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Annonsstopp för nr 4: 30 juni Tryck: Danagård Litho

n 1/8-sida s/v 675 kr
n 1/4-sida s/v 1 350 kr
n 1/8-sida färg 1 350 kr
n 1/4-sida färg 2 700 kr

n 1/2-sida s/v 2 700 kr
n 1/1-sida s/v 5 400 kr
n 1/2-sida färg 5 400 kr
n 1/1-sida färg 10 800 kr

1/1-sida
185x265 mm

1/2-sida
185x130 mm

1/2-sida
stående

90x265 mm

1/1-sida
utfallande

210x297 mm

1/4-sida
90x130 mm

1/4-sida
liggande

185x65 mm

1/8-sida
90x65 mm

Rabatter: 6 nr (helår): 20% 4-5 nr: 15 % 2-3 nr: 10 %

n Sidan 2 11 700 kr
n Sista pärmsidan 11 350 kr
n Sista sidan 12 450 kr
n Mittuppslag 16 200 kr

Annonspriser

Annonsstorlekar

Skärmärken 
och 5 mm 

utfall åt alla 
sidor

Utgivningsplan 2017: nr 1 februari (v 7), nr 2 april (v 16), nr 3 juni (v 24), nr 4 augusti (v 33), nr 5 oktober (v 42), nr 6 december (v 50)

Tidningen distribueras kostnadsfritt med ett exemplar till alla Sveriges golfklubbar, kommunala parkavdelningar och kyrkogårdsförvaltningar.
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Då gräs och gröda gror…

För dem väntar ledighetens alla 
fröjder, medan vi i den gröna 
branschen har det som mest 
hektiskt med att vårda och 
sköta allt som växer och frodas 
så här års. Dessbättre finns det 
god hjälp att få – både av skol-
lediga ungdomar som gärna vill 
tjäna lite extra under ledigheten 
och av goda arbetsredskap. 

Utvecklingen stannar inte av, 
nya företag och innovationer 
blommar ständigt upp, som 
rosor ur den hårdaste mark. 
Husqvarnas Rider, som fyller 
30 i sommar, är ett av flera 
goda exempel som vi berättar 
om i det här numret. Ett annat 

ännu mer ögonbrynshöjande 
exempel på utveckling svarar 
KSAB för – från kärnkraft till 
konstgräs och bevattning! 
Bläddra fram till sidan 20 så får 
ni veta hur denna spännande 
resa gått till. 

Vi hoppas det blir många 
lediga stunder i arbetet för 
läsning under trädkronornas 
skugga, och att alla får såväl 
välbehövlig som välförtjänt 
semester! Ta vara på tiden och 
njut av den blomstertid som 
kommen är – med lust och 
fägring stor!

Trevlig läsning
Olle Bolmelind

Så kom den till sist. Sommaren. Med maskros och tjärdoft. 
Skolavslutningarnas sånger till sommarens lov har klingat 
färdigt och eleverna är utflugna på grönbete. 

Läs äldre nummer 
av tidningen på 
gronytekontakt.se



För mer info www.lapab.com

För dig med krav

ÅRET RUNT LAPAB Maskin AB   
Box 46  •  734 22 Hallstahammar 

Tel 0220-225 60  •  Fax 0220-225 65
info@lapab.com  •  www.lapab.com

– en kvalitetsmaskin med tillbehör för alla årtider!

SLYIGA  
SLÄNTER
– inga problem! 
Ventrac klarar  
30-graders lut

Ventrac 4500:

 Standard Hjulbreddare Dubbelmontage
30o25o20o

35        olika 
tillbehör/ 
 redskap
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Evenio utökar sortimentet med redskap från Kersten
Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt

Evenio AB (f.d. Bertil Liljeholm AB) har utökat 
sitt sortiment med produkter från en av Tysk-
lands största producenter av specialanpassa-
de redskap för underhåll på ”hårda ytor”, Ker-
sten GmbH.

Kersten var ett familjeföretag 
vid den tidpunkten när det grun-
dades 1914. Då var det i första 
hand reparationer av traktorer 
och enklare jordbruksredskap 
som gällde, men efterhand bör-
jad familjen även utveckla enk-
lare jordbruksredskap. 

Georg Kersten, den senast 
aktive i familjen, utvecklade 
mer och mer specifik utrust-
ning för trädgårdsodling under 
sina verksamma år. I slutet av 
2013 sålde familjen företaget 
till Bernd Bossman och Robert 
Bosch som har vidareutvecklat 
företaget och produkterna till 

vad det är i dagsläget. Idag är 
Kersten en av de ledande tillver-
karna av redskap för underhåll 
av ”hårda ytor” såsom ogräsbe-
kämpning, både mekaniskt och 
termiskt, med redskap som sop-
valsar/maskiner och snöblad. 

Företaget tillverkar specialan-
passade redskap för åkgräsklip-
pare och kompakttraktorer av 
alla märken, men även för större 
jordbrukstraktorer. I Tyskland 
och stora delar av Västeuropa 
tillhör företaget de största i den-
na nisch. Sedan början av 2014, 
då Robert Bosch och Bernd 
Bossman tog över företaget, har 

de lett verksamheten in i fram-
tiden. Med många välutbildade 
medarbetare inom utveckling, 
produktion, slutmontering och 

försäljning i Tyskland och ut-
omlands kan Kersten garantera 
hög kvalitet, användar- och ser-
vicevänliga maskiner.

Evenio AB har utökat sitt sortiment med produkter från Kersten 
GmbH, för underhåll på ”hårda ytor”, till exempel sopvalsar. Red-
skap och fästen som passar alla märken på marknaden.

cubcadet.se

Följ oss på: CubCadetSweden

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Erleben Sie den
Unterschied.
Innovation, Fortschrittlichkeit, höchste Qualität und 
Leistung – das sind die Hauptmerkmale, die Cub Cadet 
ausmachen. Mit Gartengeräten von Cub Cadet erleben 
Sie immer einen Tick mehr: 
mehr Leistung, mehr Auswahl, mehr Komfort. 
Cub Cadet erhalten Sie exklusiv im guten Fachhandel.

cubcadet.se

cubcadet.se

Z1 PRO SERIE
83.992:-

exkl. moms
104.990:-
inkl. moms

Z1
NYA EFFEKTIVA PRO-SERIEN. Provkör 
nya Z1 PRO modellen med 137 cm 
klippbredd där man kan välja mellan 
sidoutkast eller mulch-klippning och 
där sluttningar som tidigare betraktats 
som omöjliga plötsligt inte är några 
problem. En kraftfull Kohler 2-cyl. 
motor på 747cc och insprutning, 
levererar kraften som behövs till den 
dubbla hydrostatiska drivningen till-
sammans med synkroniserad rattstyr-
ning som kontrollerar alla fyra hjulen 
och ger ett professionellt resultat – 
dessutom till ett mycket attraktivt pris.
En äkta Zero-turn rider! 

P.S; Kolla även in storebror Z5 med 
hela 152 cm klippbredd.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Erleben Sie den
Unterschied.
Innovation, Fortschrittlichkeit, höchste Qualität und 
Leistung – das sind die Hauptmerkmale, die Cub Cadet 
ausmachen. Mit Gartengeräten von Cub Cadet erleben 
Sie immer einen Tick mehr: 
mehr Leistung, mehr Auswahl, mehr Komfort. 
Cub Cadet erhalten Sie exklusiv im guten Fachhandel.



VIKING GRÄSKLIPPARE MB 4 RTP 
Kraftfull biogräsklippare med central klipphöjds-
inställning. 1-växlad.
• Upp till 2.500 m2

• 53 cm klippbredd
• Svanenmärkt

STIHL TRIMMER FSA 130 
Kraftfull och lätt batteridriven trimmer för trimning av 
segt gräs. Klippdiameter 420 mm, tre effektsteg och 
tvåhandsstyre.
• Flexibel - kan användas med metallverktyg
• Regnsäker - arbetet kan fortsätta även i dåligt väder
• Stor klippdiameter

Priser inkl. moms. Erbjudandet gäller t.o.m. 31 aug 2017. Med reservation för tryckfel.

STIHL och VIKING säljs endast genom servande fackhandel för
att garantera dig kompetent rådgivning och personlig service.

ORD PRIS 
9.990:- 

NU
8.990:-

stihl.se

ALLT FÖR SKOG OCH TRÄDGÅRD. 

REK. PRIS 

4.990:-
REK. PRIS 

4.590:-

REK. PRIS 

4.990:-

STIHL HÄCKSAX HSA 94 
Extremt kraftfull och robust professionell batteridriven 
häcksax.Anslutning med batterikabel.
• Låg vikt
• Vridbart handtag
• Dubbelslipade knivar 

STIHL LÖVBLÅS BGA 100 
Skönt tyst, lätt och mycket kraftfull batteridriven
lövblås för professionell användning. Anslutning med 
batterikabel. 
• Tyst
• EC-motor för lång livslängd
• Powerboost ger maximal blåskraft 
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City Ranger 3570 
- Imponerande flexibilitet och prestanda

En effektiv multifunktionsmaskin för året runt bruk

• Komfortabel arbetsmiljö för förare
• Utmärkt körkomfort
• 2 sits hytt med optimal sikt
• Hög prestanda - 67 hk motor
• ECO-mode - lägsta bränsleförbrukning 
 i maskinklassen
• Kvalitetskomponenter och multi-funktions-
 redskap säkerställer låga omkostnader
• Endast B-körkort krävs - totalvikt 
 under 3,5 ton.

www.outdoor.nilfisk.se

NYHET

Vi avlastar och förenklar!

Olofsdalsv. 44, Halmstad 035-260 69 90 Industrig. 14, Laholm 0430-126 66
Verkstadsg. 5, Ängelholm 0431-49 00 20 Jägershillg. 20, Malmö 040-21 10 10

www.liljekvists.com   Besök våra butiker eller beställ direkt i vår webshop!

HUSQVARNA P 525D
Kubota, D1105, 18,7 kW 
@ 3000 v/min, 25 l

Med en personlig serviceplan minskar du stillestånd och ökar fakturerbar tid. 
Batteriprodukter ger en renare arbetsmiljö och lägre driftskostnader.

Låt oss skräddarsy en totallösning som är perfekt anpassad till just din  
verksamhet. Behov och krav varierar i olika företag.

Hur ofta ska jag serva? När är det dags att byta? Hur ska jag finansiera?  
Vi hittar en lösning som passar dig!

Kontakta 
oss idag!

BOKA DEMO!

Vill du öka lönsamheten 
och förbättra arbetsmiljön?



En gräsklippare för framtiden

Tänk framåt, långt framåt när det är dags att köpa in nya gräsklippare.
 När tiden går är det skönt med gräsklippare som följer med genom åren utan 
att klaga. Klippo är en hårding som är byggd för att hålla - en följeslagare som 
troget ställer upp år efter år. Och då blir ju investeringen i Klippo en klok investering 
eftersom behovet av nya maskiner inte behöver skrivas in i budgeten lika ofta.  
Satsar ni dessutom på Svanenmärkta modeller visar ni en extra omsorg om framtiden.
 Visst kan ni klara er med andra gräsklippare. Det handlar bara om hur länge  
ni vill klara er. 

klippo.se

Klippo får pengarna  
att växa som gräs.
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Den 20 april var det stor vårvisning på Camro AB och runt 90 besökare kom och tittade på maski-
ner från Gianni Ferrari, Shibaura, Melex och Wille. Sedan oktober 2016 huserar Camro AB i nya, 
betydligt större och mer ändamålsenliga lokaler i Västerås. 

– Den här satsningen ger oss 
helt nya möjligheter att ta emot 
våra kunder och exponera våra 
produkter, säger marknadschef 
Roger Gredin. I de ljusa och 
rymliga utställningslokalerna 

får vi gott om kundvänligt ut-
rymme för hela sortimentet, 
från både Gianni Ferrari och 
Shibaura. 

Golvytan i de nya lokalerna 
mäter totalt 600 m2, dubbelt så 

Vårvisning hos Camro AB 
i nya kundvänliga lokaler

mycket som på det gamla stäl-
let. Det betyder väl tilltagna ytor 
även för verkstad och välsorte-
rat reservdelslager, utöver per-
sonalutrymmen och kontor. 

– Dessutom är vi omgivna av 

grönytor, lämpliga för demo av 
våra maskiner, säger Roger.

Det nya huvudkontoret lig-
ger strategiskt och lättillgängligt 
på Tunbytorps industriområde i 
Västerås. n

Golvytan i de nya lokalerna mäter totalt 600 m2. Håkan Mattsson, tidigare generalagent för Shibaura i Sverige, var 
med på visningen. Här visar han ett klippaggregat från italienska 
Caroni som är anpassat efter den svenska marknadens önskemål. 
Det har hydraulisk höjdinställning och går att förskjuta 3 dm i sid-
led och passar bra till Shibauras klippare.

grönytekontakt | juni 2017
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Runt 90 besökare gästade Camro under vårvisningen.

Camilla Mozzi och Mats Gustafsson laddade med hamburgare 
för alla besökarna.

Allesio Ferrari (t.h.), Export Manager på Gianni Ferrari, var på be-
sök under visningsdagen. Här visar han tillsammans med Ro-
berto Mozzi, ägare till Camro AB, GF Turbo Z4400 med front-
monterat klippdäck, zero turn, en 40 hk motor och 1,55 meter 
klippbredd.

Camros nya lokaler ligger strategiskt och lättillgängliga 
på Tunbytorps industriområde i Västerås.

2017 juni | grönytekontakt
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Spider MINI Spider ILD01 Spider ILD02
Klarar upp till 30 graders lutning
Krabbstyrd
Hjuldriven
Låg vikt
56 cm klippbredd

Klarar upp till 55 graders lutning
Krabbstyrd
Hjuldriven 
Låg vikt
80 cm klippbredd

Klarar upp till 55 graders lutning
Krabbstyrd
Hjuldriven 
Låg vikt
123 cm klippbredd

radiostyrda släntklippare

Läs mer och hitta din lokala återförsäljare på www.svenningsens.se

 044-340011      w w w . p o l s s o n s . s e         info@polssons.se



Generalagent

GF Sweden AB Isolatorgatan 10  721 37 Västerås 

www.gfsweden.se  info@gfsweden.se Tel. 021-352200

Se alla våra övriga modeller på hemsidan: www.gfsweden.se

Sverigepremiär för 
nya modeller från 
Gianni Ferrari

En helt ny modell av Gianni Ferraris välkända TurboZ
Kubota dieselmotor på 40 hk. Bränslekapacitet 43 liter. Transporthastighet 18 km/t 
Klippdäcket uppfällbart  hydrauliskt till serviceläge. Klippbredd på hela 160 cm. 
Dual-Cut™ mulching och bakåtutkast i samma klippdäck enkelt omställbart med ett 
handgrepp. Slaghack 150 cm. samt plogblad 175 cm. finns som tillval.

TurboZ 440 D

Se alla modeller från 
22-44 hk på hemsidan.

18 km/t

Turboloader H 440 2s
En ny modell av Gianni Ferraris Turboloader 
med tvåstegs hydrostatmotorer. 44 hk Kubota 
dieselmotor. Lyfthöjd till redskapsfäste
308 cm. med teleskoputskjut. Hydraulisk 
redskapslåsning och parallellföring som 
standard. 

24 km/t
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Vem säger att tyskarna 
bara bygger bra bilar?
Tysktillverkat sedan 1926, bevattning du kan lita på.

Perrots produkter kombinerar hög driftsäkerhet, 
bra pris och europeisk måttstandard. KSAB 
lagerför stora delar av deras sortiment och 
våra servicekillar kan alla på marknaden 
kända märken, såsom RainBird, Toro m fl. Vi 
rekommenderar varmt Hydra-serien, som vi 
redan fått många positiva reaktioner på.

HYDRA-SERIEN
• Marknadens bästa 

täckningsgrad
• Mässingsgängor, 

europeiska mått
• Klarar lägre tryck än 

konkurrenterna
• Ingen grävning vid 

felsökning

VI ERBJUDER PROJEKTERING & RÅDGIVNING FÖR ALLA TYPER AV BEVATTNINGSPROJEKT
Janne Stavås — Rådgivning & Försäljning: 021-10 26 74, jan@ksabgolf.se
Anders Stålberg — Rådgivning, Projektering & Försäljning: 021-10 26 72, anders@ksabgolf.se
Uffe Karlsson — Service Mellansverige: 072-240 4487
Jocke Edlund — Service Mellansverige, Sörmland, Östergötland: 070-248 2399
Jörgen Köjborg Jensen — Service Skåne & Västsverige: 072-720 3451

Husqvarna Rider firar 30 år med jubileumsmodell
Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt

När Husqvarnas första åkgräsklippare lanse-
rades 1987 blev den en omedelbar succé som 
såg till så att det blev mycket enklare att klippa 
gräset. I år fyller ridern 30 år och firas med en 
ny exklusiv jubileumsmodell.

Lite smartare, lite starkare och 
lite effektivare! En jubileums-
modell ska naturligtvis ha det 
där extra och när Husqvarna nu 
firar att deras världsberömda 
åkgräsklippare fyller 30 år, spa-
rar man inte på krutet.

Nya 214T AWD är en exklu-
siv proffsmaskin för de mest krä-
vande användarna. Som alla 
Husqvarna Riders är den byggd 
efter det unika konceptet med 
ett frontmonterat klippaggregat 
och den patenterade midjestyr-
ningen som ger minimal sväng-
radie. Jubileumsmodellen har 
dessutom utrustats med en ex-
tra kraftfull tvåcylindrig motor 

och ett klippaggregat med ännu 
bättre klippkapacitet. Det gör 
att den klarar jobbet även när 
förhållandena är ovanligt tuffa, 
som med högt eller grovt gräs. 

Den har också försetts med 
fyrhjulsdrift för att få effektiv 
dragkraft och stabilitet även på 
stora kuperade ytor, i sluttning-
ar och på halt underlag. Lägg 
därtill flera nya smarta funktio-
ner som gör 214T AWD både 
lättare att manövrera och mer 
praktisk att hantera. Till exem-
pel behöver den ingen choke för 
att starta, det räcker att bara vri-
da om nyckeln. Klipphöjden, 
med tio olika lägen, justeras 

snabbt med en enda spak och 
det är enkelt att fälla upp själva 
klippaggregatet för rengöring 
och service.

Sammantaget gör det jubi-
leumsmodellen till en riktig året-
runt maskin som med hjälp av 

olika tillbehör kan allt från att 
ploga snö till att sopa grus, ett 
resultat av att Husqvarna stän-
digt fortsatt att utveckla sin uni-
ka uppfinning sedan den första 
Ridern rullade ut ur fabriken för 
30 år sedan.



Munkahus industriområde, Karlshamn • Tel. 0454-841 64 • Fax 0454-841 72 • www.k-vagnen.com • info@k-vagnen.com

Det kompletta vagnsprogrammet 
för skolor, flygplatser, entrepre-
nad, fastighetsförvaltning, kyrko-
gårdar, golfbanor, kommuner.

Vagnar för alla behov!

Vi använder motorer från



16 grönytekontakt | juni 2017

Två nya modeller av betesputs från Ysta
Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt

YstaMaskiner AB presenterar två nya model-
ler av betesputs för bakmontering på traktorns 
3-punktsfäste. 

Den mindre modellen har en ar-
betsbredd på 1,55 meter och vä-
ger 292 kg och den större väger 
318 kg och har en arbetsbredd 
på 1,80 meter. Rekommenderat 
effektbehov är 30-50 hk.

YSTA B är en betesputs med 
hydraulisk sidoförskjutning på 
30 cm med ett 3-punktsfäste för 
kat.1. Den elektroniskt balanse-
rade spiralrotorn, som har en 
diameter på 114 mm, drivs av 
tre remmar via traktorns PTO 
(540 rpm). Växellådan har fri-
hjul för att skydda växellådan 
och traktorn. 

Fördelar med spiralrotor är 
en jämnare och mjukare kör-
ning som ger ett jämnare flöde 
och belastning med minskade 

underhållskostnader som resul-
tat. Rörliga skyddsplåtar fram 
minskar risken för stenkast un-
der körning. Stödrullen, som 
har en diameter på 140 mm, är 
självrengörande och ställbar i 
olika lägen beroende på vilket 
material som ska klippas. Leve-
reras med hammarslagor alter-
nativt Y-slagor och PTO-axel.

GMl sport
Garvaren, SE-341 60 Ljungby

+46 (0)372-885 00 | info@gmlsport.se 
www.gmlsport.se

en del av Green Landscaping

– fantastisk uppsamling & kvalité

Läs mer på www.gmlsport.se

GML-GRILLO-201405-185x130.indd   1 2017-05-22   11:16:55



Kontakta din återförsäljare för en demonstration eller mer information:  
ALVESTA Såg & Maskinservice FALKENBERG Maskingruppen FALUN PT:s Motor JÖNKÖPING Mek & Maskin Markvårdsmaskiner KARLSHAMN Markvårdsmaskiner Syd KARLSTAD 
KTT Motor KINNA Parkmaskiner i Kinna KUNGÄLV Markvårdsmaskiner Väst MJÖLBY Markvårdsmaskiner Öst SVEDALA KS Maskiner TÄBY LMK Markvårdsmaskiner VIMMERBY 
Mek & Maskin Markvårdsmaskiner VISBY Visby Bil & Maskin VÄSTERÅS Svanå Maskiner ÄNGELHOLM Maskingruppen

youtube.com/beloscarrier

MER KRAFT I BÅDE 
MOTOR OCH PTO !
TransPro 70100, slår NOx OUT

Redskapsbärare för professionella användare med höga krav på komfort, miljötänk 
och prestanda året om. TransPro 70100 med Kubota miljömotor K-CDS uppfyller IIIB 
kraven med superlåga NOx och PM-värden. Ett brett urval av redskap ger många 
effektiva arbetsdagar med låga timkostnader. Med ett rikstäckande servicenät får du 
samtidigt en pålitlig helhetslösning utan onödiga driftstopp. www.karcher-belos.se 



www.cfmoto.se
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c FORCE 800 EFI / 
C FORCE 800 EFI EPS
• 800 cc. 4-takt, V-twin, vattenkyld    
• 4 ventiler/cyl. SOHC, EFI 
• Maxeffekt 46 kW/63 HK   
• Lågväxel för maximal dragkraft
• Hydraulisk skivbroms fram & bak   
• Justerbara gasstötdämpare
• Vinsch, dragkula & släpvagnskontakt ingår

Från      

70.320 : 
           exkl. moms 
  (87.900 :- inkl. moms)

Finns NU SOM 
TRAKTOR B

EPS

• traktorregistrering. +4.000 :

• EPS (servostyrning) +7.000 :

-

-

T

köp till! 
Kombivagn Art nr. KV-1500

Kombivagn med kran och stödben fram som stan-
dard och lastkapacitet på upp till 1000 kg. Flak och 
ram i galvaniserad stålkonstruktion. Vridbart drag.  
Ta bort flaket, få en timmervagn!

• Längd/Bredd/Höjd: 3400/1240/1700 mm
• Flakmått: L2000xB1200xH400 mm
• Däck: 22x11x10
• Lastkapacitet: 1000 kg

13.520 :- exkl. moms
           (16.900 :- inkl. moms)

Läs mer och hitta närmaste 
återförsäljare på www.black-wolf.se

• tippbarT FLAK
• vridbart drag

Köp till vinsch & tippa 
flaket direkt via kranen! 



De NYA 2026R och 2036R kompakttraktormodellerna.

Med nya 2R-serien får du fl era innovationer som till exempel vår 
tystgående eThrottle transmission och CommandCut-kontroll för 
ökad produktivitet och prestanda.

2 R - S E R I E N
G Ö R  D I T T  J O B B  E N K L A R E 
O C H  D R A  N Y T T A  A V  E N 
B Ä T T R E  D E S I G N

Experience the Difference

JohnDeere.seGilla oss på och följ oss på 
 28
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NYHET

DINGLE Värmdal & Traktorservice AB, 0524-405 01 
ESLÖV Gunnar Nilsson Maskin AB, 0413-57 44 00 
GETINGE Gunnar Nilsson Maskin AB, 035-18 01 26 
HEDEMORA Bil & Traktorservice AB, 022-51 02 74 
HUDIKSVALL X-maskiner AB, 0650-161 00 
JORDBERGA OP maskiner AB, 0410-72 44 20
JÖNKÖPING Svenssons Motor AB, 036-31 21 80 
KALMAR-LÄCKEBY Svenssons Motor AB, 0480-42 97 40
KARLSTAD Värmdal & Traktorservice AB, 054-13 77 00 
KRISTIANSTAD OP maskiner AB, 044-20 76 00 
KUMLA Värmdal & Traktorservice AB, 019-58 53 00
KUNGÄLV Gunnars Maskiner AB, 0303-22 10 10

LINKÖPING Åhmans Traktorcentrum, 013-36 77 02
LULEÅ Norrmaskiner AB, 0920-311 00 
MELLERUD Värmdal & Traktorservice AB, 0530-511 85
NORRKÖPING/VIKBOLANDET Åhmans Trak tor  centrum AB
/Konungsunds Traktorcentrum AB 011-34 62 50
SKELLEFTEÅ Norrmaskiner AB, 0910-58 91 00
SKÄNNINGE Åhmans Traktorcentrum, 0142-29 88 88
SKÖVDE Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62
STIGTOMTA Bil & Traktorservice AB, 0155-20 52 00
SUNDSVALL X-maskiner AB, 060-52 54 85
TINGSTÄDE Agro-Maskiner, 0498-27 23 50 
TOMELILLA OP maskiner AB, 0417-783 30 

UMEÅ Norrmaskiner AB, 090-18 93 15 
UPPSALA Bil & Traktorservice AB, 018-16 17 70 
VARA Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62 
VETLANDA Åhmans Traktorcentrum AB, 0383-564 40  
VÄSTERÅS Bil & Traktorservice AB, 021-10 52 50 
VÄXJÖ Svenssons Motor AB, 0470-52 99 00
ÖRN SKÖLDSVIK X-Maskiner AB, 0702-14 15 16
ÖSTERSUND X-maskiner AB, 063-308 95 
ÅSARP Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62 
ÅSTORP Gunnar Nilsson Maskin AB, 042-509 90

ÅTERFÖRSÄLJARE

2898_SEAG_TS40730_2R_210x297+.indd   1 17/01/2017   14.51
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Tre starka ben att stå på för KSAB i Västerås

Hur kom det sig att inriktning-
en ändrades så markant? Mel-
lan kärnkraftverk och grönytor 
är ju inte kopplingen så självklar. 
Verksamhetschef Annette Pet-
tersson förklarar:

– I början av 1980-talet fick 
vi en förfrågan till vår mekanis-
ka verkstad om vi, med erfaren-
het av att bocka plåt och svetsa, 
kunde göra en ramp för utslags-
mattor till en golfrange. Och visst 

kunde vi det. Dessa blev väldigt 
populära och vi utökade med fler 
golfprodukter och ändrade ef-
ter ett tag namnet till KSAB Golf 
Equipment.

Därmed blev kärnverksam-

heten en helt annan och det-
ta med att serva kärnkraftverk 
finns inte längre på programmet. 
Däremot har verksamheten de 
senaste åren utökats med både 
konstgräs och bevattning.

Flera egna patent 
Golfbanorna har varit den hu-
vudsakliga målgruppen och 
samarbetspartners ända sedan 
1980-talet. KSAB Golf har ut-

Golf, konstgräs och bevattning

Visste du att KSAB är en förkortning för Kärnkrafts Service AB? Inte det? 
Men det var så det hela började: att serva kärnkraftverk. Idag är ”kärnverk-
samheten” en helt annan: att serva golfbanor, fotbollsplaner, kyrkogårdar 
och parker med utrustning, konstgräs och bevattning.

grönytekontakt | juni 2017
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Tre starka ben att stå på för KSAB i Västerås

rustat Sveriges golfbanor med 
banutrustning, skötselredskap, 
skyltning m.m. och har även ex-
porterat egenutvecklade produk-
ter worldwide sedan 1988. 

– Under dessa år har företaget 
även utvecklat ett antal egna pa-
tent på produkter som idag säljs 
världen över, såsom Guldkrat-
tan, Gödningsspridaren DUO 
och snabbkoppling till golfflagg-
stänger, säger VD Jan Stavås.

På den amerikanska markna-
den lanserar KSAB i dagarna en 
gödningsspridare för både sand 
och gödning och i början av som-
maren kommer en hel contai-
ner att levereras dit. Än så länge 
finns ingen distributör i USA, 
men det finns en leverantör som 
håller lager.

– Först och främst säljer vi till 
den svenska marknaden. Över 
hela landet har vi 12 säljare och 

så har vi flera distributörer runt 
om i Europa där den tyska och 
norska marknaden är vår störs-
ta. Men även Polen och övriga 
Östeuropa är på gång, säger An-
nette.

Konst- och hybridgräs
För ungefär 12 år sen så utöka-
des verksamheten med konst-
gräs. KSAB har lagt konstgräs på 
en stor andel av Sveriges golfba-

nor, på fotbollsplaner, tennispla-
ner, skolor och förskolor, i träd-
gårdar, rondeller och även på 
refuger. 

– Det vi hoppas blir en rik-
tig storsäljare är hybridgräs, sä-
ger Annette. Vi har inte gjort 
några större installationer ännu, 
men har mycket lyckat resultat 
och intresset är stort. Vår kon-
kurrensfördel är att vi kan både 
konstgräs och naturgräs. Näs-

s s s

En del av golfsortimentet.Verksamhetschef 
Annette Petterson och 
vd Jan Stavås utanför 
kontoret i Västerås.

2017 juni | grönytekontakt
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tan hälften av oss är ju f.d. green-
keepers.

Hybridgräs är precis vad det 
låter som: en hybrid mellan na-
turgräs och konstgräs. Men istäl-
let för att vara en kompromiss, 
är hybridgräset det bästa från de 
två: slitstyrka och pålitlighet från 
konstgräset tillsammans med 
sportens allra bästa spelegenska-
per från naturgräset. Hybridgrä-
set passar utmärkt i vårt svenska 

tuffa klimat och dåliga tillväxtför-
hållanden.

Bevattning växer
När VD:n Jan Stavås kom in i fö-
retaget för sju år sen hade han 
med sig stor erfarenhet inom ett 
annat område: bevattning. 

– Bevattning är en marknad 
som växer och vi jobbar hårt med 
att lära marknaden vad bevatt-
ning innebär. Kunskap är viktigt, 

som hur en bevattningsanlägg-
ning fungerar, vad en droppslang 
är och hur kan man styra den, 
hur kan man bevattna ytan på 
bästa och smartaste sättet osv. 
Automatiken sparar vatten jäm-
fört med att bevattna manuellt. 
Detta blir viktigare och viktigare 
nu när det börjar bli ont om vat-
ten, säger Jan.

KSAB ordnar projektering, in-
stallation, service och reparatio-

ner över hela Sverige. Även om 
Perrot och RainBird är de två 
produktmärken företaget lager-
håller så har installatörerna stor 
erfarenhet även av de flesta övri-
ga märken som finns på markna-
den.

Satsar på kyrkogårdar
– När det gäller bevattning för-
söker vi också komma in mer på 
kyrkogårdarna i Sverige. De är 

s s s

En nyhet inom bevattning är VP3 från Perrot. Målet med VP3 är att minska vattenkonsum-
tionen, öka kastradien samt att få en spridare som är lättare att installera. Med en kastlängd 
på över 50 meter finns VP3 hittills installerad på ett trettital större sportplaner världen över.

KSAB har lagt konstgräs på en stor andel av Sveriges 
golfbanor, på fotbollsplaner, tennisplaner, skolor och 
förskolor, i trädgårdar, rondeller och även på refuger. 

grönytekontakt | juni 2017
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lite mer som parker, så vi är uni-
ka på det sättet med att ha be-
vattning även i sådana miljöer. 
Kommer man ner i Europa är det 
istället mycket sten och marmor 
på kyrkogårdarna, säger Jan.

Det finns många fördelar med 
att ha automatisk bevattning på 
kyrkogården. Annette förklarar:

– Du sparar vatten, arbetstid, 
pengar och energi och du har 
exakt koll på din förbrukning. 

Dessutom – om du aktivt arbetar 
med fuktmätning m.m, så vet du 
att dina växter får exakt vad de 
behöver – varken mer eller min-
dre. Och idag går det även att sty-
ra bevattningen från mobilen.

Nyhet från Perrot
– Vi brukar skämtsamt säga att 
”vill kunden inte ha bevattning, 
då får de köpa konstgräs istäl-
let”, men i fotbollssammanhang 

vattnar man ju även konstgrä-
set. Och en stor nyhet inom be-
vattning är VP3 från Perrot. Att 
kunna vattna en fotbollsplan av 
konstgräs utan att behöva sätta 
spridare inne på spelplanen har 
varit möjligt sedan Perrot lanse-
rade VP2 för cirka 10 år sen. Den 
lanserades och fick stort genom-
slag på bland annat OS i Peking 
och OS i London, säger Annette. 

Förra året följdes VP2 upp av 

en ännu vassare version: VP3. 
Även den gjorde OS-lansering, i 
Rio de Janeiro förra året. Målet 
med VP3 är att minska vatten-
konsumtionen, öka kastradien yt-
terligare samt att få en spridare 
som är lättare att installera. Med 
en kastlängd på över 50 meter 
finns VP3 hittills installerad på 
ett trettiotal större sportplaner 
världen över, däribland Koppar-
vallen i Åtvidaberg. n

En nyhet inom bevattning är VP3 från Perrot. Målet med VP3 är att minska vattenkonsum-
tionen, öka kastradien samt att få en spridare som är lättare att installera. Med en kastlängd 
på över 50 meter finns VP3 hittills installerad på ett trettital större sportplaner världen över.

2017 juni | grönytekontakt



EASIER RELOADS.
LESS DRAMA.

2

Oregon®, Gator® och SpeedLoad™ är varumärken tillhörande Blount, Inc.

Gator® SpeedLoad™

Revolutionerande snabbladdning

På vår hemsida finner ni ytterligare information 
samt närmaste återförsäljare 

Har du tröttnat på krångliga och tidskrävande omladdningar av trimmerhuvudet? Oregon® kan erbjuda 
ett innovativt trimmersystem som eliminerar all frustration och trassel i samband med påfyllning av 

trimmertråd! Inget mätande och kapande. Inget lindande. Inga lösa brickor eller fjädrar. Du behöver bara 
placera den färdiglindade spolen i trimmerhuvudet, stänga locket och återgå till arbetet. Trimmersystemet 

Gator® SpeedLoad™ erbjuds i två storlekar och passar de flesta gräsröjare och trimmers på marknaden.

- Är tiden du behöver för 
att ladda det slitstarka 

Gator® SpeedLoad™ 
huvudet

OregonProducts.se

20
SEK

PRO

- Utvecklat i nära 
samarbete med de 

största grönyteföreta-
gen i USA

2x

- Den värmebehandlade 
tråden håller upp till dubbelt 
så länge som konventionell 

trimmertråd

För Proffs Ekonomisk20 Sekunder



MASKINÅTERFÖRSÄLJARE
Floby Axima i Floby AB 0515-421 80     
Göteborg Västerservice Tractor AB 031-54 04 35 
Jönköping Axima i Jönköping AB 036-30 82 72  
Karlstad Maskin Väst AB 054-80 83 80
Kumla Hako Ground & Garden AB 0708-83 00 73
Malmö Hako Ground & Garden AB 0766-29 08 04  
  

Toro marknadsförs och säljs av Hako Ground & Garden AB. Tel 035-10 00 00. www.hako.se                  

BESÖK OSS I VÅR MONTER J52 UNDER 
BORGEBY FÄLTDAGAR 28-29 JUNI!

Toro Groundsmaster 3400-D
Välj mellan ROPS eller demonterbar, 
bekväm hytt med AC.
Klippbredd: 157, 183 cm

Vilken Toro passar din grönyta?
Styrka, prestanda, kvalitet och klippresultat kommer du att erhålla oavsett vilken Toroklippare du väljer. Det som däremot är svårt att välja är vilken 

maskin som passar bäst för just din grönyta. Tag därför kontakt med våra kunniga direktsäljare eller återförsäljare, så hjälper de dig att hitta rätt 

klippare. Besök oss gärna i vår monter J52 under Borgeby Fältdagar 28-29 juni. Varmt välkomna!

Toro Groundsmaster 360-D
Välj mellan ROPS eller praktisk 
hytt med AC. 
Klippbredd: 183 cm, 254 cm

Toro Groundsmaster 4000-D
Välj mellan ROPS eller bekväm
förarhytt med AC.
Klippbredd: 335 cm

Toro Groundsmaster 7210
Välj mellan ROPS eller 
komfortabel förarhytt (Polar Trac-systemet)
Klippbredd: 152, 157, 183, 254 cm

Stockholm Hako Ground & Garden AB 0708-83 00 94
Västerås Hako Ground & Garden AB 0708-83 00 87  
Växjö Sundahls Maskinaffär AB 0470-74 40 00
Ängelholm MaskinGruppen AB 0431-41 56 00  
Östersund Jämt-Maskin AB 063-134 450 

Toro Z Master 8000 - NYHET!
Uppsamlande, spakstyrd.
Klippbredd: 122 cm

Toro Reelmaster 3555-D
Klippbredd: 208 cm

Toro Groundsmaster 
5900/5910-D
Välj mellan ROPS eller 
ergonomisk förarhytt med AC.
Klippbredd: Hela 488 cm
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TROLLA LEAVY 97

Hitta din närmaste återförsäljare : 
www.epl-produkter.se / Tel: 0722-494080

TROLLA
SPRUTA 15 L.

TROLLA ATV POLY VAGN 680 kg

8.780,-

Alla priser är exkl. moms

1.076,- 1.916,-

Komplett 

program 

för grönyta

KONTAKTA DIN LOKALA ÅTERFÖRSÄLJARE

Tel: 046-259200 • www.sodhaak.se

Amazones grässamlarserie andas hög kvalité, oavsett om det är självgående, 

bogserade eller burna maskiner, som klipper gräs, vertikalskär, mulchar samt 

samlar gräsklipp, löv och material från häckklippning.

Nolås 131 • 893 96 Sidensjö
070-365 53 59 • 070-336 05 20

info@cwprodukter.se
www.cwprodukter.se



GRÖNYTESKÖTSEL  FÖR MILJÖMEDVETNA PROFFS!
STADSPARK.SE

HELION 2
  Tyst för omgivningen
  Låg vikt
  Quick-shift: snabbt byte  

 av svärd
  Välj mellan 4 olika 

 hastigheter
  Minimalt underhåll
  Batteritid för en  

 heldags arbete

Laddat för  
vårstädning!

EXCELION 2000
  Underhållsfri motor
 Mjuka gummihandtag
  Inga utsläpp och  

 föroreningar 
  Förbättrar arbetsmiljön 

 för användaren
  Ergonomisk sele för  

 bästa rörelseförmåga  
 och viktfördelning

AIRION 2
  Totalvikt endast 2,5 kg
  Luftflöde på 920 m3/h
  Batteritid för optimal  

 produktivitet
  Bibehåller perfekt balans  

 oavsett hastighet
  Skonsam mot handleder  

 och armar
  NOLL utsläpp

Hitta din  
återförsäljare!  
stadspark.se
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Vidareutveckling av eldrivna hjullastaren WL20e
Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt

2015 presenterade Wacker Neuson WL20e, den första hjullastaren 
med eldrivning. Den batteridrivna hjullastaren med en skopvolym 
på 0,2 kubikmeter vidareutvecklas konstant och finns nu tillgäng-
lig med det högvärdiga AGM-batteriet. 

Förkortningen AGM står för 
”Absorbent Glass Mat”. I denna 
typ av batteri är elektrolyten för-
bunden med glasfiber-fleece vil-
ket ger ett läckagesäkert system. 

Förutom denna aspekt er-
bjuder den nya teknologin ytter-
ligare positiva egenskaper: 

n Den är mindre temperatur-
känslig och utvecklar mindre 
värme vid laddning och drift, 
vilket resulterar i en förhöjd 
elektrisk uteffekt. Detta är en vä-
sentlig fördel för den nya genera-
tionen av hjullastare. 

n Tack vare 230 V-laddaren 
som är integrerad i maskinen, 
kan batteriet laddas upp enkelt 
via en kabel till ett strömuttag. 
Detta underlättar det dagliga ar-
betet med hjullastaren WL20e 
på byggarbetsplatsen. 

n Flexibla underhållsladd-
ningar är nu effektivare tack 
vare högre märkström och en 
förbättrad strömförbrukning. 

n Dessutom är batteriet näs-
tan underhållsfritt. De kunder 

som redan använder den el-
drivna hjullastaren WL20e kan 
byta till AGM-tekniken, exem-
pelvis när nästa batteribyte pla-
neras.

n Kapacitetsparametrarna 
för den helt eldrivna hjul-
lastaren WL20e motsva-
rar de dieseldrivna och 
överträffar dem till 
och med i några av-
seenden: genom det 
lättare batteriet uppnås en tipp-
last på 1 509 kg. 

n Om batteriet på hjullasta-
ren WL20e är fulladdat kan du 
arbeta med maskinen upp till 
fem timmar – tillräckligt med 
tid för typiska arbetsuppgifter 
som materialtransport över kor-
tare sträckor. Batteriets ladd-
ningsstatus har föraren ständigt 
kontroll på via den alltid synliga 
displayen. 

n Dess mest moderna bat-
teriteknologi och utsläppsfria 
drivning gör hjullastaren per-
fekt för användning i stadsmil-

jö och inomhus, till exempel i 
växthus, parkeringshus eller vid 
byggnadssanering. Också i an-
dra känsliga miljöer och bygg-
nader utmärker sig den eldrivna 
hjullastaren, tack vare sin låga 
bullernivå. Med driftskostnads-
besparingar på omkring 40 pro-
cent under maskinens livslängd, 
erbjuder dessutom den eldriv-
na hjullastaren ekonomiska för-
delar.

n Med sin höjd på 2,25 meter 
och drygt 1 meter bredd är låga 
och smala genomfarter, eller 

transport på en släpvagn, inga 
problem för Wacker Neusons 
hjullastare WL20e. 

Förarskyddstak
Men om mycket låga genom-
fartshöjder skall passeras, un-
der 2 meter, är förarskyddsta-
ket för högt. Wacker Neuson 
erbjuder framgångsrikt sedan 
några år tillbaka det fällbara 
förarskyddstaket EPS, (Easy 
Protection System) vilket med 
några få handgrepp går att för-
bereda för en låg genomfart.

Ännu bekvämare är EPS 
Plus, ett hydrauliskt nedsänk-
bart förarskyddstak. Föraren 
kan manövrera detta tillval från 
förarstolen. EPS Plus löser pro-
blemet med låga genomfarter 
och underlättar arbetet betyd-
ligt. Detta gäller i synnerhet när 
flera låga genomfarter måste 
passeras. 

EPS Plus innebär en enorm 
tidsbesparing eftersom föra-
ren inte måste gå av maskinen 
för att kunna sänka ned taket. 
EPS Plus finns som tillval för de 
kompakta hjullastarna WL20e 
och WL20.

Den eldrivna hjullastaren 
WL20e ingår i Wacker Neu-
sons nollutsläppsserie som 
också innefattar två batteri-
drivna stampar, dual power-mi-
nigrävmaskin och en banddri-
ven dumper. 



SVEDALA KS MASKINER, 040-40 40 20 ÄNGELHOLM MASKINGRUPPEN, 0431-41 56 00 HELSINGBORG NILS LARSSONS MASKINSERVICE, 042-13 35 20 
KARLSHAMN-HÄSSLEHOLM-KALMAR K-VAGNEN VAGNSTEKNIK, 0454-841 64 JÖNKÖPING-VIMMERBY MEK OCH MASKIN, 036-290 22 30 

MJÖLBY MVM MARKVÅRDSMASKINER, 0142-800 40 KARLSTAD KTT MOTOR AB 054-53 43 00 KINNA PARKMASKINER, 0320-357 15 
KUNGÄLV MVM MARKVÅRDSMASKINER, 031-711 30 10 SKÖVDE GUNNARS MASKINER, 0500-42 41 62 TÄBY LMK MARKVÅRDSMASKINER, 08-544 433 80 

VÄSTERÅS-ENKÖPING-STORVIK TRAKTORCENTRALEN AB, 0171-201 00 SUNDSVALL X-MASKINER AB, 0650-161 00 SKELLEFTEÅ NORRMASKINER AB, 0910-58 91 00

Kombinera det dagliga arbetet med K-Heat
• Ogräsbekämpning
• Bevattning
• Högtryckstvätt
• Fasad- och taktvätt
• Rengöring av plattor och stenläggningar
• Klottersanering
• Elverk

K-Heat är en modern, miljövänlig och effektiv produkt med många användnings-
områden – med fokus på ogräsbekämpning med hetvatten. Den finns i flera olika 
modeller. K-Heat Maxi går att få monterad både på släpkärra och lastbilsflak och 
K-Heat compact har hydrauldrift för redskapsbärare som Belos Trans Pro. Detta 
ger en kombination som gör att du smidigt kan använda den för ogräsbekämpning 
och som högtryckstvätt för saneringsjobb. Avverkningsgraden med K-Heat Maxi 
är upp till 2 000 m2 om dagen. Lågt vattentryck och fritt flöde, 98-gradigt vatten, 
låg ljudnivå och en så kraftig högtrycksvätt som 110 bar.

Modern ogräsbekämpning 
Hett vatten håller ogräset i schack!

MUNKAHUS INDUSTRIOMRÅDE 374 31 KARLSHAMN 
TEL 0454-841 64 FAX 0454-841 72 
INFO@K-VAGNEN.COM WWW.K-VAGNEN.COM

K-Heat Maxi 
PLUS 15/160
500 mm redskap 
och 160 bars 
högtryckstvätt

Nyhet!
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035-152670 . www.nomaco.se
Ingår i Svenningsensgruppen

El-bilar för en ny tid!
E L - B I L A R  F Ö R  E N  N Y  T I D

Melex 3-serie 

Arbetsfordon byggt för tuff användning! 

Titta in på vår hemsida nomaco.se, 
för att hitta din närmaste återförsäljare.
 
Nomaco - lite bättre el-bilar!

Dammfri arbetsmiljö
Med en standardutrustad Wille löser du enkelt vårsäsongens alla jobb, allt från

 bevattning och högtrycksrengöring av vägar till tvätt av vägskyltar etc. 

Tack vare marknadens mest e�ektiva motorhydraulik �nns 

det inga begränsningar för vad du kan göra med din Wille.



Succén men den 
här fortsätter!

Nu lanserar vi ytterligare en 
motor med Instart!
2015 började vi utrusta de bästa gräsklipparna på marknaden med Instart, 
som gör att man slipper startsnöret och istället kan starta klipparen med en 
knapptryckning eller ett enkelt handgrepp. Tekniken, som vi är först i världen 
med, bygger på ett litiumjonbatteri som tillsammans med kraften i motorn 
ersätter snöret. Batteriet laddas enkelt med en laddare och ett fulladdat 
batteri räcker till drygt 50 starter.

I år har vi utökat våra serier med Instart® på den nya Briggs & Stratton 
575iS InStart OHV motorn.

Vill du veta mer? 
Gå in på www.briggsandstratton.com eller kontakta oss på 08-449 56 30.

Briggsandstratton_Instart_annons_A4_gronytenytt_2017.indd   1 2017-05-03   11:00
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Fyra nya återförsäljare av Kubota i Sverige
Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt

Kubotas svenska generalagent Maskino har 
tecknat avtal med fyra nya återförsäljare. Det 
innebär att man nu har sammanlagt 18 försälj-
ningsställen runt om i landet.

Under 2016 bytte den svens-
ka generalagenten för Kubota 
Construction Equipment namn 
från Minimaskiner till Maski-
no. Samtidigt gjorde företaget 
en satsning på nya återförsälja-
re. Det resulterade i att man un-
der senaste månaderna tecknat 
avtal med Göranssons Maski-
ner, Swedetrade Entreprenad, 
NTC och GJ Maskin.

– Att knyta till oss erfarna 
och duktiga återförsäljare är en 
viktig del i vårt arbete framåt 
och vi är väldigt glada över våra 
nya samarbetspartners, säger 
Maskinos vd Göran Lyngstad.

De nya återförsäljarna säljer 

Kubotas grävmaskiner, dum-
pers och hjullastare. De ska 
komplettera de redan existe-
rande återförsäljarna som finns 
från Staffanstorp i söder till 
Skellefteå i norr.

Göranssons Maskiner är ett 
väletablerat namn i södra Sve-
rige och täcker Skånes län för 
Kubota Entreprenadmaskiner. 
NTC finns i Sundsvall och Sand-
viken, Swedetrade Entreprenad 
ligger i Karlstad och GJ Maskin 
har sina försäljningsställen i Fal-
köping, Ulricehamn, Skövde 
och Eksjö. Under våren 2017 
öppnar GJ Maskin även i Jön-
köping.

Förutom nya återförsäljare 
satsar Maskino även på att vida-
reutveckla sitt service- och efter-
marknadsutbud.

– I dag har vi cirka 30 servi-
cepunkter runt om i landet och 
målet är att ha ett rikstäckan-

de servicenät av professionel-
la tekniker. Som Kubota-ägare 
ska du alltid kunna få din ma-
skin servad eller lagad snabbt 
och professionellt, oavsett var i 
landet du befinner dig, avslutar 
Göran.

Weidemann
SYMBOL + LOGO
Pantone

Stand: 22.05.2009

dunkelgrau: Pantone  433
Pantone grau:  Pantone cool gray 11
rot: Pantone 186

NYHET
Weidemann 1380

HITTA DIN NÄRMSTA ÅTERFÖRSÄLJARE VIA VÅR HEMSIDA

WWW.WEIDEMANN.DE/SE

 � Lågt lasttorn som ger optimal sikt

 � Kompakt konstruktion

 � Låg tyngdpunkt



Gräsvårdsmaskiner och LHS Maskiner är kompletta leverantörer och generalagenter i Sverige för Ransomes, Jacobsen, EZ-GO, Cushman, Bernhard, Turfco och Smithco.

Ransomes MP653:
Inga remmar, minst service-
punkter, effektivast klippning.
Klippbredder mellan: 150, 180, 
330, 350, 430 och 490 cm.

Cushman Hauler:
Sveriges modernaste 
elfordon i alla storlekar.

Eclipse 322 Lithium:  
Inget motorljud, inga 
utsläpp, bäst klipp.

Vi är komplett leverantör av proffsmaskiner för alla 
typer av grönytor som golfbanor, kommunytor, 
fotbollsplaner och idrottanläggningar.
Rikstäckande service och komplett reservdelslager 
i Sverige för bästa eftermarknad.

Gräsvårdsmaskiner AB
info@grasvardsmaskiner.se  •  www.grasvardsmaskiner.se

Malmö:    Kungälv:
Agneslundsvägen 26,  Arntorpsgatan 1
Telefon: 040-92 52 86  Telefon: 0303-21 12 70

LHS Maskiner AB
info@lhsmaskiner.se  •  www.lhsmaskiner.se

Sundsvall:   Arlandastad:
Arbetsledarvägen 2,  Östra Bangatan 2
Telefon: 060-57 72 20  Telefon: 08-506 399 00
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www.timan.dk

Återförsäljare:

Söderberg & Haak TC 
www.sodhaak-tc.se 
 
Söderberg & Haak Jönköping 
www.sodhaak-ho.se 
 
Västerservice Traktor AB 
www.vasterservicetraktor.se 
 
 

 

 

Tool-Trac – Redskapsbärare och minilastare i samma maskin

Klarar 
uppdragen 
Lyfthöjd 
2,5 m 

Klipper 
upp till  
2,5 m

 

Upp till  
50°  

 

Stubb- 
fräsning

 

Made for hard work

RC-1000 – Fjärrstyrd redskapsbärare

Axima  
www.axima.se 

Bjäre Maskin AB 
www.bjaremaskin.se
 

Regn-Tåget REMO 3T

• Ett komplett bevattningsprogram för alla slags   
 grönytor, stora som små, med Hunters tillförlitliga  
 kugghjulsdrivna spridare med automatik
• Hunterspridarna är extremt lättskötta med all 
 service ovanifrån och har upp till 5 års garantitid
• Helt nytt bevattningssystem, nya spridare eller   
 utbyte av spridare till förmånliga priser

• Självgående bevattningsapparat för 
 fotbollsplaner och andra stora gräsytor
• Bevattnar upp till 40 x 140 m per uppställning
• Automatisk avstängning
• Lämplig för nattbevattning
• Mycket ekonomisk

Parkvägen 23 • 169 35 Solna • Tel 08-760 04 25 • fax 08-761 89 36
www.skandinaviskbevattning.se

Turbindriven

AUTOMATBEVATTNING

Även fontäner

Gräsklippare/redskapsbärare och kompakttraktorer

Japansk kvalitet-tillförlitlighet-prestanda

    Shibaura

CM214
Den mindre frontrotorklipparen med
22 hk. Shibaura dieselmotor och tre
olika klippbredder: 1,22 m 1,30 m 
eller 1,50 m. Auto 4WD

CM314 och CM374
De två större frontrotorklipparna  som 
med fördel även används vintertid med
komforthytt och plogutrustning. Tre klipp-
bredder: 1,50 m, 1,80 m eller flexaggregat
med 2,40 m klippbredd. Motoreffekter 31
resp. 37 hk Euro 3B

SG 280
Släntklipparen som effektiviserat
mycket av arbetet i slänter. Vinklings-
bar förarplats, bred hjulbas och låg
tyngdpunkt. 28 hk.

SX 26
Effektiv kompakttraktor väl lämpad
för idrottsanläggningar, kyrkor och
fastighetsskötsel. Totalhöjd med hytt
under 2 meter.

SHIBAURA ST-SERIE
Kompakttraktorer med ett effektregister från 18 hk. till 60 hk, samtliga valfritt
med manuella eler hydrostatiska transmissioner förutom den största 60 hk. 
traktorn som har en mekanisk transmission med kopplingsfri fram-back.

Generalagent: Camro AB Isolatorvägen 10 721 37 Västerås 021-352200 info@camro.se www.camro.se 
Återförsäljare:

 HBA Mattsson 
Maskin

Stockholm 
08-795 90 67

Linköping 
072-553 63 73

Gävle 
026-140094

Karlskrona 
0455-29990

Svedala
 040-404020

Ljungskile 
0522-25075

Kinna
0320-35715

Grillo Climber med 
fyrhjulsdrift. Löser 
det mesta där du inte 
kan köra med andra 
maskiner.

Se mer information samt video 
på www.EPL-Produkter.se

Trimma gräskanter och under trä 
samtidigt som du klipper gräset!

www.EPL-Produkter.se

Trimmern kan kopplas 
på i stort sett alla 
gräsklippare som har 
12 V batteri.

Trimmern är fjäder-
belastad till att svinga 
fram och tillbaka i 
vilken körriktning 
man än kör. Den styrs 
lätt från förarplatsen 
om det kommer 
ett hinder. Till- och 
frånslag görs från 
förarplatsen.

Tel: 0722-494080
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– Ja, det har gått långt över för-
väntan, bekräftar Anders Olofs-
son, grundare och ägare till-

Flygande start för LHS 
Maskiner i Arlandastad!
Etableringen i starkt expanderande Arlandastad har gett LHS Maskiner Stockholm AB en 
flygande start. Sedan verksamheten drog igång i början av förra året har såväl lokalytor som 
antalet anställda fördubblats på företaget.

sammans med Lars Huss på 
moderbolaget LHS Maskiner i 
Sundsvall. 

Vid starten bestod personal-
styrkan av enbart två personer 
– Anders själv och Kjell Gustafs-

son. Båda har ett mångårigt för-
flutet i branschen, bland annat 
på Hako Ground & Garden. 

Lastmaskiner från Schäffer är ett av de senaste tillskotten i märkesfloran hos LHS Maskiner 
Stockholm. Här poserar Kjell Gustafsson (t.v.) vid modell 6680, såld till Lugnets plantskola i 
Sigtuna, medan Anders Olofsson visar 3450 som inom kort ska levereras till ny ägare.

grönytekontakt | juni 2017
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Idag, mindre än ett och ett 
halvt år senare, jobbar ytterliga-
re tre anställda i lokalerna, som 
ligger bara ett par kilometer från 
Arlanda flygplats.

– Läget är väldigt fördel-
aktigt, säger Anders. Både på 
grund av närheten till E4 och 
Arlanda. Kunderna i vårt upp-
tagningsområde, hela Mälarda-
len, har lätt att ta sig hit och när-
heten till flyget ger oss snabba 
leveranser av reservdelar från 
Textrons centrallager i Ipswich.

Generalagenturen för Tex-

tron i Sverige, som LHS Maski-
ner delar med Gräsvårdsma-
skiner, utgör själva basen i det 
sortiment som Anders och hans 
medarbetare saluför. 

Välrenommerade
Samlingsnamnet Textron inne-
fattar idel välkända och väl-
renommerade märken som 
Ransomes och Jacobsen på klip-
parsidan, golfbilar från Ezgo 
transportfordon från Cushman, 
spruttruckar, vältar och bunker-

krattor från Smithco, dressare, 
blåsar och såmaskiner från Turf-
co samt slipmaskiner för cylin-
deraggregat från Bernhard. 

Utöver dessa märken säljer 
LHS Maskiner också lastmaski-
ner från Schäffer, kompaktklip-
pare från Cramer, klippare och 
traktorer från Izeki och svensk-
byggda vagnar från K-vagnen i 
Karlshamn.

För att få plats med allt det-
ta har lokalytan, inklusive topp-

modern verkstad, utökats från 
600 till 750 kvadratmeter – plus 
kallager på 400 kvadratmeter.

– Vår kompetenta verkstads-
personal ser till att leverera 
snabb och fackmannamässig 
service, poängterar Anders. Vi 
servar alla märken, och till vårt 
förfogande har vi både service-
bilar och lastbil för akuta utryck-
ningar när våra kunder påkallar 
hjälp ute på fältet.

s s s

2017 juni | grönytekontakt
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Kundkretsen återfinns hu-
vudsakligen inom park, kyrka, 
golf och entreprenad i Söder-
manland, Uppland och Väst-
manland.

Ny serie klippare
– Nu i vår lanserar vi en helt ny 
serie klippare från Jacobsen, be-
rättar Anders. Maskinerna är 
cirka 30 procent lättare än sina 
föregångare, bland annat tack 
vare att svenskt Domexstål in-
går i konstruktionen. Material-
et väger mindre och har högre 
hållfasthet. Det betyder att mo-
torstyrkan och därmed bräns-
leförbrukningen kunnat re-
duceras väsentligt, utan att 
kapaciteten försämrats. 

Som exempel nämnder An-
ders att den största modellen, 
HR 800 med imponerande 
klippbredd på 4,90 m, är för-
sedd med en motor på 75 hk, att 
jämföra med föregångarens 104 
hk. Den minsta modellen i se-
rien klipper 3,30 m brett.

Golfen på frammarsch
– Naturligtvis uppfyller samtli-
ga motorer i serien senaste mil-
jökrav, förklarar Anders. Intres-
set för den här nykonstruerade 

serien klippare från Jacobsen är 
stort från flera kundkategorier. 
Bland annat har ett antal kom-
muner hört av sig.

En stor kundgrupp är golf-
banorna i hela Mälardalen; Sö-

dermanland, Uppland och Väst-
manland. 

– Golfen är på frammarsch 
igen, vilket avspeglas i ökad ef-
terfrågan på nya maskiner, kom-
menterar Anders. Det är gläd-

jande att många klubbar valt oss 
som leverantör och samarbets-
partner. Vi lovar göra allt för att 
svara upp mot det förtroendet. 
Både vad gäller service, leve-
ranssäkerhet och kvalitet.

s s s

n

I den toppmoderna verkstaden på 
LHS Maskiner i Arlandastad jobbar för 
närvarande tre välutbildade mekaniker. 

Nya Ezgo Elite vars lithiumbatterier 
väger bara en tredjedel av tidigare 
blybatterier, har fem års garanti, 
förklarar Anders Olofsson.

grönytekontakt | juni 2017
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Anders Olofsson och Kjell Gustafsson noterar en kraftig ökning 
av omsättningen i nystartade LHS Maskiner i Arlandastad.

Denna spruttruck från Smithco har beställts av Djursholms GK.

Jönköping
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VÄLKOMMEN TILL  

INOM GRÖNYTESKÖTSEL!

SVERIGES LEDANDE  
BRANSCHMÄSSA

Elmia Park är årets viktigaste mötesplats för 
alla som äger, anlägger, renoverar och sköter 
grönytor. Under tre intensiva mässdagar står 
växtkraft och gröna frågor i fokus på landets 
största branschmässa för grönytor och utemiljöer. 
Elmia Park – En grön affärsmöjlighet

@Elmia Park 
www.elmia.se/park

Hämta ut din kostnadsfria entrébiljett idag! 
elmia.se/park Ange kod A101153

I samarbete med Maskinleverantörernas grönytesektion, 
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation,  
Swedish Greenkeepers Association (SGA)   
och Svenska Golfförbundet (SGF)

NYHET
TP 215 T MOBILE 

49 HK FLISHUGG  

PÅ EN VRIDKRANS Hitta en återförsäljare i ditt  
område på www.tp.dk
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 044-340011      w w w . p o l s s o n s . s e         info@polssons.se

F90 en flexibel mångsysslare

Läs mer och hitta din lokala återförsäljare på www.svenningsens.se

28, 30 och 38 hk
152, och 182 cm klippdäck
Sido- eller bakutkast
Arbetsbelysning och störtbåge
Hytt, gräsuppsamlare, plog, borste,
och mulcher som extra tillbehör
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Vi bygger pålitliga, kraftfulla, effektiva och ergonomiska
maskiner som är lätta och välbalanserade. Det gör att
jobbet blir mindre påfrestande för dig.
Besök husqvarna.se för mer information

HUSQVARNA 570BTS/580BTS
En kraftfull ryggburen blås designad för att klara tuffa 
utmaningar. Hög blåskapacitet och lufthastighet.
65,6 cm³, 22 m³/min, 11,2 kg
75,6 cm³, 26 m³/min, 11,8 kg

HUSQVARNA 525LK
Effektiv och bekväm kombitrimmer med flera 
tillbehör för många olika uppgifter.
25,4 cm³, 1,0 kW, 4,5 kg

KOMBITILLBEHÖR
Andra tillbehör: gräskniv, häcksax, 
kantskärare, mossrivare, förlängare, 
stångsåg, blåsare och kultivator.

 BORSTTILLSATS BR600
4.000:- 

BLÅSARE BA101
1.700:-

SWEEPER SR600-2
4.100:-

8.900:-
INKL. MOMS

3.800:-
INKL. TRIMMERHUVUD
ORD. PRIS INKL. MOMS 4.400:-

HUSQVARNA
�
�

ETT  
SMARTARE VAL

KAMPANJPRIS!

FRÅN
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ATV Sweden 18

Bil & Traktorservice 3

Briggs & Stratton 31

Camro 35

Cub Cadet 6

CW produkter 26

E-tron 2

Elmia 39

EPL 34

GF Sweden 13

GML 16

GVM/LHS 33

Hako  25

Heatweed 43

Husqvarna 41

John Deere 19, 44

K-heat 29

K-vagnen Vagnsteknik 15

Klippo 9

KSAB 14

Kärcher Belos 17

Lapab 5

Liljekvist Motor 8

Lindanna 39

Maskinexperterna 42

Nilfisk 8

Nomaco 30

P Olssons 12, 40

Skandinavisk Bev. 34

Stads & Parkprodukter 27

Stihl 7

Svenningsens 12, 40

Svenska Blount 24

Söderberg & Haak 26

Timan  34

Trolla 26

Wacker Neuson 32

Willecenter 42

Willegruppen 30

Annonsörer i detta nummer med sidhänvisning:
Vi säljer redskapsbäraren

Kraftvägen 38, Box 2019, 
196 02 Kungsängen

08-795 90 65
www.willecenter.se

WilleCenter i Stockholm AB

INBYTESMASKINER TILL SALU:
Wille 455  -06
Wille 345  -00
Wille 725  -95
Wille 855C  -10
John Deere 5090R  -12
Schaeff SKL833  -01
Holder P70  -90
Vitra 2045  -03
Case JX 1090U  -04
Belos TransPro 4560  -09

HÄCKSAX

SEKATÖR

Håkan Borg, VD och ägare
hakan@maskinexperterna.se
070-559 46 16

Ullsättersvägen 1 C, 824 34 Hudiksvall Tel: 0650-102 50 E-post: hakan@maskinexperterna.se www.maskinexperterna.se

Upp till 2 dagars batteritid...
Vi på Maskinexperterna är generalagent för Zanons batteridrivna hand-elverktyg, ett 
verktyg som förenklar det mesta av jobbet på kyrkogårdar, grönområden och i trädgårdar. 
Vi söker även återförsäljare runt om i Sverige. Hör av dig till Håkan Borg för mer 
info på tel: 070-559 46 16.

...och många tillbehör!

Vi söker återförsäljare 
runt om i Sverige!
Ta kontakt med Håkan Borg 
för mer info: 070-559 46 16

Denna elektroniska sekatör är perfekt för beskär-
ning av fruktträd och dylikt. Komponenterna är 
noggrant utvalda och testade för att du ska kunna 
arbetsa snabbt, effektivt och med hög kvalitet.

En kraftfull lövblås av utmärkt 
kvalitet som kan flytta stora 
mängder löv. Verktyget är 
balanserat, behändigt och lätt 
att använda.

En av de mest kraftfulla häcksaxarna i stark, men lätt 
aluminium. Lämpar sig utmärkt för arbete på kyrko-
gårdar, i trädgårdar och grönområden i allmänhet.

Den lilla motorsågen Rino är lämplig för olika 
beskärningsarbeten. Den kan hållas i det befint-
liga handtaget eller fästas på en stång i tre olika 
positioner.

MOTORSÅG

LÖVBLÅS

Batteridrivna hand-elverktyg förenklar alla jobb!



HITTA DIN LOKALA ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ HEATWEED.COM

ORIGINALET | INNOVATÖREN | MARKNADSLEDAREN

Miljövänliga och effektiva maskiner särskilt utvecklade för 
professionell och ekonomisk ogräsbekämpning med hetvatten. 
Dokumenterat best resultat. Mer än 500 referenser i Sverige!

Genom att använda varmt vatten med en stabil 
temperatur på 99 °C och samtidigt se till att energin 
överförs korrekt har Heatweed®-metoden en systemisk 
effekt på växternas rötter. På normalt ogräs dör ogräset 
med rötterna efter èn bekämpning. På specielt svårt 
ogräs dör den del av växten som är ovanför marken 
efter första behandling. Varje behandling sliter på/
utarmar  ogräsets rötter så att de slutligen förstörs 
efter två eller tre behandlingar. 

Heatweed®-metoden är effektiv, beprövad och säker - 
och vi kann ogräs. Över 500 referenser i Sverige!

KOSTNADSBESPARANDE, INNOVATIV OCH MILJÖVÄNLIG 
OGRÄSBEKÄMPNING MED VARMT VATTEN

VARFÖR VÄLJA EN HEATWEED®-MASKIN?
• Bäst ogräsresultat och längst återväxttid*
• Högst kapacitet*
• Lägst totalkostnad per behandlad kvadratmeter*
• Lägst vatten- och energiförbrukning*
• Baseras på Heatweeds innovativa teknologier och världsomspännande patent
• Jämnt och utmärkt resultat tack vare avancerad temperaturkontroll
• Kan användas utan risk på alla hårda ytor och grusgångar
• Fungerar hela året oavsett väder
• Användarvänliga, tåliga maskiner med lågt underhållsbehov
• En utmärkt rengöringslösning

* Jämfört med andra kemikaliefria metoder och med ombyggda högtryckstvättare 

Högkapacitetsmaskin
HEATWEED SENSOR 400/34

 Upp till 30 000 m2/dag

Ny! Allt-i-ett
HEATWEED MULTI 44/16

 Upp till 4000 m2/dag   

Storsäljare
HEATWEED MID 22/8
 Upp till 2500 m2/dag   
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S P E C I A L E R B J U D A N D E

K Ö P  E N  N Y  3 0 3 6 E 
O C H  F Å  E N  L A S T A R E

U T A N  K O S T N A D *

Utnyttja vårt erbjudande och få en lastare D160 utan kostnad 
när du köper en kompakttraktor 3036E.

*Erbjudandet gäller t o m den 30/6-2017 eller så länge lagret räcker.
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