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Hyundai
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Daemo

Bergmann

Att betvinga vintern
– piece of cake!

tulipanaros.se

Sverige har som bekant två årstider: en vinter med tjäle
och en utan. Den första ogillas starkt av maskinoperatörer
med uppgift att forcera stenfrusen mark. Men det finns
motmedel: Alicon – Daemos nya hydrauliska hammare som
med imponerande lätthet knackar tjäle.
Daemo har återigen bevisat varför de är nummer ett på
demoleringsverktyg: Alicon hydraulhammare är nu ännu
starkare, effektivare och lättare. Tillverkas i 17 olika grundmodeller för att tillgodose alla tänkbara behov.

www.ems.se
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Vi investerar
för att möta framtidens behov
upphettning av entrepre
nadmarknaden i Mellansverige ser ut att
fortsätta under lång tid framöver. Marknaden
skriker efter både maskiner och personal. För
EMS har det bland annat medfört vår högsta
tillväxttakt någonsin. Under 2015 ökade
vår omsättning med drygt 11 procent och i
år har ökningstakten mer än fördubblats.

de senaste år ens

inte enbart på en väx
ande marknad. Ny teknik och intressanta
maskiner från både Hyundai och Take-Job
har lockat många nya kunder. Vår egen
personal spelar självklart också en mycket
viktig roll för framgången. Vi ska heller inte
underskatta betydelsen av våra återför
säljare ute i landet. De är en mycket viktig
länk till kunderna.
men ökningen beror

sjä lv k l a rt innebä r vå r starka tillväxt att
vi ställs inför nya utmaningar då våra kun

der kraftigt ökat sin efterfrågan på såväl
maskiner som service. För att möta fram
tidens krav har vi till exempel effektiviserat
vår försäljnings- och eftermarknadsorgani
sation. Under det senaste året har vi rekry
terat personal både i produktionen och inom
fältservice. Vi har investerat i nya och upp
graderade fältservicebilar som förbättrar
våra möjligheter att ge snabb och heltäck
ande service. För att kunna möta kundernas
efterfrågan på maskiner har vi under hösten
tagit en ny produktionslinje i bruk, vilket
innebär höjd kapacitet och större flexibilitet
för kundanpassningar.
numret av Grävscoopet kan du
läsa om en del av det arbete som vi gör för att
tillgodose kundernas ökade behov av service.
Du får också följa med på en kundaktivitet
med en av våra duktiga återförsäljare. Trevlig
läsning!
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HW140

Ny bränsleeffektiv
hjulgrävare
med ny teknik
På årets Bauma-mässa i München presenterades en hel del nyheter
från Hyundai. En av maskinerna som redan gjort avtryck på den svenska
marknaden är HW140. Hjulgrävaren, som har tagits fram specifikt för
den europeiska marknaden, har en hög bränsleeffektivitet och en uppgraderad förarhytt för bättre arbetsmiljö.

FAKTA/Fyra års garanti
HW140 är en av de maskiner
som omfattas av EMS 4-åriga
garanti (eller 5 000 arbetstimmar). Genom ett unikt samarbete mellan Hyundai och EMS
omfattas HX bandgrävare, HW
hjulgrävare och HL hjullastare av
den nya fabriksgarantin som
standard.

15 ton tunga HW140, som drivs av
en sexcylindrig Cummins QSB6.7-motor, lan
seras som en ersättare till R140W. Motorn är
miljöklassad enligt Steg IV/Tier 4 Final och
uppv isar en förbättrad energieffektivitet på
15 procent vid gräv- och lastningsarbeten jäm
fört med föregångaren.
Konstruktionen ska vara både hållfastare
och säkrare, bland annat genom en ny ergono
miskt utformad hytt samt lägre buller- och
vibrationsnivåer för en bättre arbetsmiljö.
den cir k a
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Take-Job
tar steget
in i Steg IV
I Grävscoopet har vi tidigare
berättat hur Hyundai använder
Steg IV-anpassade motorer i
sina maskiner. Nu lanserar
även Take-Job med sina första
Steg IV-maskiner.
I den mycket populära hjulgrävaren
TB 295W samt den nya 15-tonnaren
TB 2150 monteras sedan i somras Deutz
TCD 3.6-motorer. Det innebär att de två
tyngsta Take-Job-maskinerna inte längre
drivs med Isuzu-tillverkade motorer. De
nya raka fyrcylindriga Deutz-motorerna
innehåller SCR-teknik (som reducerar
utsläppen av kväveoxider med hjälp av en
katalysator) samt DOC (oxideringskatalysator för dieselmotorer). Genom att
koppla på ett dieselpartikelfilter kan
kraven enligt Steg V uppnås, något som
bland annat är ett krav i Schweiz och
vissa delar i Tyskland. Deutz-motorerna
är konstruerade enligt ett modulsystem
som gör det lätt att anpassa motorerna
efter olika behov.
Steg IV-dieselmotorer uppfyller inom EU:s
emissionslagstiftning, vilket motsvarar
Tier 4 Final som uppfyller USA:s emissionslagstiftning. Jämfört med den lägre
miljöklassen Steg IIIB/Tier 4 Interim
kräver Steg IV/Tier 4 Final en reduktion
av kväveoxidutsläpp med ytterligare 80
procent. För Steg V ställs ännu hårdare
krav på partikelutsläpp.

Förarhytten är 13 procent rymligare än R140W.
Dörren till förarhytten är enklare att öppna
inifrån, tack vare ett extra handtag. Ett nytt
AC-system förbättrar luftcirkulationen i
hytten.
HW140 innehåller också flera intressanta
tekniska detaljer. Tack vare en ny 8-tums pek
skärm får maskinföraren tillgång till infor
mation om en mängd olika funktioner. På
skärmen kan man också få en 360 graders
överblick över hjulgrävarens omgivning, med

Hyundais Advanced Around View Monitoring
System. Som en del av systemet finns rörelse
detektion, som varnar föraren med både
ljud- och ljussignaler när något rör sig inom
en radie på 5 meter runt maskinen. Skär
men är 30 procent större än på de tidigare
modellerna.
Många funktioner är till för att spara
bränsle, som ECO Gauge och Power Control.
ECO Gauge hjälper att guida maskinföraren
mot mer miljövänliga körvanor. Power Con

trol/Intelligent Power Control bidrar till att
optimera kraftutbytet under belastning.
Detta kan sammantaget minska bränsleför
brukningen på mellan 6 och 12 procent, be
roende på vilken typ av arbetsmoment som
utförs.
Ytterligare en tillvalsfunktion stänger av
grävmaskinen när den går in ett särskilt
tomgångsläge, som föraren själv kan välja
när det ska inträffa. Funktionen minimerar
ytterligare bränsleåtgången.
www.ems.se
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Lögenäs Maskin
satsar på

Ronny Hultman
från SM Entreprenad testkör en
Take-Job.
Företaget har
tidigare köpt en
Take-Job 260 från
Lögenäs Maskin.
– Take-Job är bra
maskiner och den
vi har funkar bra.
Jag kör den inte
själv till vardags
men har testat
den några gånger,
säger han.

entreprenadmaskiner
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Daniel Herau driver
företaget Herau’s
Grävkraft. Han har
både köpt och sålt
grävare genom
Lögenäs Maskin.
I företaget kör Daniel
en Hyundai R145
LCR-9A.
– Jag jobbar mestadels
i skogen, bland annat
med att bygga skogsbilvägar. Min maskin
funkar jättebra, det är
dessutom mycket
maskin för pengarna,
säger han.

med stöd av EMS
På Lögenäs Maskin har man utökat sortimentet från enbart skogsmaskiner till att
också omfatta entreprenadmaskiner. För att möta efterfrågan från nya kunder har
man startat verksamhet i Norrköping.
– Det senaste året har försäljningen av grävare gått allt bättre. En viktig orsak till
det är stödet från EMS, säger Anders Lögegård.

i slutet av oktober anord
nade Lögenäs Maskin en kundaktivitet på sin
nya anläggning i Norrköping. Kunder och
andra intresserade bjöds in till bland annat
provkörning av maskiner, information från
leverantörer och allehanda tilltugg.
– Jag startade Lögenäs Maskin med att sälja
skogsmaskiner med mitt föräldrahem som
utgångspunkt. Gården ligger ute i skogen i
södra Östergötland och köparna hade där
för inga problem att komma till oss. De första
åren gick verksamheten otroligt bra och vi
byggde en ny verkstad på 370 m2 med kon
tor. Men 2013 kom en nedgång för skogs
branschen och skogsentreprenörer kunde
inte investera i nya maskiner, berättar An
ders Lögegård.
u nder t vå daga r

Titt genom fönstret
Det är sedan något av en ren tillfällighet
som avgör den framtida inriktningen för
Lögenäs Maskin.
– Vi sitter och diskuterar framtiden när
Daniel tittar ut genom köksfönstret och ser
en Take-Job som används på bondgården i
många år. Han frågar mig om var jag har köpt
den och om den funkar bra. Jag svarar att
maskinen gått svinbra och att jag är jäkligt
nöjd. Det är några lirare uppe i Stockholm

Anders Lögegård tycker att samarbetet med EMS bara
fungerar bättre och bättre.

som säljer dem, men att jag inte vet så mycket
om företaget, säger Anders Lögegård.
– Min kollega Daniel Henriksson utropar
”Ska vi börja sälja Take-Job!” Han ringer upp
EMS och frågar om de söker en ÅF i Östergötland. Den dåvarande ägaren svarade ”Ja, det
gör vi faktiskt. Kom upp grabbar så får vi
prata.” Och på den vägen är det, säger Anders
Lögegård.
Proffsigare i dag
Under de första åren som återförsäljaren för
EMS gick det lite trögt med försäljningen, det
erkänner Anders Lögegård. Men under det
senaste året har det lossnat:

– Det nya gänget på EMS har gjort skillnad.
Man har inte varit dåliga på något sätt tidi
gare, men man jobbar lite proffsigare i dag
och man blir bara bättre och bättre, säger
han.
I dag har Lögenäs Maskin sålt 16 Take-Job
och två Hyundaimaskiner.
– Det är en viss skillnad jämfört med när
vi sålde enbart skogsmaskiner. Märket Profi
var ganska okänt men kunderna hade stort
förtroende för oss som säljare. När vi också
gick in i segmentet entreprenadmaskiner
blev det tvärtom. Hyundai och Take-Job be
höver ingen vidare presentation, men vårt
företag kände de här nya kunderna inte till,
säger Anders Lögegård.
Ny anläggning
Och det var bland annat en av orsakerna
till att Lögenäs Maskin öppnade en anlägg
ning även i Norrköping.
– Nu är vi lättare att hitta för en helt ny
kategori av kunder. Det känns som att vi
hittills bara har skrapat på ytan och att det
finns en stor potential för verksamheten. Vi
har inte någon verkstad i dag, men det kan
ske är något som kommer eftersom vi har
tillräckligt rymliga lokaler, säger han.
Nu ser man positivt på framtiden och
många nya affärer.
– Vi har alltid några maskiner inne att
visa upp för kunderna. Det har bland annat
resulterat i att en kund kom hit och ”impuls
köpte” tre grävare på ett bräde. Han kom
hit, provkörde och sa sedan i princip: ”Jag
tar den och den och den”. Det låter otroligt,
men det kan hända! säger Anders Lögegård.
www.ems.se
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Med marknadens bästa

fältserviceerbjudande
EMS utökar antalet fältservicebussar med 40 procent. Tillsammans med ett nytt
bokningssystem, som tas i bruk i början av 2017, och nyanställningar innebär det
en kraftigt ökad fältservicekapacitet.
– Vårt mål är att ha marknadens bästa fältserviceerbjudande, säger Nils
Håkansson på EMS.
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hög prioritet hos
EMS. Det gäller allt från reservdelar till
service.
– Eftersom vi säljer allt fler maskiner be
höver vi också förstärka vårt erbjudande
inom eftermarknad kraftigt. Vi vet hur
otroligt viktigt det är för våra kunder att
undvika långa och dyrbara driftstopp och
snabbt få maskinerna tillbaka i drift. Sats
ef ter m a r k na den h a r en

TA K E- J O B

som mål
ningen på vår fältservice innebär bland an
nat att vi kan erbjuda ökad tillgänglighet
och kortare inställningstider utan att sänka
servicenivån. Nu kan vi snabbt komma ut till
våra kunder för att åtgärda maskinproblem
ute på arbetsplatserna, säger Nils Håkansson,
eftermarknadschef på EMS.

EMS har också utökat personalstyrkan med
fler servicetekniker för att klara kundernas
efterfrågan på fältservice.
I början av 2017 lanseras ett nytt boknings
system för fältservicen som kommer att effek
tivisera servicen ytterligare.

Christoffer Lindelav,
Tommy Ohlsson,
Jarkko Weckman,
Richard Russmark,
Stefan Johansson
och Tommie Schack
arbetar inom
EMS fältserviceorganisation.

www.ems.se
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Max Savilahti är anläggare och Mattias
Holmberg är maskinförare.

Anders kör samma Take-Job som 2004

Med Hyundai har han
breddat verksamheten
När Anders Jonols startade sitt företag Älvkarhed Entreprenads AB
2004 köpte han en Take-Job TB 175W som han fortfarande kör
i dag, 12 år senare. Trotjänaren har sedan dess fått sällskap av
flera andra maskiner. Nu ingår även Hyundai i maskinparken
sedan något år tillbaka.
– Det innebär bland annat att jag kan åta mig tyngre jobb
även under vinterhalvåret, säger Anders Jonols.
anders

Anders Jonols har köpt
både Take-Job och
Hyundai från EMS.
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jonols

började

köra maskin redan 1999,
men det var först fem år
senare som han satsade
på ett eget företag – Älv
karhed Entreprenads AB
som har fått namn efter
hemorten i Hälsingland.
– Jag jobbade på fabrik
i 11 år innan dess, men
upptäckte att det var mycket roligare att köra
maskin. Jag tog till slut steget att driva en egen
maskinfirma och det har jag aldrig ångrat,
säger han.
Vid sidan av sig själv har Anders Jonols en an
ställd maskinförare, i övrigt hyr han in förare
vid behov.
Jobben ligger till största delen i Stockholms
området, där han bland annat gräver för fjärr
värme, husgrunder och mycket annat.

Anders Jonols har i dag tre Take-Job-maskiner,
två TB 295W och en TB 175W. Dessutom har
han två Hyundai-maskiner, en HX145 LCR och
en HW140.
– Att köra Take-Job kändes rätt direkt från
början. Och den TB 175W som jag har kört sedan
2004 kommer jag att försöka fortsätta att köra
ett tag till, säger han.
– Att köpa in maskiner från Hyundai har
inneburit att jag har hittat fram till en ny typ
av kunder. Mina Take-Job-grävare har fungerat
mycket bra, men med Hyundai kan jag bredda
verksamheten mot lite tyngre jobb. Det innebär
också att jobbsäsongen kan sträcka sig året
runt, även under vintern. Det betyder mycket
ekonomiskt att kunna arbeta en större del av
året, säger han.
Anders Jonols talar sig särskilt varm om det
senaste inköpet från Hyundai, hjulgrävaren
HW140.
– Styrsystemet är mycket bra, och gps:en med
satellitlänk gillar jag också, säger han.
Maskinerna har Anders Jonols köpt direkt
från EMS.
– De är mycket tillmötesgående och kontakten
mellan oss funkar mycket bra. Och efter in
köpen finns det inte så stort behov av ytterligare
kontakter, det är sällan några problem med ma
skinerna, säger han.

www.ems.se
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Cornelia Westling, Kristoffer Karlsson, Thomas Grönlund, Magnus Westling och
Tobias Rimmö har fullt upp i EMS nya produktionslinje, som utökar den samlade
kapaciteten med 40 procent.

Kraftigt ökad kapacitet
för kundanpassning
av maskiner kortar leveranstider till kund
En kraftigt utökad produktionskapacitet kortar leveranstiderna
av fabriksnya och kundanpassade maskiner ut till kund.
– Genom att starta en ny produktionslinje för maskiner under
10 ton ökar vår samlade kapacitet med cirka 40 procent, säger
Nils Håkansson, eftermarknadschef på EMS.
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ett tidigare höglager på cirka 300 kvadratmeter i
bruk har EMS kunnat bygga ut sin verksamhet med en ny pro
duktionslinje under hösten. För att ersätta den förlorade lager
kapaciteten har man byggt en ny lagerbyggnad på cirka 500 kvadrat
meter i direkt anslutning till anläggningen.
Den nya produktionslinjen kompletterar den existerande pro
duktionslinjen och utökar den samlade kapaciteten med cirka
40 procent.
– I den nya produktionslinjen kan vi ta emot maskiner på upp till
10 ton, medan den existerande linjen klarar ännu större maskiner,
säger Nils Håkansson.
genom at t ta

Den utökade produktionskapaciteten kommer att
korta leveranstiderna till
kund. Längst till vänster
syns det nya höglagret
på 500 kvadratmeter.

I produktionslinjerna utförs kundanpassning av de
fabrikslevererade maskinerna. Det handlar bland annat
om anpassningar av belysning, styrsystem eller kablage.
Montering av tiltrotatorer sker till exempel i princip på
alla grävmaskiner.
– För våra kunder kommer det främst att innebära kortare
leveranstider av maskiner samt att vi kan skicka ut fler
maskiner samtidigt. EMS arbetar mycket medvetet för att
hålla nere leveranstiderna så mycket som möjligt efter
som vi vet hur beroende våra kunder är av korta ledtider.
Den utökade produktionskapaciteten innebär också att
risken för att vi ska slå i kapacitetstaket blir minimal,
även vid stora orderingångar, säger Nils Håkansson.
www.ems.se
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Nytt HK för Hyundai
dubblar lagerkapaciteten
i Europa
Hyundai Heavy Industries Europe flyttar in i ett nytt huvudkontor i belgiska Tessenderlo. I anläggningen ingår bland
annat utbildningslokaler och 13 000 m2 lager.

för den europeiska
marknaden består bland annat av en tre våningar
hög kontorsbyggnad på 5 400 m2, ett lager på
13 000 m2, utbildningslokaler, utställningslokal
och evenemangshall. Den totala kostnaden för
det nya högkvarteret uppgår till cirka 30 mil
joner euro.
Enligt J C Jung, vd för Hyundai Heavy Indu
stries Europe, kommer anläggningen att inne
bära en fördubblad lagerkapacitet samt utökade
möjligheter såväl att bjuda in kunder som att
utbilda återförsäljare från hela Europa.
det n ya h u v u dk va rter et

Hyundais nya hjulgrävare
– ingår i Steg IV-generationen
HW160, och HW210 är två nya hjulgrävare som ingår i Hyundais
nya generation av Steg IV-maskiner.

Den största nyheten med denna generation av maskiner
är de nya dieselmotorerna som uppfyller kraven i Steg
IV, vilket bland annat innebär reducerade avgasutsläpp
och en förbättrad bränsleekonomi. Maskinerna innehåller
dessutom flera nya smarta lösningar, till exempel från
en förbättrad arbetsmiljö i förarhytten till ny utvändig
design. På sidan 4-5 i Grävscoopet kan du läsa om några
av funktionerna som de nya HW/HX-modellerna från
Hyundai.

HW160

Vikt 17,1 ton
Maxhastighet 35 km/h
Steg IV/Tier 4 Final-motor – 134 kW/180 hp

HW210

Vikt 21,2 ton
Maxhastighet 35 km/h
Steg IV/Tier 4 Final-motor – 137 kW/183 hp
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Förarbristen

branschens stora utmaning
Byggboomen i Mälardalen fortsätter i oförändrad styrka. Det ställer bygg- och
entreprenadbranschen inför stora utmaningar.
– Bristen på personal och maskiner är fortsatt ett stort problem, säger
Kent-Arne Pettersson på NCC. Men kommunernas långa handläggningstider
är nästan ett ännu större problem i dag, vilket fördröjer jobbstarterna.
k en t -a r ne pet tersson ä r Area Manager inom
avdelningen No Dig (schaktfri teknik) på NCC.
Han har arbetat i branschen i 40 år.
– Det är inget tvivel om att byggbranschen
fortsatt är het. Men det finns inte tillräckligt
med entreprenörer för att tillgodose markna
dens behov och konkurrensen om personal är
stenhård. Jag räknar med att vi stora entrepre
nörer som NCC, Skanska, Peab och många andra
bara i Stockholmsområdet kommer att sakna
mellan 500 och 600 maskiner på våra entrepre
nader under våren som kommer på grund av
förarbrist, säger han.
– Inte heller de stora entreprenadfirmorna
klarar av att tillgodose marknaden med ma
skiner. Risken finns naturligtvis att det öppnar
upp för oseriösa aktörer med outbildad personal.
En annan risk kan vara att man börjar släppa
på kraven, till exempel för miljö, arbetsskydd
eller något annat för att tillgodose den stora
efterfrågan, säger Kent-Arne Pettersson.
Enligt Kent-Arne Pettersson är det något av ett
Moment 22 att få in fler kompetenta maskin
förare i branschen. Eftersom bristen på personal
är så stor är det få företag som har tid och re
surser att utbilda nya förare.

Kent-Arne Pettersson
anser att långsam
tillståndsgivning som
ett stort hinder
för byggen.

– Det finns personer som är villiga att söka
sig till yrket, men inte har någon erfarenhet och
därmed inte får någon chans. Det gäller både
svenskar och andra delar av EU, särskilt från
Polen och Baltikum. Problemet är att ingen kund
är villiga att betala för den extra tid det tar att
utbilda någon på jobbet. Alla förväntar sig hög
kvalitet enligt en snäv tidsplan från första till
sista arbetstimme, säger han.
– Jag tror att synen på detta i branschen måste
förändras, annars kommer problemen bara att
bli värre och värre.
Långa väntetider
Personal- och maskinbrist till trots, det är något
helt annat som Kent-Arne Pettersson ser som det
största hindret för både dagens och framtidens
byggen.
– Kommunernas planarbeten och tillstånds
givning tar alldeles för lång tid. Handläggarna
på kommunerna är överbelastade och hinner
inte med anhopningen av ansökningar just nu.
Ärendena ligger på hög. I dag väntar vi till ex
empel på fyra schakttillstånd och innan till
stånden kommer är det inte mycket som vi kan
göra. Vi får ha is i magen och hålla på maskinerna
för att de inte ska gå till något annat jobb. Så inte
nog med att det är brist på maskiner, de som vi
har tillgängliga får stå och vänta på jobbstart
helt i onödan. Hela branschen är medveten om
problemet och jag hoppas att kommunerna verk
ligen satsar för att till rätta med det, säger han.
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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

Anders Hultgren
Reservdelar
070-273 74 85

Jonas Gustavsson
Verkstadschef
070-350 46 73

GÖTEBORG

Daniel Hagström
Säljare
070-220 99 90

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

Stockholm
Göteborg
Mariestad
Orsa
Staffanstorp
Ringarum

EMS, Bergkällavägen 33, Sollentuna. Telefon växel 08-594 768 30
EMS, Vagnmakaregatan 3. Telefon växel 031-340 99 60
Mariestads Maskin & Energi AB. Kontaktperson: Jonas Jonsson 0501-650 90
Orsa Maskin AB. Kontaktperson: Bengt Norman, 0250-432 20
Offes Trading. Kontaktperson: Jan Offesson 040-54 64 95
Lögenäs Maskin AB. Kontaktperson: Anders Karlsson 070-328 71 36, 0121-305 70

