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Nordea Finans 
– en stark partner inom fi nansiering.

Vi har en hög specialistkompetens och ett brett utbud inom fi nansierings-
lösningar. Investeringskrediter är bara ett exempel.
 
Läs mer på nordeafi nans.se
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take- job

ibland är det skönt att säga att ”vad var det vi sa?”.
Vi ska inte ikläda oss rollen som profet, men vi måste ändå 
konstatera att vi som var en smula skeptiska till larmsig-
nalerna för ett halvår sedan, har fått rätt. Den valutakris 
inom Euro-området som sjuder lite varstans och kokar i de 
södra regionerna, kommer sannolikt att få en del långsik-
tiga konsekvenser. Men den förlamande världsdepression 
som ansågs stå för dörren under den gångna hösten och 
vintern, blev aldrig verklighet.

Tvärtom kan man säga, börserna har så sakta hämtat in 
en del förlorad mark och räntorna är fortsatt låga. Bostads- 
och fastighetsmarknaderna här hemma har backat en smula, 
vilket många bedömare anser vara ett sundhetstecken.

medan stora delar av Europa och USA brottas med diverse 
grundläggande ekonomiska problem, ser man endast svackor 
i tillväxten i de delar av världen där Take-Job och Hyundai 
tillverkas. Japan har återhämtat sig efter jordbävnings- 
och kärnkraftskatastroferna förra året och Sydkorea har 
endast haft en lite minskad tillväxt, om ens det.

För våra två huvudleverantörer är det med andra ord – 
”business as usual”. Nya modeller presenteras, utvecklingen 
fortskrider på den tekniska sidan och leveranserna kom-
mer som de ska.

hur är det då med Dieci? Kanske frågar man sig hur det 
går med denna italienska tillverkare av teleskopare. De be-
finner sig ju i ett land som till viss del plågas av euro- 
zonens problem.

Ingen som helst fara, kan vi svara.

Vi ska inte glömma att Italien är 
ett stort land och att de norra de-
larna har en tradition inom tek-
nik och finmekanik som tillhör 
världens äldsta och mest respek-
terade. Faktum är att under det 
senaste halvåret har intresset på 
den svenska marknaden för våra teleskopare från Dieci,  
varit till stor glädje.

i det här numret av Grävscoopet har vi två nya medarbe-
tare att presentera. Vi bygger stadigt vidare på den egna 
organisationen. Det kan sägas att vi på EMS har gått ige-
nom en stabil fas, där det välsmorda maskineriet fungerat 
precis så som det ska.

Nu, under året 2012, är det dags att ta ytterligare några 
steg framåt igen. Kanske kommer vi att anställa fler duk-
tiga medarbetare – men målet är främst att knyta nätet av 
återförsäljare både tätare och starkare i hela landet.

Efterfrågan på våra maskiner växer ständigt och vi ser 
att den lokala representationen behöver stärkas för att 
kunna matcha framgången. Intresserade kunder ska få 
det både lättare och smidigare att bekanta sig med Take-
Job, Hyundai och Dieci, oavsett var i riket man har sin 
verksamhet.

Trevlig läsning!
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Dieci

hyundai på turné
under våren 2012 går en hyundai 140 W på demoturné på västkusten.
initiativet har tagits emot med stort intresse och grävscoopet har  
påpassligt skickat ut en fotograf för att dokumentera några av de tidiga 
demotillfällena.

4 | www.ems.se
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det första tillfället blev ett alldeles konkret 
uppdrag, där personal från Eje:s Maskinentre-
prenad arbetar med att åtgärda en vattenläcka 
i Mölnlycke.

Den andra demokörningen gjordes hos Sand-
hults maskinstation, där också diverse tillbehör 
testades. 

Vid varje demonstration är det flera förare som 
får prova på maskinen.

– Ju fler dess bättre, säger Daniel Hagström 
på EMS i Göteborg.

grävscoopets utsände kan intyga att intresset 
är stort för den här typen av demonstrationer. 
Alla inblandade, maskinförare liksom entre-
prenörer, uppskattar initiativet.

Rototilt® från Indexator är den robusta tiltrotatorn som står pall 
för riktigt hårda tag. Hemligheten heter helgjuten rotorkropp, 
komponenter av högsta kvalitet och minutiös produktionskontroll. 
Lägg även till styrsystemet PropPlus 2.0 och säkra finliret. 

Rototilt® - 
Fingertoppskänsla 
i världsklass

www.indexator.se

hyundai W 140 på 
demo hos ejes  
maskinentreprenad. 
här under arbete 
med en vattenläcka  
i mölnlycke. Daniel 
hagström noterar  
belåtet att alla test- 
piloter verkar mycket 
nöjda med maskinen.

hyundai W 140 på demo hos Sandhults maskinstation. 
mikael oscarsson, Daniel hagström (emS), anton Sand-
blom, roberth liden, andreas laxholm ( i grävmaskinen)
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k abelteknik

tillfälligheternas spel gör att grävscoopet 
träffar representanter för kabelteknik ulf 
Smeby ab utanför kymlinges tunnelbane-
station. men, att tala om en tunnelbane-
station är en smula missvisande, i vart fall  
i det avseendet att inga tåg stannar vid 
denna station. annars finns det mesta på 
plats, en perrong och förberedda ytor runt 
omkring – dock saknas en vanlig ingång  
till stationen.

området används till och från av Kabeltek-
nik som uppställningsplats för maskiner och 
materiel. Medan vi kliver runt och pratar och 
fotograferar, sveper tunnelbanetåg förbi med 
jämna mellanrum, på väg till eller från Kista.
Idag är Kymlinge ett lummigt strövområde 
mellan Hallonbergen och Kista, men under 
1960-talet planerade man att bygga förvaltnings-
lokaler åt departementen och riksdagen i om-
givningarna. 

Nu kom departementen istället att expandera 
utefter Drottninggatan i city, och den planerade 
Kymlige station blev överflödig.

Sannolikt är det bara en tidsfråga innan 
området bebyggs med bostäder eller annat, 

och Kymlinge station ställs i ordning som det 
en gång var tänkt. Men idag kallas Kymlinge 
för en spökstation och det berättas också om 
ett spöktåg som passerar ibland.

Av spökerier ser vi inget, däremot är det fas-
cinerande att uppleva miljön.

arbetsledaren nore björklund på Kabelteknik 
berättar att man ibland råkar ut för vanlig skade-
görelse vid Kymlinge. En gång var det ett gäng 
ungdomar som efter att de upptäckts, flydde in 
i tunnelbanegångarna i riktning mot Kista.

– Det är alltid skrämmande med obehöriga 
personer som rör sig inne på spårområdet, de 
förstår tydligen inte hur farligt det är med 
starkströmmen och de förbipasserande tågen, 
konstaterar han.

– Vi som arbetar här måste följa rigorösa  
säkerhetsbestämmelser, och vi förstår varför, 
fyller Anders Lindqvist i. 

Anders Lindqvist är eltekniker och till- 
syningsman i säkerhetsfrågor. En person med 
hans kompetens måste i princip alltid vara 
närvarande när arbeten utförs i spårmiljön.

totalt har kabelteknik fyra Take-Job TB 250 
som är utrustade för att vara rälsgående vid be-
hov. Därtill har man bland annat en mindre 

inga spöken            i Kymlinge

anders lindqvist och 
nore björklund 

diskuterar projektet. 
jörgen philipsson 

i hytten.

Spårtillsatskymlinge station.
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inga spöken            i Kymlinge

idag passerar tunnelbanetågen kymlinge station utan att stanna eller  
sänka farten. inom en icke särskilt avlägsen framtid kanske vi får se  
byggnader där det nu är skog.

Take-Job som är ännu smidigare och därför kan komma 
fram och arbeta i de trånga utrymmena kring exempel-
vis spåren vid en perrong.

Arbetet kan normalt utföras endast när tågtrafiken 
upphört, under småtimmarna på natten. Uppgifterna 
handlar oftast om kabelnedläggning, reparation, under-
håll och utbyten av kabelrännorna i betong. 

Själva kablarna tillhör inte bara starkströmssidan, 
det kan lika ofta vara signalkablar för kommunikation.

Allt måste fungera. Därtill finns det höga krav på  
dokumentation och kraven är även höga vad gäller miljö-
ledning, kvalitetssäkring och egenkontroll.

företaget kabelteknik ulf smeby ab bildades för snart 25 
år sedan, men flera personer har ännu längre erfarenhet 
från den typ av arbete som Kabelteknik utför. Idag är 
man ett drygt 20-tal medarbetare och har lokaler med 
verksamhetsledning, depå och annat i Mörby, i Stock-
holms norra förorter.

Hur kommer det sig att företaget har så många Take-
Job på maskinsidan?

En förklaring handlar om kvalitet och tillförlitlighet.
– Även om de flesta maskiner idag är driftsäkra och 

genomtänkta, så tycker vi att Take-Job ligger ett steg 
framför konkurrenterna, konstaterar Nore Björklund. 
Det är en skillnad som är avgörande vid valet av maskiner.
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Take-Job TB 290 
– nu ute i verkligheten

Vi är med i TruckPoint, ett europeiskt servicenätverk för 24 tim assistans för tunga fordon.

Burskapsvägen 5 Arboga  •  Pierre Lennartsson däckansvarig, tel 0589-896 76. Lennart Åberg maskinsäljare, tel 070-715 44 13.

Config Däckcenter’s däckverkstad erbjuder:
Personbilsdäck  |  Däckhotell  |  Räntefria köp  |  Fälgar  |  Entreprenaddäck
Lastbilsdäck  |  Drop In  |  Tidsbokning  |  Dygnet-runt-jour tel. 0589-896 73

Din återförsäljare av entreprenadmaskiner i Arboga
Vi är auktoriserade återförsäljare för: Hyundai  |  TakeJob  |  Dieci  |  Daemo

i skrivande stund har det hunnit  

passera ett halvår sedan take-job  

tb 290 dök upp på våra breddgrader. 

ett företag som hunnit bekanta sig 

med den nya maskinen är john  

rosenqvist gräv och Schakt ab  

i kalmar.

en av flera skillnader mot tidigare 
modeller, är faktorer som påverkar 
förarmiljön.

– Hytten har blivit ännu bättre, 
förklarar John Rosenqvist utan om-
svep. Tidigare var den inte alls då-
lig, i jämförbara maskiner. Men det 
här är något alldeles extra.

Det finns också andra faktorer 
kring ägandet och brukandet, som 
uppskattas.

– Åtkomligheten i största allmän-
het, när man ska göra någon form av 
service ute på fältet. Det är enkelt 
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Gör din grävare till
en vinstmaskin!
Med System engcon kan din grävmaskin bli ännu lönsammare. Alla 
produkter i redskapsprogrammet är anpassade för övriga sortimentet 
och ger dig en helhetslösning som breddar och fördjupar maskinens 
kompetens. Läs mer på vår hemsida www.engcon.com/sweden

engcon Sweden Transportgatan 5, 833 36 Strömsund
Tel 0670-65 04 00 | Fax 0670-65 04 57 

 Web www.engcon.com/sweden | E-post sweden@engcon.se

och logiskt att fylla på vätskor och exem-
pelvis komma åt batteriet, om man behöver.

Maskinen är också mer smidig och det är 
lättare att arbeta i trånga utrymmen, vil-
ket ofta betyder – nära intill husgrunder.

– Sammanfattningsvis är vi väldigt nöjda, 
avrundar John Rosenqvist.

företaget john rosenqvist gräv och schakt 
är endast 5 år ungt och ägaren förklarar att 
han faktiskt bara är 25 år gammal. Det måste 
anses vara raskt marscherat att redan vid 
denna ålder ha ett etablerat och välrenom-
merat företag, därtill med totalt 6 anställda.

Företaget i allmänhet och deras TB 290 
i synnerhet, arbetar ofta med hussane-
ringar och grundarbeten. Grävarbeten för 
vatten och avlopp samt dikningsuppdrag 
tillhör också de vanligaste uppdragen.

Den är smidig, stark och 
servicevänlig – så lyder 
flera omdömen om nya 

take-job tb 290.
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mä SSa

www.wipomatic.nu

Ett stort urval av skärmar
samt kameror med

Marknadens bästa bild!
TFTLCD 5,6” & 6,8” Har mycket bra bild. 

Fyra kameror kan anslutas.    Avståndsskala,  ljud samt
Videoingång, Fjärrkontroll.     backfunktion. Aut. Växling 
mellan kameror. Kontrollbox.  Spegelvänd / Normal bild.
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emS kommer att ha den största 
monterytan på mässan maskin-
expo, nästan en halv hektar. 
i år går evenemanget av stapeln 
på helt nya marker – endast tio 
minuters bilresa från arlanda 
norr om Stockholm.

fjolårets utställning, den sista 
som genomfördes på det numera 
bebyggda fältet vid Barkarby, be-
söktes av mer än 32 000 personer.

– Med sådana besökssiffror och 
det stora intresse vi mötte för 
våra produkter i maj i fjol, 
tänkte vi att årets satsning ska 
bli något alldeles extra, avslöjar 
Christel Söderberg, marknads-
ansvarig på EMS.

– Vi visar upp hela vårt fan-
tastiska produktprogram och 
därtill bjuder vi besökarna på 
en hel del mervärde i form av 
mässerbjudanden och under-
hållning.

med andra ord – lägg monter-
numret 1320 på minnet. Den i 
särklass största monter-ytan, 
4 800 kvadratmeter, kommer att 
vara välbesökt, utlovar Christel 
Söderberg.

Ytterligare information om 
utställningen finns på:
www.maskinexpo.se

MaskinExpo 

24 . 26 maj  2012

Monter 
      1320

Hyundai 235LCR-9 
på spännande uppdrag

Det brukar sägas att man lär så länge man lever – vilket också gäller för  

grävscoopets lilla reportageteam. några mil från katrineholm i det vackra  

Sörmland, blir det tidigare okända begreppet sjösänkningsföretag både förklarat 

och illustrerat.
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En stark generation 
arbetsbelysning med 
LED lysdioder
Längre livslängd – Energisnåla – Skaktåliga – Täta

Marknadsförs av KG Knutsson AB www.kgk.se

POWER BEAM 1000

POWER BEAM 2000ROTA LED F

MODUL 70

POWER BEAM 2000

i början av 1900-talet bildades ett 
antal så kallade sjösänkningsföretag 
runt mälardalen. Syftet var helt enkelt 
att förbättra dräneringen av områden 
som därmed kunde göras odlings- 
bara. Vatten som blir stående alltför 
länge i lokala små eller större sjöar, 
påverkar möjligheten att få markerna 
produktiva.

Slutsatsen var alltså att arbeta 
systematiskt med att gräva diken 
och hålla vattendrag fria från vege-
tation. Att alla vattendrag slammar 
igen med tiden, gör att projektet 
fortsätter in i våra dagar.

Det var med andra ord ett antal 
markägare som gjorde gemensam 
sak för sådär 100 år sedan, och be-
kostade utdikning och muddring av 
vattendragen – därav namnet sjö-
sänkningsföretag.

i hytten på en Hyundai 235LCR-9 
finner vi Markus Ingvarsson, tredje 
generationen i en verksamhet inom 
gräv-, schakt- och markarbeten. Fir-
man heter idag Åkernäs Gräv och 
Lantbruk AB, och det var Markus far-
far som startade verksamheten 1950.

Pappa Lars Ingvarsson represente-
rar den i högsta grad aktiva mellan-
generationen.

– Sedan 1980 har företaget haft 
en något bredare bas inom entre-
prenadverksamhet i allmänhet, be-
rättar Lars Ingvarsson.

Idag har företaget 8 anställda och 
Lars Ingvarsson är ensam ägare till 
företaget, dock med sonen Markus i 
styrelsen. 

Maskinparken är stor och varierad, 
till den grad att Lars Ingvarsson 
måste förklara.

– Vår roll är lite grand att vara 
problemlösare. Företaget har ett antal 
olika uppdragsgivare som i sin tur 
har de mest skiftande behov. Vi 
måste klara av nästan allt inom 
grävarbeten och schaktning inklu-
sive transporter. Vi anlägger vägar 
och gör i ordning avloppsanlägg-
ningar. Det kan också handla om 
att göra hål för stolpar, materialbe-
handling inom grus och jord, och 
att lösa det mesta av de hundratals 
situationer som kan uppstå, förklarar 
Lars Ingvarsson.

medan han pratar ringer telefonen 
och samtalet är en illustration av det 
han nyss sagt. Det är en kollega som 
har en grävare som gått ner sig och 
kört fast i den mjuka marken – så här 
efter att tjälen just gått ur backen.

– Vi ska dit och hjälpa dem loss i 
morgon bitti, kommenterar Lars 
Ingvarsson, och fortsätter berätta på 
temat opålitliga markförhållanden.

Något tiotal meter bort befinner sig 
Hyundaien som muddrar ett vatten-
drag och vi känner hur marken vi-
brerar där vi står.

– En gång för flera år sedan brast 
hela åkerkanten, säkert tjugo meter 
eller mer, och 25-tonnaren gled på en 
jordplätt, majestätiskt ner i mitten 
av vattendraget för att där bilda en 
lokal fördämning. Det var lite otäckt 
att sitta i hytten när det hände, in-
tygar Lars Ingvarsson med ett bi-
stert leende.

Själva bärgningsprojektet blev om- 
fattande den gången.

Det är inte utan risk att befinna sig 
nära åkanter med en maskin på 
många ton, inser vi och spanar lite 

oroligt mot den Hyun-
dai som manövreras av 
Markus Ingvarsson.

– Som ni ser har vi 
gjort en egendesignad 
förlängning av stickan, 
påpekar Lars Ingvars-
son. Den är till för att 
vi inte ska behöva gå 
alltför nära kanten med 
maskinen.

Det framkommer att även skopan 
är av egen design och tillverkning, 
uppenbarligen ligger det mycket 
bakom konstaterandet att man syss-
lar med både det ena och det andra.

hur kom det sig att det blev en så 
kallad kompaktmaskin, en Hyundai 
235LCR-9?

– Det beror på att den är kompakt-
byggd, vilket betyder att bakdelen 
med motvikten inte sticker ut längre 
än spårbredden på larvbanden, för-
klarar Lars Ingvarsson. Där man 
kommer fram med maskinen kan 
den också arbeta.

– Vi utför ofta uppdrag med dik-
ning och liknande alldeles intill  
vägar, och då är det ovärderligt att 
kunna arbeta utan att oroa sig för att 
bakändan är ute och viftar i trafiken.

Maskinen i övrigt, hur känns den?
– Vi är oerhört nöjda. Den har nu 

gått 300 timmar och det finns bara 
positiva saker att säga om den. Inte 
minst viktigt är det här med kon-
forten och förarmiljön, trots att det 
är en kompaktmaskin är hytten 
normalstor, avslutar Lars Ingvarsson.

lars ingvarsson har 
en stor erfarenhet 
från det mesta som 
har med entreprenad-
verksamhet att göra.
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Centralsmörjning
Med tusentals monterade maskiner har PMC Lubrica-
tion en mycket gedigen erfarenhet när det gäller 
smörjning av entreprenadmaskiner och olika typer av 
fordon. Med hjälp av duktiga medarbetare, kreativa 
kunder och mycket entusiasm är PMC Lubrication och 
Quicklub, Lincolns Progressiva Centralsmörjsystem, 
ett begrepp på marknaden.

Försäljning sker via EMS och deras återförsäljare som 
borgar för professionell hantering av material, instal-
lation och garanti.

PMC Lubrication  
som serviceorganisation
Som ett extra stöd till våra slutkunder stödjer vi EMS 
och deras serviceorganisation med utbildning och 
teknisk support.

Ring vårt Service/Supportnummer 

0709 20 85 00.

www.pmclubrication.se
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nyhe ter

Bilden togs när vi körde kabel-
trummor som lastades i världens

största fraktflygplan, Antonov An-225.

Trailertransporter över hela Sverige
Med egen Vägtransportledare

Rådmansö Trailer AB
www.radmansotrailer.se

Tel. 070-817 10 27, 0176-22 22 00

m Maskintransporter

m Maskinuthyrning

m Markentreprenader

Vi servar EMS med verktyg och förbrukningsmaterial

Tel. 070-665 70 80

företaget config ab i Arboga är sedan 2011 
återförsäljare åt EMS, och tanken är att man 
under 2012 ska bygga upp ett brett sorti-
ment av maskiner att prova och beskåda på 
plats.

– Företaget har ett verkligt toppläge, säger 
Christel Söderberg, marknadsansvarig på 
EMS. Lokalerna ligger väl synliga från E18 
och E20 och är synnerligen ändamålsenliga. 
Det är även så att regionen är mycket intres-
sant. Config befinner sig, rent geografiskt, 
i ett stort och mycket intressant grannskap.

Västra mälardalen är en expansiv region 
med utmärkta kommunikationer i alla 
väderstreck. Inom bekvämt bilavstånd finns 
Västerås, Enköping, Eskilstuna, Köping, 
Örebro – och en handfull andra städer. 
Tillsammans representerar invånarna i 
regionen en ansenlig del av Sveriges be-
folkning.

– Vi är mycket nöjda med samarbetet 
med EMS, intygar Thore Lindgren på Con-
fig AB. Produktprogrammet är starkt och 
uppbackningen från EMS ser vi som mycket 
lovande.

företaget config ab, med adressen Bur-
skapsvägen 5 i Arboga, har flera intressanta 
verksamhetsgrenar som på lite sikt bör 
kunna samverka på ett mycket intressant 
vis. Man har egenutvecklad programvara 
för felsökning och programmering av elek-
troniken i lastbilar, och därtill disponeras 
rymliga lokaler som klarar av att ta emot 
stora ekipage med kort varsel.

Samma sak är det med den fullutrustade 
däckverkstaden, där alla behov möter en 
lösning.

Ytterligare information om Config AB 
finns på deras hemsida www.config.se

Vi på Grävscoopet visste att Diecis tele-
skopare är mångsidiga, men blir ändå 
lite överraskade av att se hur man kan 
använda utrustningen. Här är det före-
taget JDM i Gällivare som visar på tidi-
gare oanade möjligheter.

ny återförsäljare

Config AB i Arboga
Snöfria tak med

takborste
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TCO 3 990 kr
Totalkostnad per månad exkl. moms vid 36 mån/7 500 mil.

Nu finns ytterligare en god anledning att köra Hyundai i40 - med Autolease Edition  
får du den lägsta totalkostnaden på marknaden för en Hyundai i40 tjänstebil.

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) 4,3-7,7 l/100 km, CO2 113-179 g/km. Miljöbil enl. definition i förordning 2007:380. Bilen på bild är extrautrustad.  
Erbjudandet gäller endast juridisk person, till 2012-06-15. Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.

5 års Nybilsgaranti
med fri körsträcka

”Bästa köp i mellanklassen”
Tjänstebilen nr 2/2011

Magnus Berggren, 08-473 46 56
Lars Berg, 08-473 46 63
hyundai@autolease.se

Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi/136 Business:
● 6-växlad manuell 
● Xenon-halvljus
● LED-varselljus
● Nyckelfritt låssystem
● Automatisk klimatanläggning
● Eluppvärmd ratt  
● Bluetooth handsfree
● Backkamera
● Parkeringssensorer
● Lättmetallfälgar
● Farthållare

Autolease Edition:
● Ingen kontantinsats (förhöjd 1:a hyra)
● Garanterat restvärde
●  Fri service i 3 år (7 500 mil)  

och reparationsavtal
● Försäkring
● Klimatneutralisering
●  Däckavtal inklusive kompletta  

vinterhjul
●  Däckhotell (förvaring och skifte av däck)
● Fordonsskatt
● Autolease Assistans

HY1203_i40_Autolease_210x297.indd   1 2012-03-19   13:41M1468-12 EMS 1_2012.indd   14 2012-04-19   08.32
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Nya medarbetare:

anders hultgren Nu är Anders åter hos EMS i Göte-
borg. Han slutade 2008, och det blev faktiskt tre 
olika arbetsgivare innan han återvände till EMS i 
januari 2012. Idag är Anders Hultgren verkstads-
chef och har även ansvar för reservdelar.
     På fritiden sysslar Anders med fina bilar av ädel 
modell, Volvo Amazon närmare bestämt. I källaren 

lär det också finnas en moped av fabrikat Zündapp från det fina  
året 1962.
Grävscoopet önskar Anders välkommen tillbaka!

christer löfquist den senaste anställde på EMS. Vi 
hittar honom på verkstaden i Göteborg. Han bör-
jade sin anställning i mars och kommer närmast 
från att ha arbetat på personbilssidan där han 
sysslat med utrustning, och även en del med det 
mer mekaniska.
Christer bor några mil utanför Göteborg.

Grävscoopet önskar Christer välkommen!

välkommen till oSS
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Scanlaser AB
Landsvägen 1
SE-457 51 Bullaren
Sweden

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

Welcome to the world of Machine Control

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

– vi ses i monter 1904 –
Scanlaser på MaskinExpo 2012

FRÖSÖ GRÄVMASKINER
valde HYUNDAI.

Börje Torbjörn
Lennart

Kontakta oss: 0250-432 20
omtbengt@telia.com    www.orsamaskin.se

Försäljning & service av EMS produkter.
Dessutom Lännen Grävlastare och  

Cummins Dieselmotorer.

Försäljning & service av: Take-Job • Hyundai • Daemo
Dessutom Lännen Grävlastare och Cummins Dieselmotorer.

OrsaMaskin AB

Kontakta oss: 0250-432 20 • omtbengt@telia.com • www.orsamaskin.se

Grävtillbehör AB

för planering och avjämning
av stora ytor och slänter.
Bredder 1000-3000 mm.

Avjämningsbalk

Slå en signal till Din maskinleverantör eller till
Billy Hölscher som gärna berättar mer

om SB:s grävutrustning. Välkomna!

Tel 0510-54 79 10, 0708-94 79 09 Billy • www.sbgab.se

emS bygger ett ännu 
starkare nät  
av återförsäljare
en stark lokal representation – det är en av nycklarna till 
EMS fortsatta framgångar på den svenska marknaden.

– Med ett produktprogram som är i särklass, ser vi på EMS att 
det är viktigt att hitta rätt samarbetspartners för att få en först-
klassig lokal representation, förklarar Bertil Söderberg, vd på EMS.

Arbetet med varumärken som Take-Job, Hyundai, Dieci och 
Daemo har gjort att både försäljningen och kundnöjdheten 
ständigt pekat i rätt riktning. Trogna kunder expanderar och 
fortsätter att köpa maskiner från EMS. 

Och det är man naturligtvis nöjd med på EMS.
– Vår tanke är att under 2012 ska vi lyfta blicken något, och 

sträva efter att förbättra den lokala representationen i Sveriges 
alla regioner. Det är viktigt att vi expanderar i den meningen 
att fler personer i vår bransch får möjlighet att prova våra 
maskiner och att man även får tillgång till vår förstklassiga 
servicefilosofi, fortsätter Bertil Söderberg.

Ifall det varit fråga om en kontaktannons, skulle formuleringen 
kunna bli så här:

”Pigg och positiv maskinleverantör i sina bästa år, med ett 
fantastiskt produktprogram – söker återförsäljare med 
stil, gott humör och stabil lokal förankring. Svar till 
’Hoppas på långvarigt och lönsamt förhållande’”
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bergkällavägen 33, 192 79 Sollentuna
Telefon: 08-594 768 30 Fax: 08-626 75 10
E-post: info@ems.se • www.ems.se

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

arboga config ab. kontaktperson: lennart åberg 070-715 44 13

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

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 

kontakta oss!

Martin Olsen 
Säljare Sthlm 
070-399 09 44

Mikael Söderström 
verkstadschef
08-594 768 32

Michael Karlsson 
reservdelschef
08-594 768 36

Thomas Grönlund 
teknisk chef
08-594 769 52

Jarkko Weckman 
fältserviceansvarig
08-594 768 39

Jan Johansson 
reklamation
08-594 768 46

Daniel Hagström 
Säljare
070-220 99 90

Anders Hultgren 
verkstadschef/
reservdelsansvarig
031-340 99 68

Patrick Andersson 
Säljare Sthlm 
070-105 48 78

Robert Gustafsson 
produktchef
08-594 768 47

Stockholm

göteborg

Roland Stoltz 
Säljare luleå 
070-676 06 00
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