GRÄVSCOOPET
EN TIDNING FRÅN EMSG SVERIGE AB

NR

1 2022

Äntligen dags för
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EMS lanserar
redskapsprogram
Nya bandgrävare
och hjulgrävare
från Hyundai
Ännu starkare
på service

Maskiner på taket
river med precision
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Det är mycket som händer runtomkring oss just nu

Hur förhåller vi oss till de dramatiska
förändringar som sker i vår omvärld?
det är mycket som händer runtomkring oss just nu. Hur

förhåller vi oss till de dramatiska förändringar som
sker i vår omvärld?
Att de senaste årens pandemi och nu krisen i Ukraina
sätter tydliga spår, det märker vi alla av på olika sätt.
Störningar i leveranskedjor som normalt sett är stabila.
Att det blivit dyrare att tanka sin maskin och sin bil är
ingen nyhet. Det är ändå omständigheter som är lätta
att leva med i jämförelse med de tuffa förhållanden och
det lidande som drabbar det ukrainska folket just nu.
Men vi ser hur sårbara vi i Sverige blir när omvärlden
är turbulent, hur beroende vi är av vad som händer i
andra länder.
ems påverkas givetvis av detta, som många andra verk
s amheter i vår bransch. Jag upplever dock att vi har
förberett oss på ett bra sätt och jobbat långsiktigt för
att säkra försörjning av maskiner, utrustning och re
servdelar. Vi började redan tidigt 2021 att förstärka
vår reservdelshållning och trygga leveranser av både
maskiner och utrustning. Självklart är vi påverkade
och får störningar men jag upplever att vi lyckas hålla
en god servicegrad trots allt som händer i världen.
Under förra året beslutade EMS att ta fram ett eget
sortiment av redskap till våra maskiner. Vi valde att
göra det i samarbete med en svensk leverantör med
tillverkning i Sverige, ett bra beslut särskilt när om
världen är turbulent. Vi har testat och levererat ut red
skap under början av året med bra respons. Hög kvalitet
och utformning anpassad för svenska markförhållanden
och hur vi i Sverige använder redskap och maskiner,
har gett oss bra respons.

ems.se | info@ems.se
EMS, Bergkällavägen 33, 192 79 Sollentuna. Tel: 08-594 768 30
EMS, Vagnmakaregatan 3, 415 72 Göteborg. Tel: 031-340 99 60
NTC, Lagbasvägen 3, 857 53 Sundsvall. Tel: 060-52 52 64

Svenska Maskinmässan på Solvalla 2–4
juni lanserar vi våra nya EMS-redskap på riktigt.
Under lanseringen samarbetar vi med prostatacancer
förbundet och deras årliga insamlingsaktivitet Mustasch
kampen för att stödja forskning och utveckling mot
Sveriges vanligaste cancersjukdom. Investera
i ett riktigt bra redskap så är du med och
stöttar du också. Vi skänker 100 kronor
per sålt redskap under perioden 2 juni till
sista november 2022.
i samband med

passa även på att ta en ordentlig
titt på våra nya hjulgrävmaski
ner från Hyundai, riktigt fina
maskiner med hög utrustnings
nivå och mycket bra stabilitet.
Eller kom bara förbi oss för att
snacka maskiner. Vi bjuder på över
raskningar, underhållning och trev
ligt sällskap.
ems fortsätter att blicka framåt med
stor optimism, vi jobbar vidare för
att vara din bästa maskin- och service
partner. Det skall vara enkelt att jobba
tillsammans med oss.

Kundenkelt, helt enkelt.
Lennart Edling,
vd EMS

EMS på sociala medier

Du kan följa oss i sociala medier för att få snabba uppdateringar
om stort och smått. Längst ner på vår webbplats hittar du länkar
till Facebook, YouTube, Instagram och LinkedIn. Välkommen!

Produktion: Roxx Communication Group, www.roxx.se.

Ansvarig utgivare: Lennart Edling. Projektledare: Stefan Andersson. Marknadskoordinator: Gunilla Hellström. Texter: Eva Ekholm. Foto: Erik Thor, Anders Nilsson,
Mats Jarmer, EMS. Omslagsfoto: Mats Jarmer. Mediasäljare: Heléne Fransson. Grafisk form: Örjan Folcke. Annonsoriginal: Roxx ateljé. Tryck: Åtta.45 Tryckeri, 2022
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Scanna QR-koderna för mer information, bilder och filmer på ems.se

HX145ALCR

Specifikationer

Arbetsvikt: 16 465 kg
Motor: Cummins F3.8
Motoreffekt: 100 kW
Maxflöde huvudpump:
2 x 127 l/min
Skopvolym: 0,23 – 0,73 m³
Maximalt grävdjup: 5 440 mm
Bakre svängradie: 1 530 mm
Bredd: 2 690 mm
Höjd: 3 105 mm

Nya bandgrävare från Hyundai
den nya bandgrävaren HX145ALCR i A-serien

från Hyundai har en arbetsvikt på knappt
16,5 ton. Den är utrustad med en ny motor,
Cummins F3.8, som jämfört med sin före
gångare ger åtta procents ökad effekt, tolv
procent mer vridmoment och elva procents
bränslebesparing. Dessutom klarar den steg
V-kraven utan EGR-ventil. Om du använder
CK-4 motorolja kan serviceintervallen för
motorn förlängas upp till 1 000 timmar.
Maskinen har ett nytt lyftläge som ger
förbättrad precisionskörning genom kraft
förstärkning och pumpflödeskontroll i kom
bination med reducerat motorvarvtal.
Det nya hydrauliksystemet EPIC, Electric
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Pump Independent Control, förbättrar effek
tiviteten genom datoriserad individuell
styrning av hydraulpumparna.
Hyundais fjärrövervakningssystem Hi
MATE ger full kontroll över maskinposition,
drifttimmar, bränsleförbrukning och andra
viktiga parametrar.

Uppdaterad inre och yttre design
Kupéutrymmet har blivit 13 procent större
och har avancerad kontrollteknik som ger
tydligt ökad förarkomfort och produktivi
tet. Även den exteriöra designen har upp
daterats, med extra säkerhetsfunktioner,
större servicevänlighet och med kort bakre

svängradie. Det innebär att du kan lita på
att maskinen presterar under utmanande
förhållanden.

Ytterligare modeller
Vid sidan av ovannämnda maskin lanserar
Hyundai ytterligare en så kallad kortrumpa
med kort bakre svängradie, HX130ALCR,
samt en konventionell modell, HX140AL.
– Hyundai levererar ännu ett antal fan
tastiska maskiner, den här viktklassen för
bandgrävare är hett eftertraktad och att
två av modellerna är kortrumpor komplet
terar vårt utbud på ett mycket bra sätt,
säger Lennart Edling, vd för EMS.

H Y U N DA I

Hyundai HX130ALCR

Hyundai HX140AL

Bandgrävaren HX140AL väger 14 ton
och ingår i Hyundais A-serie, en ny
generation av entreprenadmaskiner
som uppfyller de europeiska utsläpps
nivåerna enligt Steg V. Dessutom har Hyundai strävat
efter en kundnöjdhet på en helt ny nivå med maximal
prestanda och produktivitet, högre säkerhet, mer
komfort och bättre hantering av drifttiden.

m

Maskintransporter

m

Maskinuthyrning

m

Markentreprenader

Bandgrävaren HX130ALCR från Hyundai
väger 13 ton och har kort bakre sväng
radie, en så kallad kortrumpa. Den ingår
i Hyundais A-serie, en ny generation av
entreprenadmaskiner som uppfyller
de europeiska utsläppsnivåerna enligt Steg V. Dessutom
har Hyundai strävat efter en kundnöjdhet på en helt ny
nivå med maximal prestanda och produktivitet, högre
säkerhet, mer komfort och bättre hantering av drifttiden.

Ljusbågar i aluminium
till entreprenadfordon
Tillverkade av högsta kvalité

Tel: 0651-210 00 | E-post: info@entrax.se
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Mustaschkamp
med avstamp på maskinmässan

Planeringsskopa

När EMS ställer ut på Svenska
Maskinmässan den 2–4 juni 2022
blir det inte bara mingel, maskiner
och spännande underhållning i
montern. Här kan besökaren ock
så, tillsammans med EMS, bidra
till kampen mot prostatacancer.

Tjälkrok

Djupskopa

EMS lanserar eget
redskapsprogram
ems har tagit fram ett eget utbud av svensk

tillverkade prisvärda kvalitetsredskap i
Hardox/Boroxstål med färganpassning
till entreprenadmaskiner från Takeuchi
respektive Hyundai. Redskapen passar
även andra maskinfabrikat.
I sortimentet finns just nu skopor och
redskap anpassade för maskiner mellan
1–30 ton och redskapsstorlekarna S30–
S80. Fler redskapstyper är på väg och
inom kort kommer även gallerskopor.
Rätt anpassade redskap resulterar i bättre
produktivitet och en optimerad bränsle
förbrukning.

I redskapsprogrammet
finns i dag:
� Kabelskopor, 30–800 liter
� Djupskopor 55–2 000 liter
� Planeringsskopor 60–1 800 liter
� Tjälrivare
� Asfaltsskärare
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ems har inLett ett samarbete med Mustasch
kampen och Prostatacancerförbundet och
gör ett avstamp på Maskinmässan. Bolaget
kommer att presentera en grå skopa ur sitt
nya redskapsprogram, som är dekorerad
med en tjusig blå mustasch. Alla besökare
kommer att kunna ge bud på skopan och
behållningen från det högsta budet kom
mer att skänkas oavkortat till Mustasch
kampen.
– Dessutom kommer vi att ha en kam
panj på produkterna i vårt nya redskaps
program, från mässans start till och med
november, där vi skänker 100 kronor från
varje sålt redskap till Mustaschkampen.
Det känns mycket bra att på det här sättet
kunna göra något gott för alla män – en
kategori som flertalet av våra kunder till
hör, säger Gunilla Hellström, marknads
koordinator hos EMS.

Du
hittar EM S
i monter
Ö:26!

EMS ställer ut på Svenska Maskinmässan.

hela EMS egna redskapsprogram, med färg
anpassning till Takeuchi respektive Hyun
dai – mer om det här intill.
Varje hel timme dyker komikerduon
Ivan & Lacki upp. De utlovar bland annat
magi, spännande jonglering, spektakulära
eldkonster och kanske även den oförglöm
liga ballongmannen.
Den som vill kan prova sin styrka i en av
de kraftmätningsmaskiner som finns i mon
tern. Dessutom finns det förstås fika.

Maskiner, redskap
och underhållning
Det finns förstås fler skäl än kampen mot
cancer att hänga i EMS 2 000 kvadratmeter
stora monter. Där finns chans att ta en
närmare titt på de nya maskinerna från
Hyundai och Takeuchi. Det går också att se

Ivan & Lacki underhåller varje hel timme.

Innovationsutmärkelse
till Orsa maskin
ems är mycket stolta över att bolagets
återförsäljare Orsa Maskin har blivit till
delade Hyundai Dealer Award, för ”Best
2021 Product Innovation”. De får utmär
kelsen för den lift som de konstruerade
och monterade för rullstorsburne Patrik
Ketti, vilket Grävscoopet skrev om i nr 2
2021. Nu hoppas vi att uppmärksamhe
ten gör att fler personer med rörelsened
sättning, runt om i världen, kan få hjälp
med maskinanpassningar för att kunna
jobba som maskinförare.

VI BRYTER
MER NY MARK
NU SALUFÖR VI ÄVEN GJERSTAD I SVERIGE
STO LT MEDLEM AV

E M ASW E D E N.C O M
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Hyundai HW140A
överträffar de redan bra föregångarna
Hyundais hjulgrävare HW140A,
som lanserades i höstas, har nått
ut till de första kunderna. Gräv
scoopet träffade entreprenad
firman Mantes i Matfors ute på
jobb, för att ta del av deras
intryck av maskinen.
en ny hW 140 a

har satts i arbete och ytter
ligare en är på väg till Mantes i Matfors. Före
taget är en trogen EMS och Hyundaikund,
på grund av maskinerna i sig såväl som
förtroendet för EMS och dess serviceorga
nisation, berättar vd, Mante Jonsson.

Fjärde generationen
Mantes i Matfors har funnits i cirka 25 år,
i olika konstellationer.
– Det är ett familjeföretag med mig och
min son, sonen är fjärde generationen
maskinförare. Vi gör alla slags markjobb,
både direktupphandlade och som under
entreprenör. Och vi anlitar själva också
inhyrda maskinförare. Just nu jobbar vi
med anläggning av kommunalt vatten, av
lopp och vägar i Tyresö. Det uppdraget
kommer att löpa under cirka sex år. Dess
utom har vi en maskin som går i Flemings
berg på återställningsjobb, säger Mante.

Två nya HW140A

använt Hyundai i många år och varit nöjda.
När han sedan startade eget fick han köpa
loss en sådan maskin. Sedan dess har det
blivit fler, och fler Hyundai lär det bli
framöver.
Företaget byter inte maskiner så ofta,
men eftersom miljökraven har ökat behöv
de de nyligen byta till maskiner som upp
fyller de senaste kraven. En första HW140A
beställdes i augusti 2021 och ytterligare en
i november samma år. Mante är nöjd med
de uppgraderade maskinerna.

– Standardutrustningen är bra och täcker
våra behov med bland annat hjulstyrning,
bomfjädring och miljömotor som har vidare
utvecklats för bränslebesparing. Hyundai
har alltid haft stora, rymliga hytter, men jag
tycker ändå att komforten i den nya model
len har tagit ett steg framåt jämfört med
tidigare. Och du har utomordentlig sikt runt
om. Det är en driftsäker toppklassmaskin.
En annan fördel som Mante lyfter fram
är att det är lätt att komma åt att göra dag
ligt underhåll och service på maskinen.

Art.nr. 271-989202

Mante kom först i kontakt med Hyundai
hos en tidigare arbetsgivare som hade

HW140A uppfyller de hårda miljökrav som måste uppfyllas för jobb i centrala Stockholm.

nordic lights scorpius pro 415
The Heavy-duty champion

NÄR DIN SLANG HAR SAGT PANG!
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• Bländfri teknik
• 1500 verkliga lumen

• CISPR25 Klass 5
• 5 års funktionsgaranti

www.abkati.se
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"Det är en
driftsäker
toppklassmaskin."
MA NT E JO NS SO
OM HW 140A

N

Hyundai HW140A

Hyundais nya hjulgrävare HW140A har
en ny, kompakt design på baksidan och
förbättrad styrbarhet. HW140A och
HW160A är de nya ledarna för stora och
små platser för schaktning, grävning, borrning, kapning,
lyftning eller preparering av byggarbetsplatser. Ställ in
siktet på högre effektivitet och enastående resultat. Tillsammans kan vi flytta berg!
Hög komfort och bra sikt gör HW140A till ett bekvämt och säkert arbetsredskap.

Det funkade även bra på de äldre maski
nerna men på de nya är det ännu smidigare.

Viktig service
Alla i entreprenadbranschen vet att maski
nerna utsätts för stora påfrestningar – och
hur viktigt det är att snabbt få igång dem
igen om något fel skulle uppstå. Annars kan
även andra människor, maskiner och last
bilar bli stående. Kanske är det just i de
delarna en återförsäljare verkligen sätts
på prov.

– Det bästa med att ha köpt maskiner
genom EMS är att både EMS och deras åter
försäljare alltid gör sitt yttersta för att hålla
maskinerna igång om det uppstår något
fel. De försöker ordna så att man i alla fall
kan köra dagen ut om något har hänt. Men
maskinerna går nästan aldrig sönder, säger
Mante och tillägger att det ändå känns
tryggt med fyra års garanti.
Han understryker också att relationen
med säljaren innan köp är väldigt viktig,
annars får man ingen känsla för produkten.

– Jag har handlat från EMS sedan de sålde
på Kobelco, så det är en långvarig relation.
Både sälj- och serviceorganisationen är bra.
Och jag tycker att de flesta borde överväga
Hyundai, det är en stark konkurrent till
andra stora märken i Sverige med pris och
kvalitet som starka fördelar, avslutar Mante.
Scanna QR-koden för att
följa med oss på jobb hos
Mantes i Matfors.

Öka din produktivitet
med centralsmörjsystem
Automatiska smörjsystem från SKF och SKF Lincoln ser till att
smörjmedlet kommer i rätt mängd, i rätt tid och till rätt ställe.
Det ger ökad tillgänglighet på maskinen och större produktivitet
samt minskade underhållskostnader. Mindre slitage och mindre
smörjmedelsförbrukning ger även en lägre miljöpåverkan.

Besök www.skf.se/smorjsystem eller ring 013-15 80 30
® SKF och Lincoln är registrerade varumärken inom SKF-koncernen. Bild används under licens av Shutterstock. © SKF 2022
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SMARTA INNOVATIONER OCH ÖKAD EFFEKTIVITET

Rototilt tar redskap
och säkerhet till en ny nivå

Niclas Stockhaus
Region Syd, 070-300 13 68
Mattias Fahlander
Region Mellan, 070-605 20 50

Rototilts tiltrotatorsystem ger dig flera fördelar i ditt arbete. Redskap byggda för tuffa
tag som verkligen gör jobbet. Optimerade för din tiltrotator och din grävmaskin. T.ex
innebär våra hydrauliska fästen – Rototilt QuickChange™ – snabba redskapsbyten utan
att ens behöva lämna hytten. Rustad med SecureLock™, för säkrare redskapsbyten,
samt RPS, för precision och positionering, jobbar du effektivare och säkrare. Allt från
en och samma leverantör.

Mats Jernbom
Region Norr, 070-300 24 57
Markus Olofsson
Säljchef Sverige, 070-697 81 73
Stefan Johansson
Installationstekniker, Mälardalen/
Storstockholm, 070-622 19 29

Rototilt® gör det möjligt.

Gripar
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Skopor

Markvibratorer

Järnvägsgripar

Hydrauliska
redskapsfästen

Asfaltskärare

Rivtänder

Avjämningsbalkar

SERVICE

Geografisk och digital förstärkning
för snabbare service
Service är tveklöst en av EMS allra
viktigaste tjänster. Det håller
maskinerna igång ute i fält. Arbetet
med att trimma serviceorganisa
tionen fortsätter, med nyrekryte
ringar och digitala tjänster, och
många kunder har hoppat på
erbjudandet om serviceavtal.
geografisk närhet gÖr att servicetekniker
snabbare kan komma på plats om en maskin
skulle bli stående. Därför har EMS under
det gångna året etablerat service i Uppsala,
Gävle och på södra sidan av Stockholm.
– Via vår återförsäljare Maskingruppen
har vi adderat ytterligare serviceverkstäder
i Eslöv, Falkenberg, Ängelholm, Hörby och
Kristianstad. Och på motsvarande sätt via
NTC i Sundsvall. Vi har också rekryterat en
koordinator som ska bidra till ökad effekti
vitet, berättar Lanzon Georgiadis, service
marknadschef hos EMS.

Digital tillgänglighet – dygnet runt
EMS satsar också på ökad digital tillgäng
lighet. Ett exempel är kundservice via chatt
dygnet runt.
– Här har vi ett callcenter som ofta kan
ge inledande hjälp vid enklare frågor, eller
lotsa vidare till rätt support vid mer kompli
cerade ärenden. Det underlättar för många
som kan ta kontakt när de själva har tid,
säger Lanzon.
Utvecklingen av de digitala tjänsterna
fokuserar också på att göra det enklare att
hitta information om en viss maskin, be

Ökad geografisk närvaro gör servicen ännu mer tillgänglig. Här syns servicekillarna på NTC i Sundsvall.

ställa och köpa reservdelar och boka service
online. Sommaren 2021 lanserade EMS
en ny webbplats för att underlätta sådana
ärenden och fortsatt utveckling pågår.
– Ett av de initiativ vi tittar på är att kun
na ge ökad support digitalt. Det kan vara till
stöd för att lösa serviceåtgärder helt på
egen hand eller i samråd med tekniker som
kan ge råd på distans.

Kraftig ökning av serviceavtal
Efter en försiktig inledning då EMS lanse
rade serviceavtal, som bland annat ger ett
garanterat pris under hela avtalsperioden,
har intresset ökat snabbt. Efterfrågan har
flerdubblats och allt fler kunder har valt
att teckna avtal. Ett exempel är entreprenad
företaget Highscore som tecknade avtal för
ett fyrtiotal maskiner vid ett och samma
tillfälle.
– Det ger trygghet för kunden att veta
kostnaden för service och att få den jämnt
fördelad. Att serviceavtalet ger ett rabatterat
pris på både delar och service är förstås
också positivt.
Serviceavtalen gör det enklare för EMS

att planera sina insatser vilket ökar till
gängligheten för alla kunder, samtidigt
som avtalskunderna får fördel av att vara
prioriterade.

Proaktivt underhåll
En annan fördel är att EMS kan hjälpa sina
kunder med proaktivt underhåll.
– Om vi ser att maskinen varnar för fel,
men att maskinisten inte vidtar någon åt
gärd så kan vi kontakta kunden och berät
ta vad som behöver göras. Hög bränsleför
brukning är ett exempel på en felkod som
kan behöva åtgärd, säger Lanzon.
Han berättar att det inte är helt ovanligt
att maskinisten ser felkoder men kanske
ignorerar det på grund av stress eller slarv.
– Blir det tillräckligt många eller allvar
liga felkoder stänger maskinen ner för att
undvika allvarligare skador. Om det händer
är det inte säkert att vi är tillgängliga just
då, så för att undvika driftstopp är det vik
tigt att lösa problemen i tid. Det blir alltså
lättare när vi kan hjälpa till med att hålla
koll på maskinerna så som vi gör för våra
serviceavtalskunder, avslutar Lanzon.

Läs mer om
Lanzon Georgiadis,
servicemarknadschef hos EMS.
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Grävmaskiner på taket
I Mariehäll pågår Besqabs bostads
projekt där de tre översta våning
arna i en fastighet ska rivas innan
tio nya byggs på. De våningar
som rivs ”klipps” ner med gräv
maskiner eftersom fastighetens
fem nedre våningar ska stå kvar.
den som tog en morgonpromenad vid Marie
 ällsvägen i Stockholm den 16 februari,
h
kunde se en ny Takeuchi TB290-2 hissas upp
på ett tak med hjälp av en mobilkran. Totalt
har rivningsföretaget Destroy fem Takeuchi
maskiner på plats, fyra på taket och en på
P-däcket.
– På uppdrag av bostadsutvecklaren
Besqab river vi 13 500 kvadratmeter i tre
plan inför bygget av 250 lägenheter, en för
skola och ett LSS-boende. När bygget är
klart kommer huset att ha tretton våningar,
åtta nya och fem från den ursprungliga
byggnaden. De som flyttar in här får fin ut
sikt över Bällstaån och hela Sundbyberg,
berättar Johan Ahlström, vd och projekt
ledare för Destroy.
Det är ett omfattande projekt med kort
byggtid. Destroy inledde sitt arbete i novem
ber 2021 och ska vara klara i juni. Utöver de
våningar som rivs utförs också omfattande

Se filmen om hur en TB290-2 lyfts upp på taket med en mobilkran.

invändig lättrivning i den del av huset som
behålls.

Säkerhetstänk genomsyrar allt
Rivningsarbeten kräver alltid hänsyn till
omgivningen och ett starkt säkerhetsmed
vetande. När det utförs med maskiner uppe
på en byggnad, med boende i kringliggande
fastigheter och befintlig verksamhet läng
re ner i samma hus är kraven särskilt höga.
Ett uppdrag som på Mariehällsvägen kräver
ett par månaders noggranna förberedelser.
– Vi har konstruktörer som räknar på vil
ka laster bjälklaget tål, och vilket avstånd
vi måste ha mellan maskinerna. Vi har för
stärkt våningen under med doka-balkar
och stämpar. I början och slutet av varje
arbetsdag ser vi över alla förstärkningar.
Ytterligare utmaningar vid rivning är att
begränsa damm, vibrationer och oljud.
– Vi klipper ner byggnaden, en våning i
taget, sakta och metodiskt.

Smidiga och starka maskiner

Johan Ahlström, vd och projektledare för Destroy.

12 | ems.se

Destroy köpte sin första Takeuchi för 3–4
år sedan och fastnade direkt.
– Vi har haft maskiner av andra märken
tidigare, men TB290-2 med knäckbom är
att föredra, den har räckvidd, styrka och
smidighet lite utöver det vanliga. Det var

självklart att välja samma modell igen nu
när vi köpte ny maskin. Den kan hantera
och klippa ner konstruktioner på ett tryggt
och säkert sätt, säger Johan.
Grävmaskiner effektiviserar arbetet något
otroligt vid rivningsarbeten, så de används
överallt där det går.
Vid det aktuella bygget används 100-tons
mobilkranar både för att lyfta upp gräv
maskinerna och för att flytta dem mellan

TA K E U C H I

Ökade krav på
precisionsrivning

TB290-2 med knäckbom klarar de tuffa förutsättningarna när våning för våning rivs, samtidigt som
den nedre delen av huset bevaras.

bjälklagen. Dessutom finns en tornkran för
att lasta betong.
– Det är inte jättevanligt att arbeta med
maskiner uppe på byggnader på det här viset,
och det är inte så många firmor som kan
åta sig den typen av jobb. Men det går inte
alltid att jobba med höjdrivare.

Extrautrustning effektiviserar
– Vi har en rad olika skopor från EMS, men
i rivningsbranschen används fler verktyg än
så. Vi använder saxar och bilningshammare
för att klippa och slå sönder betong, vi har
gripmoduler och pulvriserare … det finns hur
många olika verktyg som helst.

För att underlätta redskapsbyten är Destroys
maskiner utrustade med Rototilt Quick
Change, som gör att föraren inte ens behö
ver lämna hytten.
– QuickChange gör att du kan byta verk
tyg extremt snabbt. Utöver att arbetet blir
mer effektivt så sparar du på verktygen
när du använder rätt verktyg till rätt sak,
säger Johan.

Scanna QR-koden för att
följa med oss på jobb hos
Destory.

Rivet byggmaterial ses i dag som
en resurs, inte som avfall. Det
märks bland annat genom skärpta
myndighetskrav, som i den nya
avfallsförordning som trädde i kraft
1 januari 2022. Och det kräver
omsorg under rivning och hantering av materialet.
– Det är en enorm skillnad jämfört med då vi började jobba med
rivning 1995. Och det är förstås
positivt. Nu sorterar vi ut för att
återbruka så mycket som möjligt.
Betong kan användas som vägbanksfyllning, virke kan flisas upp
och bli till värme, gips kan smulas
ner för att göra nytt gips av, ger
Johan Ahlström som exempel och
tillägger att olika avfallstyper
också provtas kontinuerligt för att
upptäcka om de innehåller några
skadliga ämnen som gör att de
behöver hanteras separat.
– Kunskapen förändras genom
åren. Asbest verkade till exempel
vara ett jättebra material, men i
dag vet vi hur skadligt det är.
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VI UTFÖR
• Tomtplanering
• Vatten och avlopp
• Husgrunder
• Vägbyggen och vägunderhåll
• Transporter
• Hantering av jord, sand och asfalt
• Vårstädning

Helhetslösningar inom
MARK OCH ANLÄGGNING
Tel. 0176-22 22 00, 0708-17 10 95, Gösvägen 26, 761 41 Norrtälje
info@radmansoschakt.se, www.radmansoschakt.se

DET ÄR ETT
SKITIGT JOBB…
FÖR ANDRA.
Att stå i lervällingen och koppla
hydrauliska verktyg är ett minne blott.
Sitt säkert kvar i den varma och torra
hytten och låt EC-Oil göra jobbet.
Att du dessutom spar tid får du på köpet.
Läs mer på: engcon.com/ecoil

H Y UTA
ND
I CHI
KA
EU

Kraftfull maskin med god komfort
Jacobssons Gräv har dagen innan
intervjun fått leverans av en
Hyundai HX300AL. Den sätts
genast i arbete för VA- och gatu
arbeten i Enköping. Bolagets
tidigare maskin av samma modell
körs i Uppsala.
jacobssons gräv har i dag 19 lastbilar och
24 maskiner som körs av 33 medarbetare.
Maskinparken består huvudsakligen av
Hyundai, vilka kompletteras med mini
grävare från Takeuchi.
– Den senaste maskinen, som kom i går,
var min 34:e nya Hyundai och totalt den
67:e som jag har köpt av EMS. Det har blivit
flera begagnade också, och några Takeuchi.
Jag köpte min första maskin från EMS 1997
och har haft god relation med dem i alla
år, berättar Mikael Jakobsson, ägare och vd
för Jacobssons Gräv.

Nöjd med Hyundai
Viktigast av allt vid valet av återförsäljare är
förstås bra maskiner.
– Jag har varit nöjd med Hyundai från dag
ett. Och de nya som har kommit nu går
fantastiskt, mjukt och fint i hydrauliken,
efter vad jag hör av maskinisterna. Och det
sker hela tiden en positiv utveckling med
förnybarhet. Vi har inga planer på att byta
märke. Det är bra ekonomi i maskinerna
och är maskinisterna nöjda då är jag nöjd,
säger Mikael.

Mikael Jacobsson, vd Jacobssons Gräv.

HX300AL är en stark maskin som gör markarbetet effektivt och bekvämt.

Han understryker att det också är viktigt
att ha bra förtroende för återförsäljaren.
– Helheten ska funka … inte minst vad
gäller service, det är viktigt med snabb
återkoppling. Det är visserligen inte ofta det
är fel på maskinerna, de är driftsäkra.
Men de gånger det behövs hjälp fungerar
det bra. Vi har ett långt samarbete och för
troende för EMS.

Andra maskinen på kort tid
Den HX300AL som nu har levererats är före
tagets andra av samma modell på kort tid.
Grävscoopet passade på att få en kommentar
från maskinisten som fick den förra maski
nen, han har hunnit köra den i cirka 1,5
månad:
– Det är en jättefin maskin. Den är stark
vilket är en fördel när man ska långt ner och
gräva och hissa, maskinen orkar det. Och
den har jättebra hytt, den är rymlig och
har bra komfort; bättre än maskiner som
jag har kört av annat märke, säger Joakim
Holmberg.
Joakim jobbar i Uppsala, där Jacobssons
gräv utför markarbeten med två Hyundaimaskiner. Detta inför bygget av tillfälliga
lokaler som ska rymma 800 elever då Kvarn
gärdesskolan evakueras under 5–15 år. Den
permanenta skolan ska rivas och sedan
byggas upp på nytt på samma plats.
– Den första etappen inleddes för ett år
sedan och kommer att pågå åtminstone ett

Joakim Holmberg, maskinist hos Jacobssons Gräv.

år till. Vi får se hur länge vi ska vara med.
Och det finns andra intressanta projekt på
gång i Uppsala, så vi hoppas förstås att vi
får vara med på fler, säger Mikael.
Utöver detta uppdrag utför bolaget alltså
arbeten i Enköping, med fyra maskiner.
Samt idigt rullar en stor del av maskinpar
ken i Stockholmsområdet. Jacobssons Gräv
är underentreprenör i samtliga projekt.
Scanna QR-koden för att
följa med oss på jobb hos
Jacobssons Gräv.
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VÄLKOMMEN TILL EMS!
Försäljningskontor
1 EMS STOCKHOLM
Bergkällavägen 33, 192 79 Sollentuna
Tel: 08-594 768 30 | www.ems.se
2
2 EMS GÖTEBORG
Vagnmakaregatan 3, 415 72 Göteborg
Tel: 031-340 99 60 | www.ems.se
3 NTC AB
Lagbasvägen 3, 857 53 Sundsvall
Tel: 060-52 52 64 | www.ntcab.com

EMS NORGE
Bølervegen 40, 2016 Frogner, Norge
Tel: +47 (0)63-93 63 00 | www.emsg.no

Återförsäljare
4 HULTMAN AB
Prästbol 8, 665 92 Kil
Tel: 0554-151 90 | www.hultmanmaskin.com

Sundsvall

Orsa

5 LÖGENÄS MASKIN AB
Navestadgatan 37, 603 66 Norrköping
Tel: 011-12 19 00 | www.logenasmaskin.se

3

6 MASKINGRUPPEN WALLINS TRAKTOR AB
Åkerivägen 8, 241 38 Eslöv
Tel: 0431-55 44 46 | www.maskingruppen.com

12

7 MASKINGRUPPEN FALKENBERG AB
Rönnhagsvägen 2, 311 44 Falkenberg
Tel: 0346-71 54 00 | www.maskingruppen.com

4

14

Eskilstuna

5
13

2

8 MASKINGRUPPEN WALLINS TRAKTOR AB
Råbygatan 19, 242 30 Hörby
Tel: 0415-130 40 | www.maskingruppen.com

Kil

1

Stockholm

Norrköping

Grästorp

10 MASKINGRUPPEN ÄNGELHOLM AB
Helsingborgsvägen 35, 262 72 Ängelholm
Tel: 0431-41 56 00 | www.maskingruppen.com

Göteborg

7

Falkenberg

15
Ängelholm
Landskrona

Kalmar

11

6
Eslöv

8

11 MEGA MASKIN AB
Fartygsgatan 15, 261 35 Landskrona
Tel: 070-570 40 16 | http://megamaskin.com
12 ORSA MASKIN AB
Klockarvägen 5B, 794 32 Orsa
Tel: 0250-432 20 | www.orsamaskin.se

10
9

9 MASKINGRUPPEN WALLINS TRAKTOR AB
Karpalundsvägen 39K, 291 61 Kristianstad
Tel: 044-31 30 40 | www.maskingruppen.com

Kristianstad
Hörby

13 STIG JOHANSSON MASKIN AB
Flakeberg 9, 467 95 Grästorp
Tel: 0514-310 96 | www.stigidiket.se

ems.se | info@ems.se
EMS är generalagent för Takeuchi, Hyundai och Daemo som ger oss ett
av marknadens bredaste och mest prisvärda sortiment inom grävmaskiner,
hjullastare, band- och hjulgrävare samt demoleringsutrustning. Vår
serviceorganastion ser till att dina maskiner är i toppskick.

14 STRENGBOHM ENEBY
Eneby 6, 635 09 Eskilstuna
Tel: 016-48 14 60 | www.strengbohm.se
15 TRUCK & MASKIN I KALMAR AB
Nils Holgerssons väg 139, 93 65 Kalmar
Tel: 0480-101 02 | https://truck.se

