinkel
Läs mer på engcon.com/gen2

engcon Sweden AB Transportgatan 5, 833 36 Strömsund
Tel 0670-65 04 00 | Fax 0670-65 04 57 | E-mail sweden@engcon.com
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▲ Microprop DC2
Med vårt nya, steglösa proportionalstyrsystem
Microprop DC2 (Digging Control) kommer din
grävare snabbare i arbete och blir svårare att
stoppa. DC2 uppfyller nya säkerhetsstandarden
och tillåter möjlighet för band/hjulstyrning,
bomsväng och har stöd för fjärrsupport.

Foto: Mikael Lundgren

EM S

Det är
en mäktig
grävare,
på totalt
52 ton”
Ingemar Bjöörn
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Liten och
stark
Till dig som söker en kompakt,
tuff och stryktålig tiltrotator
till minigrävaren finns nu RT10.
Med kunskapen från de stora
modellerna har vi konstruerat
en liten och stark Rototilt för
grävare mellan 1.5-3.5 ton.
www.indexator.se
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fä lt s er v i c e

Tommy Ohlsson, Tommie Schack, Jarkko Weckman, Sven-Erik Jansson och Ralf Carstens

Fältservice – alltid på gång
En mycket uppskattad tjänst är EMS Groups fältservice. Sedan sommaren 2011 att
bestå av fyra välutrustade servicebilar med lokalisering i Stockholm/Sollentuna, och
två bilar i Göteborg. Servicebilarna är väl rustade för att klara alla typer av uppdrag
på fältet. Men framgångssagan slutar inte där.
nästa n a ll schem a l agd rutinservice går
att utföra på fältet, med inget eller minimalt
driftavbrott till följd. Det innebär för övrigt
att serviceteknikerna ofta får arbeta intensivt på tider då maskinerna ändå står, exempelvis på eftermiddagarna på fredagar.
– Ofta är det någon slitdel som ska bytas
eller någon funktion som ska kontrolleras i
samband med rutinservice, berättar Jarkko
Weckman, fältserviceansvarig på EMS Group
i Sollentuna.
– Då gäller det att vara lyhörd för vad
kunden kommunicerar när servicen beställs,
så att våra servicebil kan ha med sig rätt delar
från början. Många gånger får vi fråga rätt
ingående för att försöka pejla situationen.
Felsökning på telefon är en ganska speciell
syssla, det kan ju handla om att en ovan

maskinförare dragit i fel spak, eller att drivmedel saknas.
En annan sida av saken är att känna den
egna organisationens resurser och se till
att dessa nyttjas på bästa sätt. Kundernas
maskiner ska på ett effektivt sätt få bästa
möjliga service.
– Våra serviceteknker är utpräglade generalister. De är duktiga på det mesta och så
måste det vara. Men det är ändå så att vissa
killar är lite specialiserade åt elektronikhållet medan andra kan mer än allt om
hydraulik. Mitt arbete handlar ofta om att
få rätt man på rätt plats, förklarar Jarkko
Weckman.
Med sina servicebilar visar EMS Groups
fältservice att flexibilitet är en stor styrka.
Ökade resurser i form av allt från vidareut-

m

Maskintransporter

m

Maskinuthyrning

m

Markentreprenader

Vi servar EMS med verktyg och förbrukningsmaterial

Tel. 070-665 70 80 • mail: v.kocken@telia.com

bildning till nya verktyg och instrument
gör också att fler kunder kommer att få
sina maskiner underhållsservade snabbt och
effektivt på plats, och risken för oönskade
driftsstopp minskas ytterligare.

EMS var en av initiativtagarna till
Maskin Stockholm – ett nytt
event där maskinentreprenörer
bjöd in till öppet hus med
maskinvisningar, provkörning
och olika akiviteter för alla
intresserade.
EMS passade på att
visa sin bredd och
flexibilitet och fältMASK
service var ett av de
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presenterades.

MAJ

För mer information se
www.maskinstockholm.se

Nya medarbetare:
Senaste tillskottet på personalsidan hos EMS
Group är göteborgaren Anders Svensson.
Han är baserad hos EMS i Göteborg, där han
började arbeta i mars 2013. Anders är ofta ute
på fältet med en av servicebilarna, men träffas också ofta på verkstaden.
Anders Svensson har arbetat på verkstad
och med grävmaskiner sedan han blev färdigutbildad verkstadsmekaniker 1983.
På fritiden sysslar Anders gärna med någon av sina motorcyklar.
Grävscoopet hälsar Anders Svensson välkommen till teamet!

2013/04
Tryck: Larssons Offsettryck

Kontakta oss!
Stockholm

Martin Olsen
Säljare Sthlm
070-399 09 44

Patrick Andersson
Säljare Sthlm
070-105 48 78

Robert Gustafsson
Produktchef
08-594 768 47

Thomas Grönlund
Teknisk chef
08-594 769 52

Jan Johansson
Reklamation
08-594 768 46

Mikael Söderström
Verkstadschef
08-594 768 32

Jarkko Weckman
Fältserviceansvarig
08-594 768 39

Michael Karlsson
Reservdelschef
08-594 768 36

norrland

göteborg

Daniel Hagström
Säljare
070-220 99 90

Anders Hultgren
Verkstadschef/
reservdelsansvarig
031-340 99 68

Roland Stoltz
Säljare Luleå
070-676 06 00

Stockholm 	EMS, Bergkällavägen 33, Sollentuna. Telefon växel 08-594 768 30
Göteborg 	EMS, Vagnmakaregatan 3. Telefon växel 031-340 99 60
Luleå 	EMS, Betongvägen 30. Kontaktperson: Roland Stoltz, 0920-25 01 80
Bergkällavägen 33, 192 79 Sollentuna
Telefon: 08-594 768 30 Fax: 08-626 75 10
E-post: info@ems.se • www.ems.se

Arboga
Config AB. Kontaktperson: Lennart Åberg 070-715 44 13
Ringarum	Lögenäs Maskin AB. Kontaktperson: Anders Karlsson 070-328 71 36, 0121-305 70
Gotland 	Agro – Maskiner Gotland AB. Stenstugu Stenkyrka, Tingstäde,
	Kontaktperson: Berth Hansson Tel 0498- 27 23 50
Kalmar	Truck och Maskin. Kontaktpersoner: Jan Gustavsson 0706-97 31 13 och
	Anders Hallström 070-549 67 25
Köping
Mälarmaskiner, Kontaktperson: Stefan Johansson 070-621 98 59
Mariestad
Mariestads Maskin & Energi AB. Kontaktperson: Jonas Jonsson 0501-650 90
Orsa 	Orsa Maskin AB. Kontaktperson: Bengt Norman, 0250-432 20
Sollefteå
Ramsele Maskin AB. Västerås 106. Kontaktperson: Lennart Sköldbjer 0620-174 00

