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Inga mörka moln på himlen
att det är en positiv ton
i branschen. Stockholm är i uppstart och
det är inget som bromsar. Bostadsbyggandet
är omfattande, ombyggnationen av Slussen
är igång och bygget av Förbifart Stockholm
ligger i startgroparna. Jag kan inte se några
mörka moln på himlen just nu.

v i m ä r k er t y dligt

hela tiden och läget
blir verkligen inte sämre av att våra storsäl
jande och konkurrenskraftiga märken Take
Job, Hyundai och Bergmann har nya starka
maskiner på marknaden. Moderna, smidiga
och lättkörda är ledorden här. Det är inte
konstigt att fler och fler i branschen upp
täcker den höga kvalitet dessa maskiner har.
ems försä ljning ök a r

det vill vi fortsätta med. För
att göra det krävs att vi blickar inåt. Vi har
en del saker vi kan bli bättre på, bland annat
ska vi öka kundfokus och korta ned leverans
tider. Det kommer vi att göra bland annat
v i vä x er och

genom att utöka nätet av återförsäljare, ut
veckla logistiken samt förbättra flödet i
produktionsapparaten. Vi har förstärkt sälj
sidan och vi kommer också att satsa stort
på eftermarknaden.
från Take Job,
Hyundai och Bergmann presenterar vi på
branschmässorna, bland annat. Vi var till
exempel på Load Up North i Boden och vi
kommer att ställa ut på Maskinmässan och
Entreprenad Live i Göteborg. Vi kommer
även att finnas tillsammans med våra leve
rantörer på Bauma i Munchen i april. Väl
komna att hälsa på oss där!
år ets stor a maskinn y heter

i den h ä r tidningen kan du läsa mer om
det jag nämnt ovan och du får även träffa
några av våra kunder i deras rätta miljö.
Det vill säga ute på fältet.
ja n björ k lu nd , v d .
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FLER OCH STÖRRE MUSKLER.
NYA VIKTKLASSER.
NYHET!
2 års

garanti

Dennis Håkansson, konstruktör - SMP Parts AB

Vi har utökat och utvecklat vårt produktutbud
med två nya SMP Tiltrotatorer:
• ST12 för maskiner i viktklassen 8 - 12 ton
• ST18 för 16 - 18 ton

Läs mer om fördelarna med generation 4 på:

www.smpparts.com
youtube.smpparts.com
m a d e
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Tommy Edfalk är
sprängarbas på
AP Sprängtjänst.

Eld i berget!
Nya grävmaskinsmodellen Hyundai R145LC-9A gör entreprenadföretaget AP Sprängtjänst AB attraktivare på marknaden och genererar
därmed fler jobbuppdrag åt dess ägare.

a p spr ä ngtjä nst u tför , precis som
namnet säger, bergssprängningar och
arbetsområdet är hela Mälardalen.
När Grävscoopet besöker entreprenad
företaget befinner de sig i villaområdet
Tingvalla i Vallentuna. Här gör de för
beredande arbeten inför områdets
expansion. Till sin hjälp har de en
nyligen levererad Hyundai R145LC-9A.
Anders Pettersson, företagets ägare,
är mycket nöjd med maskinen.
– Med den kan vi erbjuda hela bergs
hanteringen, säger han. Borrning,
sprängning, schaktning och utlastning
av berget. Den har gjort att vi har blivit
attraktivare på marknaden och vi har
redan fått flera nya jobb tack vare
den.

Sprängmattorna flyger
Anders Pettersson sätter sig i maski
nen. Med van hand och millimeter
precision styr han kroken så att den
hakar fast i tunga sprängmattor,
mattor som han lyfter och placerar på
berget så att sprängytan täcks ordent
ligt. Mattorna kommer att flyga tiotals
meter när det smäller, berättar sprängar
basen Tommy Edfalk.

– 45 kilo dynamit, det blir en ordent
lig smäll, säger han och berättar sedan
att berget är förberett med över tre
meter djupa borrhål där sprängmedlet
är placerat. En vanlig arbetsdag borrar
man 100-150 hål och skjuter en gång
i timmen.
När berget är sprängt samlas spräng
stenen ihop och blir material till ut
fyllnad i den kuperade terrängen. I det
här området ska man spränga bort en
kilometer berg, det blir cirka 4 000
kubik sprängsten.
”Liten, smidig och stark”
Anders berättar att det egentligen var
en slump att det blev EMS som man
gjorde affär med. Han sonderade ter
rängen, gjorde efterforskningar på
olika grävmaskinsmärken och ringde
runt till flera återförsäljare.
– EMS säljare Patrick Andersson var
den enda som ringde tillbaka, säger
han.
Nu har han haft maskinen en tid
och hunnit prova den ordentligt, och
han har bara bra saker att säga om den.
– Den är liten, smidig och stark.
Små maskiner kan vackla när man

”Sprängmattorna
väger 1 500 kg styck,
men jag kan ändå
sträcka ut dem långt
utan att maskinen
vacklar. Den är liten,
men stabil”, konsta
terar Anders
Pettersson.

lyfter tungt, men det gör inte den här.
Rymlig och bekväm hytt med bra sikt
runt om. Och det är jäkligt smidigt
att den svänger innanför larven, säger
han och tillägger:
– Det är bara en sak jag saknar. Plats
för verktygslåda i hytten. Det finns
på den större modellen.
AP Sprängtjänsts Hyundai R145LC-9A
är extrautrustad med större och bre
dare skopa. Dessutom är hammare och
säkerhetshytt beställt.

www.ems.se
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Inget stoppar
en Take Job
Varm hytt med rutor
fria från is och imma
och en startvillig,
förvärmd motor.
Jag har en varm och skön maskin när jag kommer till jobbet
- tack vare min Webasto
GSM-starten TC3 – länken mellan dig och din värmare
www.webasto.se
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Rivningsresterna består av sten, betong,
trä, papp, isolering,
kablar och plåt. Allt
skruvas isär, sorteras
noga och återvinns
enligt rådande miljökrav.

Ove Larsson

Munksundsskolan i Enköpings rivs och NKR Demolition Sweden gör
jobbet med två nya Take Job, TB290 och TB260.
– Vi har inte varit konkurrenskraftiga på mindre arbeten som det här
tidigare, men nu är vi det tack vare Take Job-maskinerna, säger projektledare Andreas Eriksson.
enköpings kommun vill modernisera
sina skollokaler för att kunna möta
en positiv demografisk utveckling i
regionen. Därför river man nu Munk
sundsskolan och det är NKR Demoli
tion Sweden som har fått uppdraget.
– Vi köpte in två Take Job för att
göra det här jobbet, berättar Andreas
Eriksson. De passar perfekt på min
dre rivningar.

Säkerheten är viktig
En person som håller med om maski
nernas funktionalitet är maskinfö
raren Ove Larsson. Grävscoopet hittar
honom i TB290:an i full färd med att
riva ned ett entrétak. Han stänger av
maskinen, kliver ur och berättar bered
villigt om sina intryck.

– Tack vare trippelbommen når jag
upp och kommer åt taket, säger han.
Den ökar räckvidden samtidigt som
den tar liten plats eftersom den går
att fälla ihop. Det gör att maskinen
kan göra sig liten och komma in på
trånga ställen. Jäkligt funktionellt.
Bara bra med Take Job
Ove säger att det är första gången
han sitter i en Take Job. Men absolut
inte den sista.
– Jag kan inte komma på något då
ligt med den, den är förbannat bra,
säger han. Den har som sagt bra
räckvidd. Rymlig hytt med bra sikt,
det är bra på rivningsjobb där säker
heten är viktig. Nu ser jag ordentligt
vad som händer runt maskinen.

Lätt att utföra underhåll
Han öppnar serviceluckan och visar
hur lätt det är att komma åt att utföra
underhåll.
– Titta här så enkelt det är, säger
han. De har tänkt till när det gäller
åtkomligheten. Det är lätt att tanka
och att kolla hydraulolja samt kyl- och
spolarvätska.
NKR Demolition Sweden har tidi
gare haft andra Take Job-modeller
och Andreas Eriksson
berättar att en av anled
ningarna till att man
FAKTA/NKR Demovalde EMS är att det
lition Sweden
finns möjlighet till ser
NKR Demolition Sweden
vice i hela landet.
AB:s huvudkontor ligger
– Men vi har aldrig
strax utanför Helsingborgs
Kommun. Entreprenaderna
använt oss av EMS ser
sträcker sig över hela landet
vice eftersom maski
och är en vidareutveckling
nerna aldrig går sön
av moderbolaget NKR Demoder, konstaterar han.
lition Group som under sina
Det är också en av an
30 år har varit marknads
ledningarna till att vi
ledande inom rivning och
återvinningsbranschen.
fortsätter att köpa
Take Job.

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

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

www.ems.se
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Hyundai-premiär
på Load Up North
Det bjöds på varm korv, popcorn, kaffe och splitter nya entreprenadmaskiner när
Hyundai hade Norden-premiär på modellserierna HX och HL. Grävscoopet var på
plats på maskinmässan Load Up North i Boden.
nor r a sv er ige ä r en en attraktiv region
med gruvor som ska öppnas och städer som
ska flyttas. Vad passsar då inte bättre än att
samla branschen på en maskinmässa just
här? EMS monter med de nya och efterläng
tade Hyundai-maskinerna HX300 och HL960
lockade många besökare. Båda var hittransporterade från Belgien speciellt för mässan.
EMS besökare fick även ta sig en titt på flera
av Take-Jobs grävmaskiner (modellerna
TB295W, TB216, TB219, TB260 och TB
138FR), Bergmanns minidumper 2030 samt
Diecis Agri Pivot T70 som är en midjestyrd
lastmaskin med teleskopbom.

FAKTA/Hyundai HL960

EMS säljare Joachim Edström (t.v.) och Per-Åke Liljergren, Tornedalens Grus & Sten AB (t.h.). Per-Åke gillar
sina Hyundaimaskiner. ”Ja, jag är jättenöjd. EMS har
dessutom bra service. Det här är min andra Hyundai.”
Jocke: ”Per-Åke har även en Take-Job TB290.”

Gunnar Pelttari (t.v.),
reparatör på Henrys
Maskinservice och
Peter Koivurova,
PK Last & Bygg (t.h.)
ser fram mot att få
provköra Hyundais
nya gräv- och
lastmaskiner.

8 | www.ems.se

Hjullastaren HL960 väger 18 ton.
För att förenkla underhållet kan
motorhuven öppnas elektroniskt
för att ge åtkomst till hela motorn.
Stor vikt har också lagts vid
nykonstruktionen av bommen
och skopan. Skopans storlek är
som standard 3,3 kubikmeter.
De nya motorerna uppfyller de
senaste Stage IV-emissionsstandarderna. Det ger tre till sex
procent minskad bränsleförbrukning (beroende på hur maskinen
används). Den nya moderna hytten
är ljudisolerad och konstruerad
för att vara ergonomiskt riktig.
”HL” står för Hyundai Loader.
Hyundai HL-serie hjullastare
De nya kraftfulla och effektiva

motorerna uppfyller emissionskraven steg IV. Det har man lyckats med utan partikelfilter (PDF),
vilket medför lägre underhållskostnader. Med teknik såsom
ECO-mätare, ECO-pedal och det
intelligenta elhydrauliska kontrollsystemet så kan man reducera
bränsleförbrukningen med upp
till tio procent. Den nya rymliga
hytten har klassledande ljudkomfort med endast 68dB. De flesta
funktioner är ergonomiskt
samlade i den sju tum stora
pekskärmen som även kan spegla
appar från en smartphone. I den
höga standardutrustningen ingår
även Hyundais vågsystem, automatisk motoravstängning och
elektriskt öppningsbar motorhuv.

Oliver Johansson är
intresserad av maskiner,
säger hans farmor.

EMS satsar
på eftermarknaden
EMS ska etablera marknadens bästa fältservice och
eftermarknad. Det slår nye eftermarknadschefen
Nils Håkansson fast.
– Vi ska komma närmare kunden, säger han.
av maskinen är
gjord tar eftermarknaden över. Målet
är en nöjdare kund i alla kontakter,
berättar Nils Håkansson.
– Vi ska se till att kunden får ut
maximalt av sin investering.
Som en del i förändringsarbetet
tittar man på möjligheten att utöka
fältservice med ytterligare en service
bil, samt att utöka lagerhållningen för att snabbare kun
na leverera reservdelar och tillbehör.
– Vårt mål är att kunden ska ha färre problem i slutändan,
konstaterar Nils.
efter att försäljning

FAKTA/Hyundai
HX300

Jacob Karlsson provkör en Take Job TB260.
”Den är liten och väldigt smidig och fin”,
tycker han.

Bandgrävaren HX300 väger 30
ton. De nya motorerna uppfyller
de senaste Steg IV-emissionsstandarderna. Det ger tre till sex
procent minskad bränsleförbrukning (beroende på hur maskinen
används).
Ett nytt maskinskydd har installerats och luftfiltrena är lättåtkomliga för underhållsarbete.
Förarhytten har ett nyutvecklat
luftkonditioneringssystem och
tio procent mer utrymme än tidigare modellserier. Det finns fyra
olika armar, en long reach-bom
samt en armkombination för
förflyttning av jord, grävning och
lastning. ”HX” står för Hyundai
Tracked Excavator.
Hyundai HX-serie bandgrävare
De nya kraftfulla och effektiva
motorerna uppfyller emissionskraven Steg IV. Det har man lyckats med utan partikelfilter (PDF),
vilket medför lägre underhållskostnader. Med det intelligenta
elhydrauliska kontrollsystemet så
kan HX-serien utföra mer arbete
med upp till sex procent lägre
förbrukning. Hytten vilar på siliconfyllda gummi/fjäderdämpare som
kraftigt minskar stötar och vibrationer för bästa förarkomfort.
Innerutrymmet är tio procent
större än tidigare och nivån på
standardutrustningen är bland
de högsta i klassen. Några exempel är förvaringsfack i hytt med
kyla/värme, en pedal för larvning,
flytläge för bom, automatisk
motoravstängning. Säkerheten
utanför maskinen har ökat med
ett kamerasystem som ser runt
hela maskinen och kan varna för
objekt i rörelse.

Varför satsar ni så stort på eftermarknaden?
– EMS har haft en tillväxttakt på cirka 15 procent per år de
senaste tre åren och vi är så pass stora nu att vi behöver
ett samlat och fastställt sätt att hantera kunden. Min
tjänst har saknats i organisationen. Eftermarknaden är
oerhört viktig för kunden, han eller hon ska leva med
produkten i fem-tio år och vi ska fortsätta leverera kvalitet
och service på hög nivå under den tiden.
Vilka förändringar kommer kunden märka?
– Ökad närvaro från oss. Vi kommer att kommunicera
mer med kunden digitalt. Till exempel när det är dags för
service så kommer vi att förvarna via sms eller epost.
Hur kommer man arbeta med eftermarknaden på
EMS i Göteborg?
– På samma sätt som i Stockholm.
Göteborg kommer att ha mycket
tätare kontakt med oss från och
med nu. Vi har dessutom rekryterat
en ny verkstadschef till anlägg
ningen där.
EMS ska skapa ett långsiktigt för
troende hos kunderna genom att
ha en väl fungerande eftermarknad,
sammanfattar Nils Håkansson.

EMS tittar på möjligheten
att utöka fältservice med
ytterligare en servicebil.

EMS Eftermarknad

Marknad för reservdelar, tilläggsförsäljning, service och
underhåll, till följd av försäljning av entreprenadmaskiner.

www.ems.se
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Nordea Finans kan
entreprenadbranschen.
Kontakta oss när det är dags för
nya investeringar - tillsammans
hittar vi rätt lösning för dina
finansieringsbehov.

Hittat rätt maskin?
Då är det bara det
enkla kvar.

www.nordeafinans.se

Nya fördelar
med Rototilt®
Kombinationen av smarta innovationer, säkerhet och ökad
produktivitet har gjort Rototilt® till den ledande tiltrotatorn
på marknaden. Rototilt® är namnet på både världens ledande
tiltrotator och företaget bakom produkten.
För oss är målet fortsatt innovation. Nya tekniska lösningar. Nya
redskap. Nya tydliga fördelar som löser kundens nuvarande behov
och fokuserar på kommande.
Läs mer om fördelarna på rototilt.com

10 | www.ems.se

Prata med din leverantör eller slå
oss på Nordea Finans en signal
direkt: 08-402 57 49

Välkommen!
Gör det möjligt

TA K E- J O B

”Man sitter bra i den och den
är fantastisk att köra”, säger
Pelle Lindström t.v.
Carl Uggla, mättekniker t.h.

kört den ett tag har jag bara bra saker att
säga. Den är fantastiskt skön att köra och
den är liten, smidig, stark och lättjobbad.
Maskinen är extrautrustad med bland
annat ballongdäck.
– Det är nästan ett måste när man kör på
mjukt underlag eftersom det blir bättre
marktrycksfördelning, säger Pelle Lindström.

Take Job tar ton
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm flyttar in i nytt hus. NCC har tagit in Lars
Bäckström Entreprenad som tidigare har varit med och arbetat med grunderna till
byggnaderna. Nu är man tillbaka och utför finplanering, stensättning och terrassering. Allt med hjälp av en ny tio tons Take Job i den senaste modellserien.
m ask inför a r e pelle lindström kliver ur sin nya Take Job TB295W
och ansluter sig till mättekniker Carl Uggla. De visar runt och berättar
att Lars Bäckström Entreprenad har varit med och byggt hela Campus
och grunderna till den nya musikhögskolan. Nu är det dags för den
avslutande finplaneringen.
– Här blir det ett belysningsschakt, berättar Carl Uggla och visar
på platsen där Pelle Lindström gräver.

Säker maskin
Carl Uggla menar att förutom att det är en
bra servicemaskin så gör maskinens storlek
att den är perfekt på Campus.
– Det är 200 personer som jobbar här så
man måste ha koll på vad man gör rent säker
hetsmässigt. Med den här maskinens korta
motvikt och korta svängradie minimerar
man riskerna att knuffa till någon eller något.
Maskinen på Musikhögskolan är en av de
två nya Take Job TB295W som Lars Bäckström
Entreprenad nyligen har investerat i. Lars
berättar att han har köpt maskiner av EMS
i snart 15 år. Det började med en Manitou
teleskoplastare i början på 2000-talet, minns
han.
– Det har alltid fungerat bra, säger han.
Faktiskt inga bekymmer alls. De levererar
och servar när de ska och vi får bra hjälp
när vi behöver.

I ett sådant här jobb
måste man vara väldigt noga. Om en
kantsten hamnar en
centimeter snett så
syns det direkt”, säger
Carl Uggla.

Stark och lättjobbad
Lars Bäckström är ägare till entreprenadfirman. Han berättar att
firman fick jobbet mycket på grund av att NCC särskilt ville ha Pelle
Lindström som maskinförare. Och Pelle fick i sin tur välja maskin
och det blev en Take Job TB295W.
– Jag visste direkt att jag ville ha den, säger han. Nu när jag har
www.ems.se
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Rondellen Maskin

har köpt tolv TakeJob
Rondellen Maskin AB i Göteborg hyr ut allt ifrån skruvdragare till
30-tons grävmaskiner. Nu har man köpt in tolv nya Take Job-maskiner
av olika modeller, allt för att möta en stark efterfrågan.
– De är driftsäkra och populära, kunderna gillar dem, säger Samuel
Lundberg, vd på företaget.
Kinna i Göteborg arbetar med ut
hyrning till kunder i hela landet. För ett par år sedan
köpte de in ett par begagnade Take Job-maskiner och
märkte genast kundernas intresse för den lilla men starka
grävmaskinen.
– Kunderna var väldigt intresserade så i somras köpte
vi in tolv grävmaskiner från EMS och det har gått jätte
bra att hyra ut dem, berättar Samuel Lundberg och för
klarar varför han tror att de är så populära:
– Det bästa med Take Job är att de är enkla, men ändå
robusta och krångelfria. Det är inte alltid enkla saker
fungerar till hundra procent, det kan ofta vara något
som inte är bra med dem. Till exempel en obekväm förar
hytt. Men så är det inte alls med Take Job.
När någon maskin har varit inne på service har samarbetet med EMS fungerat väldigt bra, tycker Samuel.
– EMS verkstäder, både här i Göteborg och i Stockholm,
har ställt upp jättebra. De är hjälpsamma och tar stort
rondellen m ask in i

ansvar. De ger
ofta det lilla ex
tra, det är man
inte alltid van
vid.
Komplett
sortiment
En för Rondellen
Maskin typisk hyrk und är Lasses Entreprenad i Frillesås
AB i Göteborg. Just nu hyr de en tio tons Take Job TB295W
hjulgrävare för att dra fiber i det lilla samhället Frillesås
några mil söder om Göteborg. Ett jobb de inte hade kun
nat åta sig utan en maskin i den mindre storleken. Lars
Gustavsson är ägare till entreprenadföretaget.
– Det är en smidig maskin som kan ta sig fram på små
gator där inte vår stora hjulgrävare kommer in, konstaterar
han.
Maskinen, som är extrautrustad med rototilt och kärra,
är hyrd på ett halvår. Lars har bara gott att säga om sam
arbetet med Rondellen Maskin.
– Det har varit bra och helt utan problem. De har hållit
vad de har lovat.
Rondellen Maskin har hittills köpt in Take Job-model
lerna TB210, TB216, TB228, TB235, TB260 och TB295W.
Och fler är med största sannolikhet på gång, berättar
Samuel Lundberg.
– Vi kollar på åtta-tonnaren TB290, den har vi inte
köpt ännu. När vi har gjort det har vi hela Take Job-sorti
mentet till uthyrning.

Vi tillhandahåller allt
från skruvdragare till
30-tons grävmaskiner
och har även många
udda maskiner som
stora banddumprar
och minikranar”,
säger Samuel Lundberg på Rondellen
Maskin.

SKÖNT ATT SE MER OCH SYNAS BÄTTRE

LED arbetsstrålkastare och varningsfyrar från Hella

Modul 90
LED
12 | www.ems.se

Modul 70
LED

Ultra Beam
2200 LED

Power Beam
1800 LED

Q90 LED

KL 7000 LED

Rota LED

H Y U NDA I

”Hyundaien är den
ultimata maskinen
för den här typen
av jobb”, säger
Sebastian
Strandman.

michael str andman är mycket nöjd
med firmans senaste inköp, en Berg
mann 3012 och en Hyundai R260LC-9A.
– Om vi börjar med Bergmann
dumpern så kan jag säga direkt att den
sparar både tid och pengar. Vi jobbar
med grunder och finplanering i nya
bostadsområden och det går ofta inte
att köra lastbil där eftersom terrängen
inte tillåter det. Med hjälp av dumpern
slipper vi bygga lastbilsvägar för att
forsla bort massorna, nu kan vi istället
förvara det på arbetsplatsen.

– Det är den bästa maskin jag kört,
säger han. Otroligt stark, men ändå
inte stor. Hydrauliken är fantastisk,
man kan använda flera olika tryck
samtidigt. Jag kör både bom, sticka
och sväng tillsammans med rototil
ten och gripen. Ändå går allt tillräck
ligt snabbt.
Michael Strandman berättar att man
tittade på flera olika märken innan
man valde Hyundaien.
– Den är perfekt för bergarbeten
eftersom den är stark och har stor skop

”Den bästa maskin jag kört”
Bergmanns och Hyundais senaste
maskiner är här. Och entreprenadfirman
Gabab är bland de första i Sverige att
köpa in två av dem.
– Det är en investering vi inte ångrar,
säger företagets delägare Michael
Strandman.

Dumpern går just nu i ett bostads
område som håller på att byggas i Nacka.
Bakom spakarna hittar vi Christoffer
Strandman.
– Den är perfekt på ett jobb som det
här, säger han. Liten och smidig men
lastar som en lastbil. Den är stabil, även
vid hög tippning, och kan ta sig fram
i nästan vilken terräng som helst.
Den ultimata maskinen
15 minuters bilkörning från Nacka
hittar vi Gababs nya grävare Hyun
dai R260LC-9A. På ett bygge på Värm
dö gräver Sebastian Strandman för
vatten och avlopp.

ON!
NYHETER FRÅN ENGC

volym. Förutom det jobb som Sebastian
gör just nu har vi den till bergspräng
ning, lägga grunder och finplanering.
Sebastian Strandman igen:
– Man sitter otroligt bra i den, det är
bra sikt runt om vilket underlättar
arbetet. Det är den ultimata maskinen
för den här typen av jobb, slår han fast.
Christoffer Strandman berättar att
dumpern är så pass
snabb, den gör
50 km/h, att han
köra den på landsväg
mellan olika jobb.
Det gör att han hinner
med fler uppdrag
än tidigare.

ePS POSITIONING SYSTEM
Få maximal kontroll på
redskapets position.

1+1
WARRANTY

NYHET!

NYHET!

GRD LÖSTAGBAR GRIP

EC204 TILTROTATOR

engcon nyaste tiltrotator i Generation
2-serien - EC204 för 2–4 tons grävmaskiner. www.engcon.com/gen2

engcons nya eftermonterbara
integrerade gripar med lätt på- och
avmontering, anpassade för Q-safe
– engcons säkra redskapsfäste.

NYHET!

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

m

Maskintransporter

m

Maskinuthyrning

m

Markentreprenader

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

Håkan Andersson började på EMS
i augusti. Han är ansvarig för
garantier och maskindokumentation. Håkan trivs på nya jobbet:
”Det är kul med ett företag som
det går bra för och som växer”,
säger han. Han bor i radhus i
Järfälla tillsammans med fru och
två barn. När han inte jobbar försöker han resa så mycket som
möjligt. Senaste resan gick till
New York och nu till jul blir det
Miami och Aruba.

Christoffer Lindelav började som
fältservicemekaniker på fältservice
i januari 2014. Ett jobb som han
tycker är ”väldigt varierande, lärorikt och kul”. Innan EMS jobbade
Christoffer på Atlas Copco som
maskinprovare. Han bor med fru
och ett barn i villa i Norrtälje. På
fritiden hittar man honom
antingen i styrketräningslokalen
eller på motorcykeln i skogen där
han kör enduro.

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

Leif Persson
070-884 08 51

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

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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Rositha Garpefors är sedan
september återanställdpå reservdelar. Första vändan på EMS
gjorde hon mellan 2008 – 2010,
sedan blev det liknande jobb på
RPF Hydraulik och PON Equipment i några år. Men nu är hon
alltså tillbaka, vilket hon tycker är
väldigt kul. ”Vi har bra sammanhållning på jobbet”, säger hon.
Hon bor med sambo och dotter i
ett radhus i Upplands-Väsby. När
hon inte jobbar umgås hon gärna
med vänner, går skogspromenader
och motionerar.

Nils Håkansson är från oktober ny
eftermarknadschef samt ansvarig
för reklamationer och garanti. Han
kommer närmast från IT- och telekombranschen. Han tycker att nya
jobbet och den för honom nya
branschen är ”stimulerande och
utmanande”. Lägenhet i Täby är
adressen och där bor han med
sambo och tre barn. På fritiden är
det badminton, enduro och att
fiska som gäller.

TA K E- J O B

Första
Take Job TB240
levererad
Maskinförarna på entreprenadfirman Sunaru är eniga: ”Take Job är bäst
hittills av alla märken som vi har kört. Och vi har kört många”.
sunaru . sun ar e u.

Namnet ska kopplas till
arbetsglädje, berättar delägare Olle Lönn
kvist som 1998 startade entreprenadföretaget
tillsammans med kollegan Jonas Schüldt.
Verksamheten består av markarbeten som
utförs i Storstockholm. När de hade oturen
att få en grävmaskin stulen började de leta
efter en bra ersättningsmaskin.
– Vi hade hört talas om både Take Job och
EMS och blev nyfikna och åkte dit och
kollade.
Firman bestämde sig snabbt för två ma
skiner, båda ur Take Jobs nya modellserie.
En hjulgrävare TB295W och en grävmaskin
TB240. Värt att notera är att TB240:an blev
den första som levererades i Sverige, närmare
bestämt till det nybyggda villaområdet
Håga i Västerhaninge. Maskinförare Andreas
Forsman berättar:
– För ett år sedan gjorde vi grunderna till
husen, nu är vi tillbaka för finplanering. Vi
planerar tomter, lägger gräsmattor och fixar
garageuppfarter. Som den här uppfarten
där asfalten är alldeles för mjuk. Den ska vi
lägga om.
Han drar igång grävmaskinen som tar ett
ordentligt bett i marken och bryter upp stora
sjok asfalt som kollegan transporterar bort
med en dumper. Ett arbete som passar en
maskin som Take Job perfekt, anser Andreas.
– Den är stadig trots att jag gör tunga lyft
med lång räckvidd, konstaterar han. Betydligt
starkare och samtidigt smidigare än andra
fyra-tonnare jag har kört.
– Take Job är bäst hittills av alla märken
som vi har kört på firman. Och vi har kört
många.

Morgan Collin är nyutexaminerad från
maskinförarutbildningen på gymnasiet.
”Jag slutade på fredagen och började
på Sunaru på måndagen”, säger han.

Belysningsschakt står på arbetsschemat,
och Morgans jobb är att gräva diken och lyfta
stolpfundament. Arbetet sker i trång gatu
miljö så firmans nya hjulgrävare TB295W är
det bästa valet, menar Morgan.
– Här är det perfekt att den bara sticker ut
50 centimeter därbak. Jag kan svänga lätt
utan att stöta i staket och i parkerade bilar.
Den är förhållandevis liten och väger bara
tio ton men är som en 14-15-tonnare i styrka.
Och den är följsam och stabil fast jag lyfter
tungt.
Morgan har inte bara fått en sprillans ny
grävmaskin på första jobbet efter maskin
förarutbildningen, han har även fått den
specialanpassad.
– Jag har valt spakar med handledsskydd
och scrollknappar som känns sköna för mig.
Snart ska jag även få blixtljus, saftblandare
och positionsljus.
Morgan menar att det är viktigt att hålla
maskinen hel och ren.
– Det blir roligare att jobba då, säger han.
Nu när jag har fått förtroendet med en ny
maskin känns det viktigt att sköta den.
Och visst märks det att maskinen är Mor
gans ögonsten. Han tar till och med av sig
skorna innan han kliver in i förarhytten.

Specialanpassad hjulgrävare
Om firmanamnet Sunaru kan kopplas till
arbetsglädje, då passar nyutexaminerade
Morgan Collin, 19 år, perfekt in bland de an
ställda. Det står helt klart när Grävscoopet
träffar honom i Duvbo strax norr om Stock
holm.
– Jag har velat bli maskinförare ända sedan
jag var liten, berättar han.
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

Håkan Andersson
Garanti
08-594 768 30

Mikael Söderström
Verkstadschef
08-594 768 32

Jarkko Weckman
Fältserviceansvarig
08-594 768 39

Tommy Gustafsson
Produktspecialist
Hyundai, Bergmann
08-594 769 55

Lelle Westergård
Produktspecialist
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
Reservdelar
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

Jonas Gustavsson
Verkstadschef
070-350 46 73

Stockholm
Göteborg
Skellefteå
Mariestad
Orsa
Sollefteå
Staffanstorp
Ringarum
Maskingruppen:

Joachim Hedström
Säljare Skellefteå
070-676 06 00

EMS, Bergkällavägen 33, Sollentuna. Telefon växel 08-594 768 30
EMS, Vagnmakaregatan 3. Telefon växel 031-340 99 60
EMS, Svedjevägen 9, Kontaktperson: Joachim Edström, 0920-25 01 80
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
Helsingborgsvägen 35, Ängelholm, tel 0431-41 56 00
Rönnhagsvägen 2, Falkenberg, tel 0346-71 54 00
Truckvägen 3, Eslöv, tel 0431-55 44 60. Storgatan 125, Färjestaden, 0485-50 35 00

