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För ett par veckor sedan hade
vi strålande brittsommar, då
till och med badkrukor som
undertecknad kunde tänka sig
ett snabbdopp i sjön – samtidigt som det bara är drygt ett
par månader till ett annat dopp
– i grytan.
Tidens snabba flykt in i
höstmörkret har i alla fall två
goda saker med sig: 1. Det blir
närmare till våren för var dag
som går. 2. Det blir mer tid över
att läsa Grönytekontakt. Som
alltid kan vi erbjuda alla våra läsare färska nyheter, inte minst
från nyligen avverkade Elmia
Park. På plats bland montrarna

kunde vi konstatera att trenden
mot elektrifiering håller i sig.
Denna brytningstid exemplifieras i ett reportage från Norrköpings kyrkogårdsförvaltning.
Där är ett generationsskifte
på gång, med utfasning av
bensindrift till förmån för eldrivna redskap som följd.
Hösten till trots blomstrar
många företag i branschen.
Söderberg & Haak är ett
lysande exempel. Om detta
och mycket annat spännande
står att läsa i detta nummer av
Grönytekontakt!
Trevlig läsning!
Olle Bolmelind

Läs äldre nummer av
tidningen på
gronytekontakt.se

Tidningen distribueras kostnadsfritt med ett exemplar till alla Sveriges golfklubbar, kommunala parkavdelningar och kyrkogårdsförvaltningar.

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)
Annonsstopp för nr 6: 14 november

Annonspriser
n 1/8-sida s/v
n 1/4-sida s/v
n 1/8-sida färg
n 1/4-sida färg

675 kr
1 350 kr
1 350 kr
2 700 kr

Tryck: Danagård Litho

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

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

Annonsstorlekar
Skärmärken
och 5 mm
utfall åt alla
sidor

1/1-sida
utfallande
210x297 mm
4

1/1-sida
185x265 mm

1/2-sida
185x130 mm

1/2-sida
stående
90x265 mm

1/4-sida
90x130 mm

1/4-sida
liggande
185x65 mm

1/8-sida
90x65 mm
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Vagnar för alla behov!
Det kompletta vagnsprogrammet
för skolor, flygplatser, entreprenad, fastighetsförvaltning, kyrkogårdar, golfbanor, kommuner.

Vi använder motorer från

Munkahus industriområde, Karlshamn • Tel. 0454-841 64 • Fax 0454-841 72 • www.k-vagnen.com • info@k-vagnen.com
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Kärcher utökar sitt produktutbud med batteridrivet
Kärcher utökar sitt produktutbud med en serie
batteridrivna redskap som möjliggör miljövänlig och ergonomisk användning till låga driftskostnader.

Jämfört med bensindrivna modeller kan batteridrivna handhållna maskiners bullernivå minska med upp till
50 procent, och även vibrationerna minskar med upp till
hela 80 procent. Detta främjar
användarens hälsa och gör det
möjligt att arbeta längre pass
utan att man blir trött.

En annan fördel med den
låga bullernivån är att maskinerna är lämpliga att användas i
bullerkänsliga miljöer som skolor, hotellområden och bostadsområden. När maskinerna är i
drift avger de inte heller några
avgaser som skulle kunna skada
användaren eller miljön.
Dessutom erbjuder Kärchers maskiner fler egenskaper.
Tack vare 50 V-tekniken minskas laddningstiden med upp till
50 procent jämfört med kon-

ventionella lösningar, och prestandan blir upp till 30 procent
högre. Dessa egenskaper i kombination med ett ryggburet batteri gör att brukaren slipper avbryta mitt under ett arbetspass
för att byta eller ladda batterier.
Den borstlösa motorn behöver ingen service eftersom den
inte innehåller några komponenter som slits ut. Detta leder

till hög effektivitet och minskade driftkostnader.
Kunden kan beroende på
sina krav välja mellan tre olika
batterier (2,0 Ah, 4,0 Ah eller
7,5 Ah) som kan användas med
alla maskiner.

Nilfisk Outdoor

www.outdoor.nilfisk.se

Ett coolt
vintererbjudande

4 min.

Manövrerbar

Enkel
hantering

KA

Park Ranger 2150 med hytt
+ salt och sandspridare

Tidigare SEK 300.375:NU SEK 244.450:-

Snöröjnings-

redskap

28 HK

Obs! Detta vintererbjudande gäller endast från
15. september till 30. november 2017.

6

SPARA
55.925:-

SEK

Vilka utmaningar du än står inför denna vinter, kan du vara
säker på att ha fri väg.
Kontakta din lokala återförsäljare för mer information:
www.outdoor.nilfisk.se

N J PA
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Vi är nu redo för den kommande vintern med ett riktigt bra
erbjudande. Kort sagt kan du spara en hel del pengar på en
Park Ranger 2150 inklusive hytt, salt och sandspridare
och ett antal extra funktioner. Dessutom har vi också
kampanjpriser på tre tillhörande redskap.

M

PA

K

Det är mer än 20 år sedan vår kompakta Park Ranger 2150
satte en ny standard för utomhus rengöring. Därefter har den
runt om i världen blivit synonym med anmärkningsvärd
mångsidighet, hög prestanda och enkel hantering.

Snöborste 2150
Tidigare SEK 34.460:Nu endast SEK 28.000:-

Vikplog 2150
Tidigare SEK 34.460:Nu endast SEK 28.000:-

Schaktblad 2150
Tidigare SEK 20.685:Nu endast SEK 15.615:-
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Nytt portabelt elverk Från Briggs & Stratton
Briggs & Stratton lanserar i höst en kraftfull portabel inverter, P3000, utrustad med
två stycken 220 voltsuttag (16 ampere), ett
USB-uttag och ett 12 voltsuttag.
Det innebär att elverktyg kan
laddas och användas överallt,
ett kinkande bilbatteri laddas
enkelt, liksom mobiltelefonen
med mera.
P3000 är också en räddare i
nöden vid ett eventuellt strömavbrott. Briggs & Strattons nya inverter levererar 3 kW under kortare perioder och ger 2,6 kW
kontinuerligt.
Briggs & Stratton P3000 är
utrustad med en display som
i procent visar såväl strömförbrukning som tillgänglig ström.
Displayen visar också driftstid

ett ordentligt teleskophandtag
för enkel transport och hantering från exempelvis bilen till
arbetsplatsen.

P3000 är utrustad med en
171 kubiks Briggs & Strattonmotor. Vikten är 38 kilo och
tanken rymmer 5,6 liter.

och när det är dags för service
vilket minimerar risken för onödiga stopp under arbetspasset.
– Drifttiden vid 25 procent
belastning är hela 10 timmar
och ljudnivån är så låg som 58
decibel vid denna belastning,
säger Martin Johansson, marketing manager på Briggs &
Stratton i Skandinavien. För
våra professionella kunder som
ibland behöver ännu mer kraft
på arbetsplatsen finns möjligheten att parkoppla två stycken
P3000.
Enheten har rejäla hjul och
s

Nytt bensindrivet elverk från Briggs & Stratton. Det ger som mest
3 kW. Tanken på 5,6 liter klarar en drifttid på cirka 10 timmar.

HEATWEED SENSOR: VÄRLDENS ENDA SENSORSTYRTA OGRÄSMASKIN MED VARMT VATTEN!
” Vi i Markplanering ställer stora krav på oss själva och tummar
aldrig någonsin med kvaliteten. Därför är det viktig för oss och
investera i maskiner som lever upp till våra krav och förväntningar
i resultat och inte minst miljön! År 2015 investerade vi en Heatweed
Mid hos Skene Järn - och i 2016 en Heatweed Sensor!
Detta hjälper oss att hålla ogräset borta miljövänligt och för oss
vidare nöjda kunder, med den världspatenterade sensorteknologin
har maskinen mycket hög kapacitet, med låga utsläpp av avgaser,
samt låg vatten och energiförbrukning. Enligt vår mening är
Heatweed-metoden bästa lösningen för kemikaliefri ogräsbekämpning
som finns på marknaden idag, så därför år 2017 investerade vi i
ännu en Heatweed Mini för dom små och trånga miljöerna vi vistas i,”
säger Per Olof Andersson på Markplanering i Varberg.

Miljövänliga och effektiva maskiner särskilt utvecklade för
professionell och ekonomisk ogräsbekämpning med varmt vatten.
LÄS MER PÅ HEATWEED.COM | INFO@HEATWEED.COM
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www.cfmoto.se

Finns NU SOM
TRAKTOR B

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)

-

T • traktorregistrering. +4.000 :EPS • EPS (servostyrning) +7.000 :-

Köp till vinsch & tippa
flaket direkt via kranen!

köp till!
Kombivagn Art nr. KV-1500
Kombivagn med kran och stödben fram som standard 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)

• tippbarT FLAK
• vridbart drag
Läs mer och hitta närmaste
återförsäljare på www.black-wolf.se

Satsning på elverktyg ett av redskapen i
Miljötänkandet intar en central position i arbetet med skötsel och utveckling av
kyrkogårdarna i Norrköpings pastorat.
– Vår vision är att skapa levande kyrkogårdar, inbjudande och trygga miljöer för
vila, eftertanke och samvaro, förklarar Anders Carlsson, nytillträdd kyrkogårdschef
i Norrköping. Hit ska alla kunna komma och duka upp sin kaffekorg vid bänkar och
bord, eller bara njuta av grönskan och stillheten en stund bortom stadens larm.
Kanske kan det bidra till att göra tankarna på döden mindre skrämmande.
I själva begreppet miljötänkande väver kyrkogårdsförvaltningen också in arbetsmiljön för de
anställda. Det är en av anledningarna till en bred satsning på
eldrivna redskap.
– Vi började byta ut bensindrivna verktyg mot batteridrivna för åtskilliga år sedan, berättar arbetscheferna Christina
Kjellman och Ingvild Jörgensen.
Bland annat för att vi hade en
anställd som bara kunde använda ena handen vid arbete med
häckklippning och liknande. De
eldrivna verktygen, som bland
annat väger mindre, gick att
anpassa till hans arbetsförmåga utan att äventyra säkerheten
som det tvåhändiga dödmansgreppet ska vara garant för.
Trots att kapaciteten på den tiden var begränsad kunde de an-

ställda inom förvaltningen notera flera positiva egenskaper till
elredskapens fördel. De var lättare, tystare och fria från avgaser.
Billiga i drift och enklare, både
att jobba med och att reparera.

Målinriktad övergång
Det var egenskaper som låg helt
i linje med förvaltningens miljöpolicy. Fler redskap testades
och en målinriktad övergång
från bensin till el var därmed inledd. För två år sedan inköptes
flera häcksaxar, blåsar, sekatörer, stångsågar och kultivatorer
på ett bräde av märket Pellenc.
I maskinstallet, som omfattar
mer än 300 olika arbetsredskap
från stort till smått finns också redskap av elrelaterade märken som Stihl, Club Car, Stama och Melex. Men också en

hel del bensindrivet. Speciellt
på klipparsidan, med märken
som Egholm, Etesia, Ferris, Shibaura och Walker. Bensindriftens höga kapacitet och drifttid
krävs än så länge, med tanke på
att förvaltningen har sammanlagt cirka 68 hektar att sköta på
23 olika kyrkogårdar!
– Övergången till eldrift är
process som sträcker sig
över flera år, och en
bit in i framtiden, betonar Christina. Vår
personal är kluven

Fakta om det nya batteriet
Pellenc utvecklar och monterar sina batterier och motorer själva. Cellerna kommer från Panasonic eller LG. Pellenc har flera patent för sina batterier, bland annat montering av cellerna utan svetsning för mindre värme och längre livstid. Varje cell är monterad med en fjäder för att slippa
problem vid rörelse. Detta montage gör att man får en naturlig kylning
som eliminerar behovet av fläkt. På nya 1 500 Wh-batteriet har företaget vidareutvecklat tekniken genom magnetisk montage av cellerna för
ännu mindre värme och mer effekt.
Elmotorer på marknaden har normalt en effekt på cirka 85 procent.
Pellenc har utvecklat borstlösa motorer och kretskort för att styra dem
som når 93 procent effekt. En bensinmotor ligger på knappt 50 procent.

Matilda Lagerström, kyrkogårdsarbetare i Norrköping sedan sju år,
vill inte ha de bensindrivna arbetsredskapen tillbaka. Eldrift passar
mig perfekt, säger hon. Jag mådde väldigt dåligt av ångorna från
avgaserna. Och elredskapen är lika bra som de bensindrivna.
10
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miljöarbetet på Norrköpings kyrkogårdar
bat som kyrkogårdsarbetare i
sju år.

Perfekt med eldrift
– Eldrift passar mig perfekt, säger hon. Jag mådde väldigt dåligt av ångorna från avgaserna
och fick alltid huvudvärk efter
att ha jobbat med bensin. En annan fördel är att belastningen på

händer och leder minskar när
kraftkällan sitter på ryggen. Och
elredskapens kapacitet är lika
bra som de med bensindrift, enligt mina erfarenheter.
Viktoria Eriksson är en av
förvaltningens sex arbetsledare.
Hon tycker så här om elverktyg:
– Eldriften är väldigt bra för
miljön. Inga avgaser, lägre vikt

och lättstartade. Alla kan hantera ett elverktyg.
Hennes kollega Jonathan Nyling håller med:
– Man slipper spill och slabb
med bensinpåfyllningar och
transporter av dunkar. Men det
gäller att planera arbetet och att
ladda batterierna med tanke på
morgondagens arbete.
s
s
s

i sina åsikter. De som jobbat
med bensindrivna verktyg och
maskiner under många år vill
ofta hålla fast vid det och är
skeptiska till batteridrift.
– Vi får väl vänta tills de gått i
pension, infogar hennes kollega
Ingvild med ett leende. Hos de
yngre av våra anställda är motståndet betydligt mindre. Inte
minst bland tjejerna, som blir
fler och fler på våra kyrkogårdar
här i Norrköpings pastorat. Idag
är en tredjedel kvinnor.
En av dem är Matilda
Lagerström. Hon har job-

Vi är stolta över de vackra och rogivande miljöer som vår personal vårdar, säger Anders Carlsson,
nytillträdd kyrkogårdschef i Norrköping. (längst t.v.) Hans kolleger är inte sena att instämma. Fr.v.
arbetsledare Marcus Knopf och arbetscheferna Christina Kjellman och Ingvild Jörgensen.

Tjejerna blir fler och fler på våra kyrkogårdar, och de är positiva till elredskap. De konstaterar Gaetan
Boyer från Stads & Parkprodukter, och får medhåll av Matilda Lagerström och Eva Jansson.
2017 oktober | grönytekontakt
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Även företagets verkstadschef, Pelle Greborn är positiv
till elverktygen:
– Batteridrift passar ungefär
90 procent av vår personal, säger han. En av fördelarna är att
den låga ljudnivån inte stör omgivningen, till exempel vid en
begravning.

Snabb utveckling
Utvecklingen på det här området går snabbt. Det kan Gaetan
Boyer intyga. Han representerar
Stads & Parkprodukter som är
generalagent för Pellenc i Sverige.
– Nu i höst presenterar vi flera nyheter, avslöjar han. Bland
dem ett nytt batteri med 50 procents högre kapacitet än föregångaren. Batteriet är det första
som klassats enligt standarden
IP 54 X. Det betyder att det är
godkänt att användas tillsammans med utrustningen i alla väder. Batteriet har inte bara överlägsen kapacitet, det är också
byggt för att hålla länge. Det kan
laddas upp cirka 1 300 gånger.
Norrköpings kyrka tillhör de
kunder som visat stort intresse
för det här nya batteriet. Kapaciteten uppgår till hela 1 527 Wh
och vikten har kunnat reduceras till 7,5 kg exklusive bärsele.

Här är Peter Åslund och Roy Sjöstrand i färd med reparation av ett gammalt gravmonument
på Matteus kyrkogård.

Pellenc utvecklar sina batterier med egen patenterad teknik, som bland annat eliminerar
behovet av kylfläkt och ökar livslängden. Det högre inköpspriset
återbetalas snabbt tack vare låga
driftkostnader.
– Om man kör en gräsklippare med det här batteriet på

1 500 Wh med en livstid på
1 300 laddcykler så motsvarar
det cirka 5 800 liter bensin, hävdar Gaetan.
Bland övriga nyheter i år
finns också en nykonstruerad
bärsele, som lättare kan anpassas till användaren. Mer ergonomisk, med andra ord, en nyhet

som välkomnas av det växande
antalet tjejer som jobbar med att
vårda de gröna oaser i tillvaron
som vi kallar kyrkogårdar. Det
gäller inte minst i Norrköping. n
Fotnot: Norrköpings pastorats kyrkogårdar, i dagligt tal kyrkogårdsförvaltningen, är
landets fjärde största. Antalet fast anställda
uppgår till 35, plus 50 under säsong.

Den nyanlagda askgravlunden på Matteus kyrkogård mitt i Norrköping är ett fint
exempel på grönskande oaser som utvecklats för att ge besökarna intryck av
stillhet, frid och trygghet. Fr. v. kyrkogårdschef Anders Carlsson, arbetscheferna
Christina Kjellman och Ingvild Jörgensen samt arbetsledare Jonathan Nyling.

12
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DRIVS AV KRAFTFULL
MILJÖMOTOR !
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

youtube.com/beloscarrier

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

VINTERKAMPANJ!
Kubota L4240-II
Fjärås vikplog 175 cm
Fjärås spridare 400/1100

379000:-

Samtliga priser ex moms, och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller
rabatter. Kampanjen gäller t o m 2018-02-28 eller så långt lagret räcker.

info@svenningsens.se svenningsens.se

044-340011
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www.polssons.se

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

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.

Cushman Hauler:

Sveriges modernaste
elfordon i alla storlekar.

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

Eclipse 322 Lithium:

Inget motorljud, inga
utsläpp, bäst klipp.

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

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

Malmö:
Agneslundsvägen 26,
Telefon: 040-92 52 86

Sundsvall:
Arbetsledarvägen 2,
Telefon: 060-57 72 20

Kungälv:
Arntorpsgatan 1
Telefon: 0303-21 12 70

Arlandastad:
Östra Bangatan 2
Telefon: 08-506 399 00
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Heatweed: Från 0 till 100 miljoner på fyra år
Inom grönytebranschen har den långe norrmannen med hästsvans och hans fru, Johan
Rud och Cecilie Ruud, blivit ett känt par ända
sedan de lanserade ogräsbekämpning med
hetvatten för första gången på Elmia 2013.
Då var det få som hade hört talas
om den här metoden. Idag omsätter deras företag Heatweed
mer än 100 miljoner kronor.
– Vi jobbar nu på nya maskiner, vidareutveckling av existerande modeller och ett starkt
fokus på utbildning, förklarar
Cecilie. Med kunskap i kombination med hängivet och hårt
arbete ska vi slå vakt om den ledarposition vi skaffat oss på den
skandinaviska och europeiska
marknaden.

Internationellt teamwork
– Heatweeds framgångsrecept
lyder: rätt teknologi och kvalitet.
Det förklarar Johan Rud,

delägare och teknisk utvecklingschef. Johan arbetar i höst
tillsammans med sitt team av
ingenjörer från Sverige, Norge,
Tyskland, Singapore och Holland. Teamet jobbar med flera
olika modeller, delvis utifrån influenser från marknaden.
– Det är viktigt att vara lyhörd, anser Johan. Utveckling
enbart för utvecklingens skull
är värdelöst.
Ett utvecklingsteam av den
här kalibern blir förstås väldigt
kostsamt. Men det krävs, enligt
Johan.
– Vi jobbar nu i 15 olika länder i Europa och växer ständigt.
Ett internationellt team ger mer

kunskap om all tänkbar teknologi som vi kan använda. Syftet
är alltid att bygga maskiner med
högsta kvalitet och lägsta kvadratmeterkostnad. På det viset
vinner alltid våra kunder och
kostnadskontroll är viktigt i allt
vi gör.
– Vi älskar det vi gör, til�lägger Cecilie Vi är ambitiösa,
men mest av allt är vi ambitiösa
på våra kunders vägnar. Vi vill
ständigt bli bättre, erbjuda även
högre kapacitet och lägre driftskostnader. Det är så våra kunder kan spara pengar och få god
kvalitet på sin ogräsbekämpning. Det är med våra maskiner
som våra kunder får tid över till
att lösa andra uppgifter.

Satsning i Skandinavien
– Skandinavien är vår hemmamarknad, fortsätter Cecilie.
Men 2017 har också varit ett år
då vi jobbat mycket ute i Euro-

pa. Nästa år satsar vi ännu mer
här hemma. Vi har redan börjat
genom att anställa Tommy Gustafsson som country manager i
Sverige.
– Jag brinner för försäljning,
och jag tycker det är jättekul att
jobba med en kvalitetsprodukt,
kommenterar Tommy. Jag kände väl till varumärket när jag
jobbade på Skene Järn, en av
Heatweeds återförsäljare. Ett
drömjobb för mig, helt enkelt!
Om utvecklingen fortsätter
så här snabbt, hur ser det då ut
om fem år? Cecilie filosoferar:
– Fem år är lång tid när vi talar om teknologi, men jag är säker på att vi fortsätter att leda
inom vår branch, att vi fortsätter tillföra marknaden ny teknik
och metoder och att vi fortsätter hjälpa våra kunder att spara
tid och tjäna pengar. Jag tror vi
finns i USA om fem år, och även
i fler europeiska länder.

Batteridrivna hand-elverktyg förenklar alla jobb!
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!

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

SEKATÖR
HÄCKSAX
En av de mest kraftfulla häcksaxarna i stark, men lätt
aluminium. Lämpar sig utmärkt för arbete på kyrkogårdar, i trädgårdar och grönområden i allmänhet.

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

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

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

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

Ullsättersvägen 1 C, 824 34 Hudiksvall Tel: 0650-102 50 E-post: hakan@maskinexperterna.se www.maskinexperterna.se
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Upplev skillnaden
Upplev John Deere kompletta produktutbud som underlättar din
vardag med effektiva lösningar
Vi har gräsklippare, traktorer och transportfordon som är bekväma
och lätta att använda. De ger en professionell finish och är
konstruerade och byggda för många års tjänst.

Huvudkontor
Stigtomta
Tel: 0155-20 52 00
Fabriksvägen
611 72 STIGTOMTA

Filial
Uppsala
Tel: 018-16 17 70
Kumlagatan 10
754 54 UPPSALA

Filial
Strängnäs
Tel: 0152- 303 10
Fogdö Lida Gård
645 92 STRÄNGNÄS

Filial
Västerås
Tel: 021-10 52 50
Omformargatan 18
72137 VÄSTERÅS

Filial
Hedemora
Tel: 0225-102 74
Mässingsbo 1
776 93 HEDEMORA

Underåterförsäljare
- Vingåker: 0151-107 60
- Rimbo: 0175-722 60

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

NYA EFFEKTIVA PRO-SERIEN
Z5
Nu kommer nya Z5 och Z1 i PRO-serien.
Provkör nya Z5 Pro modellen med hela
152cm klippbredd där man kan välja mellan
sidoutkast eller mulchklippning och där
sluttningar som tidigare betraktats som
omöjliga, plötsligt inte är några problem.
En kraftfull Kawasaki 2-cyl. motor på 852cc
levererar kraften som behövs till den dubbla
hydrostatiska drivningen. Tillsammans med
synkroniserad rattstyrning som kontrollerar
alla fyra hjulen ger detta ett professionellt
resultat - dessutom till ett mycket attraktivt
pris.
En äkta Zero-turn rider !

Kortfakta:
•
152cm helsvetsat klippdäck
•
Kawasaki 852cc V-Twin
•
68 liter tankvolym
•
Elektriskt klipptillslag
•
Syncro-Steer
•
Komfortsäte med hög
rygg, armstöd och bälte
•
Noll i vändradie
•
Dubbla fotpedaler
•
Skyddsbåge

Z5 PRO
111.992:- 139.990:inkl. moms
exkl. moms

P.S; Kolla även in lillebror Z1 med 137cm
klippbredd.

Cub Cadet har byggt trädgårdstraktorer och andra kvalitétsprodukter sedan 1961, och nu kommer nya PRO-serien som sätter en helt ny standard. Gå in på hemsidan och hitta en återförsäljare
nära dig för en titt och provkörning av en gräsklippare eller någon annan produkt i det stora Cub
Cadet-sortimentet.
18
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Vi har maskiner till
ditt vinterunderhåll!
Läs gärna mer om våra produkter på www.deere.se och
kontakta en av våra återförsäljare för mer information.

ÅTERFÖRSÄLJARE

Gilla oss på

och följ oss på

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 56 56
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
ÖRNSKÖLDSVIK X-Maskiner AB, 0660-710 45
ÖSTERSUND X-maskiner AB, 063-363 93
ÅSARP Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62
ÅSTORP Gunnar Nilsson Maskin AB, 042-509 90

JohnDeere.se
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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 torcentrum
AB/Konungsunds Traktorcentrum AB 011-34 62 50

Söderberg & Haak – nu över 150 år
Då: Ett grossistföretag för stålprodukter. Idag: Sveriges ledande importföretag för maskiner inom
lantbruk och maskinentreprenad med märken som Deutz-Fahr, Amazone, Krone och Komatsu.
Dessutom är företaget en del av den internationella industrikoncernen Mellby Gård AB med den
välkände företagsledaren Rune Andersson från Blekinge som styrelseordförande.

VIKTIGA ÅRTAL

Söderberg & Haak började sin
resa år 1866, för över 150 år sedan. Svensken Per Olof Söderberg och norrmannen Leonard
Haak bildade företaget som
fick bära deras respektive efternamn. Inriktningen från början
var som grossist för järn- och
stålindustrin. Dock lämnade
Leonard Haak företaget bara

1866 Per Olof Söderberg och norrmannen Leonard Haak bildar Söderberg & Haak, ett grossistföretag
inom järn- och stålindustrin. Leonard
Haak lämnar företaget redan efter
sex månader, men namnet förblir Söderberg & Haak.
20

ett halvår senare, men namnet
behölls.
År 1898 ändrades namnet
till Söderberg & Haak Maskin AB och en speciell avdelning för maskinhandel bildades. Och sedan 1996 är Mellby
Gård helägare till företaget.
Idag har Söderberg & Haak,
med huvudkontor i skånska
Staffanstorp, cirka 280 anställda representerade på 20
orter över landet.
Dessutom har
man samarbete

1898 Namnet ändras till Söderberg & Haak Maskin AB.
1909 Söderberg & Haak etablerar
ett försäljningskontor i Sankt Petersburg och blir storexportör av lantbruksmaskiner till Ryssland.

med ungefär lika många privata återförsäljarbolag.
– Målet är att täcka in hela
landet, från söder till norr, säger distriktschef Eskil Brodde.
Och det gör vi också. Vi finns
i dagsläget representerade från
Ystad till Kiruna.

Olika agenturer
Under åren har en del agenturer kommit och gått. Under
1920-talet importerades traktorer och även bilar från Austin,
under 1950-talet importerades
traktorer och tröskor från Porsche respektive Claas och på
1960-talet inleddes samar-

betet med Amazone och Krone.
Idag är Söderberg & Haak generalagenter för Deutz-Fahr, Amazone, Krone, Dal-Bo, Komatsu
och Geringhoff.
– I framtiden kommer säkert fler agenturer som passar
in i vår verksamhet, fortsätter
Eskil. Det är det som är lite kul
med att ha Mellby Gård som
ägare. De vill utveckla hela tiden.

Amazone Profihopper
Tillbaka till Söderberg & Haak
i Staffanstorp igen. 1963 inleddes samarbetet med tyska Amazone och deras centrifugalspri-

1921 Företagets importverksamhet
av traktorer inleds med fabrikatet
Austin och senare under 1920-talet
är man även importör av Austin personbilar.
1938 De första skördetröskorna im-

porteras till Sverige. De är av fabrikatet Oliver, en amerikansk producent som även tillverkar traktorer.
1950 Söderberg & Haak blir importör av anrika Porsches traktorprogram, ett samarbete som pågår till

grönytekontakt | oktober 2017

i lantbrukets och grönytornas tjänst!

dare. Längre fram utvidgades
programmet med växtskyddssprutor, redskap för jordbearbetning, såmaskiner och åk-

gräsklippare för professionell
skötsel.
Åkgräsklipparen Amazone
Profihopper finns i flera model-

lättar komprimeringen i behållaren.
– Uppsamlingstanken är på
730 liter, men i och med att
materialet finfördelas så är det
så kompakt att det motsvarar
en 1 000-liters tank, säger Eskil.

Näst störst i världen
Kollegan Thord Wreter
ansvarar för och är varumärkeschef för Komatsu. Komatsu är
en japansk tillverkare av entreprenads
s
s

De mindre maskinerna från Komatsu är lämpliga för kyrkogårdar
och andra känsliga miljöer eftersom de tar liten plats och kommer
in i trånga utrymmen. Här visar Thord Wreter modell PC26.

ler, med ratt- eller spakstyrning,
tvåhjuls- eller fyrhjulsdrift, och
kan klippa under nästan alla väderleksförhållanden.
– Eller om det är väldigt
högt gräs, tillägger Eskil. Det
är Proffihopperns kraftiga konstruktion med bland annat
skruvmatning till samlingsbehållaren som gör att den inte är
väderkänslig – inte minst när
det handlar om fuktiga förhållanden.
Maskinen går även att använda som lövuppsamlare. Tack
vare den kraftfulla sugeffekten
som knivarnas rotation skapar
kan i stort sett allt samlas upp.
Knivarna sönderdelar materialet
vilket under-

Distrikschef Eskil Brodde och Thord Wreter, varumärkeschef för Komatsu, framför ett av alla märken
Söderberg & Haak har agenturen för: Deutz-Fahr.

1964 då Porsche lägger ner sin traktortillverkning.

1967 Inleds ett samarbete med Kro-
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ne med vallmaskiner såsom snittvagnar, rundbalspressar och slåtterkrossar vilka idag är storsäljare och
marknadsledande i Sverige.
1968 Söderberg & Haak flyttar till ett
nytt maskincentrum i Staffanstorp,

som ligger mellan Lund och Malmö.
Här är företaget etablerat än idag.
1972 Söderberg & Haak lanserar
tyska Fahrs skördetröskor i Sverige,
följt av Deutz traktorer. Samarbetet
pågår fram till 1992.
s
s
s

1953 Söderberg & Haak introducerar
tyska Claas på den svenska marknaden, ett samarbete som fortlöper
fram till 1972.

1963 Inleds samarbetet med Amazones centrifugalspridare. År 1999 utvidgas programmet med växtskyddssprutor och 2003 med redskap för
jordbearbetning samt såmaskiner.

21
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s
s

maskiner och grundades 1921.
I dagsläget är de näst störst i
världen med bland annat egna
fabriker i England, Italien och
Tyskland. 95 procent av alla
maskiner som säljs i Europa är
även tillverkade här.
– Det som gör Komatsu
unikt är att de gör det mesta ”inhouse”. De tillverkar själva sina
motorer, hydraulpumpar, ventilpaket, drivmotorer osv. för
att allt ska harmoniera, säger
Thord. Det gäller från den största till den minsta maskinen.

Mellby Gård-gruppen
Industrikoncernen Mellby Gård, med Rune Andersson i spetsen,
äger eller är delägare i ett flertal olika företag, bland annat Söderberg & Haak, Duni, Smarteyes, och Kappahl. Flertalet företag som
ingår i koncernen är etablerade verksamheter i mogna branscher,
vilket ger en hög grad av stabilitet. Företagen har byggt starka
marknadspositioner och har stor kunskap om sina respektive verksamhetsområden. Hela Mellby Gård-gruppen omsätter drygt 5 miljarder kronor.
Komatsus maskiner kännetecknas av att de är smidiga,
flexibla, har bekväma hytter och

stora glasytor. De mindre maskinerna är lämpliga på kyrkogårdar och andra känsliga miljöer

eftersom de tar liten plats och
kommer in i trånga utrymmen.
– De flesta modellerna har
även ett satellitövervakningssystem som standard, fortsätter Thord. Det gör att man kan
se var maskinen befinner sig,
hur många timmar den har gått,
bränsleförbrukning m.m.

Leveransutbildning
Söderberg & Haak har egna och
fristående försäljningsställen på
cirka 35 orter i landet. För kunden är närheten en betydande

VIKTIGA ÅRTAL

Amazone Profihopper finns i flera modeller och går även att använda som lövuppsamlare. Tack vare den kraftfulla sugeffekten som
knivarnas rotation skapar kan i stort sett allt samlas upp. Knivarna sönderdelar materialet vilket underlättar komprimeringen i behållaren.

1977 Fram till 1984 är Söderberg &
Haak importör av amerikanska Steiger, stora ”äkta” fyrhjulsdrivna traktorer, sedemera en del av Case IH.
1993 Samarbete inleds med New
Holland. Söderberg & Haak etable22

rar sig i en marknadsledande ställning och expansiva år följer.
1996 Rune Andersson och Mellby
Gård förvärvar Söderberg & Haak
och blir ny helägare. Rune är fortfarande styrelseordförande.

2009 Inleds samarbete med det
engelska lantbruks- och entreprenadföretaget JCB.

& Haak som återförsäljare ta form,
då ett antal privatägda återförsäljare förvärvas.

2016 återintroduceras Deutz-Fahr
och ett samarbete med Komatsu
inleds. Nu börjar även Söderberg

2017 Familjeägda Dal-Bo och
Gerringhof är två företag som
adderats till listan av leverantörer.
grönytekontakt | oktober 2017

Sedan 1968 har Söderberg & Haak
huvudkontoret i Staffanstorp, som
ligger mellan Lund och Malmö.

1996 förvärvade Rune
Andersson och Mellby
Gård Söderberg & Haak.

faktor, men något annat är också mycket viktigt. Eskil förklarar:

– En av våra viktigaste bitar
är utbildning och det kör vi på
alla våra märken. Vi tror det blir

mer och mer betydelsefullt eftersom maskiner bli mer och mer
komplicerade. Dessutom är det

ett starkt försäljningsargument.
Köper man en maskin av oss ingår det en leveransutbildning. n

Det stora och rymliga lagret hyser runt 40 000 artiklar. Snabba
leveranser är ett måste. Sista godset skickas klockan 16.30
och kan leveras ändå upp till Sundsvall dagen efter.
2017 oktober | grönytekontakt
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– fantastisk uppsamling & kvalité

Läs mer på www.gmlsport.se

G Ml spo r t
Garvaren, SE-341 60 Ljungby
+46 (0)372-885 00 | info@gmlsport.se
www.gmlsport.se

en del av Green Landscaping
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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!
24

El-bilar för en ny tid!

EL-BILAR FÖR EN NY TID

035-152670 . www.nomaco.se
Ingår i Svenningsensgruppen
grönytekontakt | oktober 2017

NYHET ULiB 1500
Marknadens kraftigaste ryggbatteri med ny
ergonomisk sele (passar även batteri 700/1100*).

*Kräver adapter.

AS 940 SHERPA 4WD RC

Permanent 4-hjulsdrift med diff.

NYHETER

FRÅN AS-MOTOR

AS 53 2T 4WD RB

AS 30 WEEDHEX

AS 50 WEEDHEX

GRÖNYTESKÖTSEL FÖR MILJÖMEDVETNA PROFFS!
STADSPARK.SE

160 nöjda utställare på åre
Sveriges ledande branschmässa inom grönyteskötsel, Elmia
Park, lockade inte lika många
besökare som förr om åren. När
grindarna slog igen efter de tre
dagarna hade cirka 7 000 personer passerat vändkorsen. Det
är en siffra som arrangörerna är

nöjda med, speciellt med tanke på alla innehållsrika seminarier som avverkades, där nya intressanta rön framfördes och
diskuterades bland montrarna.
Men antalet utställare var ungefär detsamma, cirka 160, och
de var överlag nöjda med de

kundkontakter som knöts under
mässan.
– För oss var detta en mycket bra mässa, kommenterar en
av utställarna, Cecilie Ruud på
Heatweed. Vi gjorde flera affärer, och det är vi normalt sett inte
vana vid direkt på en mässa.

Men trenden var densamma
även på Have og Landskab i
Danmark tidigare i år.
Tongångarna var likartade
från de utställare vi hann med att
besöka. Här följer ett axplock av
allt som presenterades i de olika
montrarna, såväl ute som inne:

Söderberg & Haak presenterade flera nyheter, bland dessa
kombinerad klipp- och uppsamlare från Amazone, här kopplad
till en traktor från Deutz-Fahr.

John Deere visade flera nyheter i sina montrar. Bland dem denna
Gator XUV 865 M, traktorregistrerat arbetsfordon med en fyrcylindrig Yanmar diesel under huven.

Johnny Stjernkvist visar John Deeres 7500 A E-cut Hybrid för
bland andra Anders Gripvall från Mölle Golfklubb.
I Svenska Blounts monter kunde besökarna tävla om vem som
snabbast kunde ladda deras nya trimhuvud.
P. Olssons i Linderöd visade upp ett brett urval
av tillbehör, såväl ute som inne på mässan.

Jacobsen HR700 rotorvingklippare har fått helt ny hytt. Klippbredden är hela 4,30 cm, berättar Anders Olofsson på LHS-maskiner.
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ets Elmia Park i Jönköping

KSAB visade produkter relaterade till företagets verksamhet med
utrustning till golfbanor, fotbollsplaner, kyrkogårdar och parker.

Närlant visade en del av sitt produktsortiment för besökarna under
de tre mässdagarna.

Ny kraftfull motorsåg, Husqvarna 572 XP, visas här av Charlie
Sandström. Den börjar säljas vid årsskiftet.

Svenningsens hade laddat upp med bland annat ett brett urval
av Kubotas program.

Med denna Sunbrush som tillbehör till Belos
Trans Giant kan solpaneler tvättas rena från beläggningar som hindrar elproduktionen, visar Thomas Sällström från Markvårdsmaskiner i Kungälv.

Walker presenterade flera modeller
i sin inomhusmonter på mässan.
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En ny förbättrad version av Bellrobotics Ballpicker visades av Mats Jansson, RoboCare och
Tobias Persson, Tidab. Den klarar att plocka 300
bollar på en driving range innan den går tillbaka för
tömning och laddning, men plockar också eventuella bollar på den GPS-styrda tillbakavägen.

s

s
s
s

Från Melex kommer denna helt nydesignade modell N City, som
presenterades för första gången. Den är i första hand avsedd för tyst
och avgasfri stadstrafik, med en topphastighet på 45 km/h. Räckvidden med lithiumbatterier är hela 10 mil och via snabbladdningsuttaget tankar man upp till 80 procent på några minuter, berättar
Bengt-Eric Johansson från Nomaco.

s

Stihl hade fullt upp i sin utomhusmonter alla tre dagarna med
att instruera mängder av besökare.
Den åkbara släntklipparen AS 940 Sherpa 4WD klarar lätt branta stigningar, visar Michael Hess från AS Motor. Den kan också
fjärrstyras för att inte utsätta föraren för onödiga risker i till exempel
starkt sluttande och slybevuxen terräng. Ett urval från AS Maskiner
är det senaste på Stads & Parkprodukters program. I montern
inomhus visades också Etesia och Pellenc.

Made for hard work

Timan RC-751 - fjärrstyrd slagklippare

NYHET
Upp til
50°

Återförsäljare:
Söderberg & Haak TC
www.sodhaak-tc.se

Axima
www.axima.se

Söderberg & Haak Jönköping
www.sodhaak-ho.se

Bjäre Maskin AB
www.bjaremaskin.se

Träffa
oss på
Elmia Park,
monter
U501:29

Västerservice Traktor AB
www.vasterservicetraktor.se

www.timan.dk
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Daniel Lilja från Stockholms Golf & Turf visar en helt ny
handgående dressare från Dakota för Pieter Teunis Hoogland.

Stockholms Golf & Turf presenterade flera nyheter, bland annat en
tung vält som jämnar till nysådda ytor även i rejält ondulerad terräng.
Knivarna som normalt sitter på denna Carrier Turf 250 har här bytts
ut mot rullar, vilket ger redskapet dubbla funktioner. I montern fanns
också en ny mindre modell av Vredo såmaskin för exempelvis golfgreener.
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Wiklund Trading presenterade första eldrivna hjullastaren från
Kramer. Modellen har beteckningen 5055e. Den har en arbetsvikt
på lite drygt 4 ton och har en maxhastighet på 16 km/h.

s
s
s

Den här nya modellen av Rider från Husqvarna, TC 320 TS
AWD, är försedd med ny uppsamlare som skruvar upp materialet.
Komprimeringen blir så tät att behållaren på 300 liter motsvarar
dubbla volymen med konventionell fläktteknik, berättar fr.v. Henrik
Predal, Patrik Holmberg och Charlie Sandström.

Heatweed har fått ny Country manager för den svenska marknaden. Han heter Tommy Gustafsson och kommer närmast från Skene
Järn. Tommy ska stödja återförsäljarna med kunskap, information, utbildning och presentationer ute på fältet, till exempel för kunder från
kyrkor och kommuner.

s

Timan visade bland annat kompakta och mångsidiga redskapsbärare. Eldriven redskapsbärare från Nimos visades på Elmia.
Anders Olofsson från LHS-maskiner visar här det nya lithiumbatteriet
som EZGO RXV Elite utrustats med. Vikten jämfört med blybatterier
har minskats från 160 till 40 kg, medan räckvidden ökat, liksom livslängden, som beräknas uppgå till tio år. Bilen är också utrustad med
GPS-teknik.

s

Lapab är ny importör av USA-tillverkade gräsklipparen Grasshopper. Den har frontmonterat klippaggregat som är elektriskt ställbart
och uppfällbart för enkel rengöring och service, visar Peter Karlsson,
Parkmaskiner, som bland annat sålt det här märket under flera år
med goda erfarenheter från kunderna.
Roger Gredin från GF Sweden visade bland mycket annat i
montern denna GF Ferrari Turbo Z 440 D med spakstyrning
och upp till 185 cm klippbredd.

s

I Toros monter visades bland mycket annat en ny högtippande kompaktklippare för kyrka och park, Toro Proline H800 med 125 cm
klippdäck. Uppsamlaren rymmer 800 liter och kan lyftas två meter för
bekväm tömning. Motorn är en Yanmar Diesel på 26 hk. Maskinen är
försedd med smart cooling system som förhindrar igensättning.

K-Vagnen i Karlshamn har specialkonstruerat ett kompaktsläp för
K-heataggregat. Det underlättar vid transport på exempelvis kyrkogårdar.
Weidemann
SYMBOL + LOGO
Pantone

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

s

Stand: 22.05.2009

Jörgen Ohlsson från K-Vagnen presenterade flera nyheter i utomhusmontern på Elmia. Bland dem denna nykonstruerade dumpervagn för gravgrävning. Sidorna är helbockade och fasade för att jordmassorna ska släppa lättare vid tippning. Finns i tre storlekar för 2,
2,5 och 4 tons last.

WEIDEMANN 5080T

WEIDEMANN 1160E

WEIDEMANN 1380
– 3 MASKINER I EN

FÖRDELAR:

FÖRDELAR:

FÖRDELAR:

 Ny motor med dom senaste utsläppsnormerna

 Ingenbildningavoxyhydrogen(knallgas)

 Möjligtattväljamellom43eller49hk

 Ingenpåfyllningavbatterivätskabehövs

 Lågtlasttornsomgeroptimalsikt

 InbyggdBatteriladdare

 Kompakt konstruktion

 Tillval 40km/h
 StällbarthydraulikflödeviaJogDial(150l/min)

 Betydandeminskningavunderhåll

BRA HAR BLIVIT BÄTTRE!
WWW.WEIDEMANN.DE/SE
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Antalet fotbollsarenor med hybridgräs blir fler och fler i Sverige.
För skötseln av dessa planer har GML Sport tagit fram en speciell klippare med uppsamlare, som presenterades på Elmia Park.
Uppsamling är a och o på en hybridplan, förklarar Anders Nilsson på
GML. Den här modellen, Grillo FD 2200 TS 4WD, är försedd med
en specialkonstruerad rulle som jämnar till ytan efter klippning. Resultatet blir jämförbart med cylinderklippning, enligt Anders. Maskinen
kan givetvis användas även för klippning av vanliga grönytor. Uppsamlaren rymmer 1 400 liter.

Jatte Westerblad från Nils Larssons Maskin i Helsingborg visade en ny, större modell av Nilfisk City Ranger med beteckningen
3070. Den börjar säljas till våren.

E-tron importerar också smidiga lastfordon från belgiska Addax.
Topphastighet 70 km/h. Detta allsidiga, eldrivna arbetsfordon lämpar sig för en rad uppdrag för exempelvis grönyteskötsel, kommuner,
bostadsbolag, byggsektorn m.m. Litiumbatteriet har en kapacitet på
hela 14,4 kWh.

32

Citymaster 1600 som visades av Hako Ground & Garden, är den
första redskapsbäraren med spridning av saltlake från tank, upp till
3,30 meter brett. Det här är en mångsidig maskin som också borstar
bort snön före spridningen av saltlake. Sommartid kan tanken bytas
och användas för bevattning, bland annat med hjälp av en 4 meter
lång arm som bekvämt manövreras från förarplats till plantering, kruka e.d. Kan också användas som sopmaskin och ogräsdödare med
hjälp av ånga. Det här exemplaret är sålt till Strängnäs.

Labab tog hjälp av sina återförsäljare med presentationen av bland
annat Ventrac i montern. Gänget som omsvärmar Anna Pettersson
från Lapabs huvudkontor består av Emil Andersson och Rikard Jensen, Markvårdsmaskiner Öst, Mathias Nilsson, Markus Carlsson, KTT
Motor, Anders Nord och Peter Karlsson, Parkmaskiner, Andreas Andersson och Thomas Sällström. Markvårdsmaskiner Väst.

Marknadens första dragtruck med lithiumbatteri tillverkas i Spanien
och importeras Av E-tron. Dragkapaciteten är hela 4 ton och laddningstiden är endast två timmar. Som tillbehör finns hytt, varningsljus m.m.
grönytekontakt | oktober 2017

Modern ogräsbekämpning
Hett vatten håller ogräset i schack!

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

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

K-Heat är en modern, miljövänlig och effektiv produkt med många användningsområden – 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.

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

Komplett
program

det är självgående,
g kvalité, oavsett om
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och material från häck
samlar gräsklipp, löv

för grönyta

KONTAKTA DIN LOKALA ÅTERFÖRSÄLJARE
Tel: 046-259200 • www.sodhaak.se

KOMPLETT PAKET
med hytt, V-plog och frontlyft
• 35 hk Yanmar EF 235 kompakttraktor med
TNV Tier 4 dieselmotor, farthållare och hytt.
• Totalhöjd på endast 2 m
• Hydrostatisk transmission med 3 områdesväxlar, toppfart 30 km/h
• 175 cm V-plog
• Lyftkapacitet 1 200 kg.
• Frontlyft kat 1 med A-ram
kr.

279 900:-

Kontakta MI för demo, tel.: +45 76 40 86 85 • www.mi-sverige.se
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Fyra årstider - en Holder
Effektiv 365 dagar om året
Multifunktionsmaskin
Stort utbud av redskap
Lättmanövrerad
Hög komfort
Maximal lönsamhet
Högt andrahandsvärde

info@svenningsens.se

044-340011

2017 oktober | grönytekontakt

svenningsens.se

www.polssons.se

info@polssons.se
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Lyriska omdömen när Värnamo kyrka
testkörde slyklippare från AS Motor
Tyska familjeföretaget AS Motor, som tillverkar buskröjare, slänt- och slyklippare, kantputsare med mera, har fått ny generalagent i Sverige. Det är Stads & Parkprodukter som tagit
över agenturen och därmed utvidgat sitt utbud
av grönytemaskiner.

– Vi koncentrerar oss på ett nischat urval av produkter från AS
Motor, främst för sly- och släntklippning, förklarar Magnus
Selén på Stads & Parkprodukter. Vårt mål är att bygga upp ett
heltäckande nät av återförsäljare över hela landet.

Gjorda för tuff terräng
I det program som är aktuellt för
den svenska marknaden ingår
flera olika maskiner för klippning i vildvuxen och tuff terräng. Allt från kantruff på golfbanor till slybevuxna, starkt
lutande vägrenar.
De mindre maskinerna är av
typ walk behind. I sortimentet
finns också åkbara sly- och släntklippare med beteckningen AS
Ride-on Allmäher. De kan också fjärrstyras via ett lättmanövrerat joystickaggregat.
– Det betyder att man kan
klippa sly i starkt lutande slänter utan att utsätta föraren för
vältningsrisk, förklarar Michael Hess, försäljningschef för AS
Motor i Skandinavien.
AS Maskiner räknar sig som
marknadsledande i segmentet
mulching av högt gräs och turf.
Konstruktionerna är utvecklade för professionellt bruk, i nära
samarbete med kundkretsen i
flera olika länder. Hållbarhet,
livslängd och slitstyrka är några
av ledorden.
Unika konstruktioner
Många konstruktionsdetaljer
på de här maskinerna är unika. Bland dem fjädrande klippdäck, som möjliggör arbete upp
36

och ner i v-formade slänter utan
att köra fast eller skada aggregaten. Höjdinställningen justeras
enkelt från förarplats. Knivarna är utvecklade för att finfördela både gräs och grenar. En
finess på de större slyklipparna
är att dolda hinder som stenar
och stubbar upptäcks av maskinens front innan knivarna hunnit fram.
De mindre maskinerna är
utrustade med tvåtaktsmotorer av AS Motors eget fabrikat.
De större drivs av fyrtaktare
från Honda alternativt Briggs
& Stratton. Arbetsstyrkan på
kyrkogårdsförvaltningen i Värnamo fick nyligen förmånen
att testköra några av maskinerna på sina domäner. De omdömen som gavs var genomgående
översvallande.
– Väldigt lättstyrd, vibrationsfri och effektiv, berömde Stefan Josefsson, efter att ha testat
slyröjaren AS 901 SM i tät och
tuff terräng.

Lätt att fjärrstyra
Viktoria Liljekvist-Heljemo var
lika entusiastisk efter att ha fjärrstyrt en AS 944 Sherpa i slänterna vid Värnamo prästgård.
– Mycket lättkörd och enkel
att manövrera, löd hennes spontana reaktion efter ett kort arbetspass med manöverlådan på
magen. Klippresultatet blir jämt
och fint.
AS Motor startades i slutet av
1950-talet och drivs fortfarande
som ett familjeföretag, nu i tredje generationen. Maskinerna
säljs i 38 olika länder.

Slyklipparen är väldigt lättmanövrerad även i tuff terräng, tyckte
Stefan Josefsson efter att ha provkört AS 901 SM.

Väldigt enkel att fjärrstyra, löd omdömet från Viktoria LiljekvistHeljemo efter provkörning på slänterna utmed Prostsjön i Värnamo.

En stor del av arbetsstyrkan inom Värnamo kyrkogårdsförvaltning
deltog i visningen av maskinerna från AS Motor, som marknadsförs i Sverige av Stads & Parkprodukter. Enbart positiva omdömen
fälldes efter provkörningarna.
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Gräsklippare/redskapsbärare och kompakttraktorer

Shibaura

Japansk kvalitet-tillförlitlighet-prestanda

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

SX 26

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

CM314 och CM374

De två större frontrotorklipparna som
med fördel även används vintertid med
komforthytt och plogutrustning. Tre klippbredder: 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. Vinklingsbar förarplats, bred hjulbas och låg
tyngdpunkt. 28 hk.

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:

Mattsson
Maskin

HBA
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

Syns man inte så finns man inte…
Annonsera i
Grönytekontakt
så syns även
ert företag!

Ring 0372-88770 eller
maila info@gronytekontakt.se

Annonsörer i detta nummer med sidhänvisning:
9

ATV Sweden
Bil & Traktorservice

17

Lindanna

28

Camro

37

Maskinexperterna

16

Cub Cadet

18

MI

34

E-tron

3

GF Sweden

7

GML

24

GVM/LHS

15

Hako Ground & Garden 39
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Flera nyheter från Toro
Nya greenvälten GreensPro
1260 ger släta och fasta greener.
De delade och överlappande
vältvalsarna följer alla konturer
och ger släta puttytor. Förarplattformen går att justera för
bekvämlighet och förarsäkerhet. Transporten från green till
green går snabbt och enkelt tack
vare transportsystemets QuickLatch-koppling. Direkt hydraulisk motordrivning för enkel
användning och minskat underhåll.
Nya Toro Power Max HD
1028 OXHE är en högpresterande snöslunga. Rejäl röjkapacitet på hela 955 kilo snö per minut. Utrustad med Free-Wheel
systemet, belysning, det praktiska ”enhandsgreppet” och den
lättmanövrerade Quick Stick-

8

Heatweed

19, 40

John Deere

33

K-heat
K-vagnen Vagnsteknik

GreensPro 1260 har delade
och överlappande vältvalsar
som följer alla konturer och ger
släta puttytor.

funktionen samt bekväm handtagsvärmare för kalla dagar.
Snöslungan har en robust
konstruktion, är byggd av slitstarka material och utrustad
med smarta funktioner och avancerad teknik.

2

Lapab

5

6

Nilfisk

24

Nomaco
P Olssons

14, 35

Stads & Parkprodukter 25
Svenningsens

14, 35

Söderberg & Haak

34

Timan

28

Wacker Neuson

31

KSAB

18

Willecenter

38

Kärcher Belos

13

Willegruppen

29

Vi säljer redskapsbäraren
INBYTESMASKINER TILL SALU:

Wille 455B
Wille 455B
Wille 855C
Wille 345
Wille 725
Belos TransPro 4560
Vitra 2045
Schaeff SKL833
John Deere 5090R
Holder P70
Massey Ferguson 5460
Case JX 1090U

-14
-08
-10
-00
-95
-09
-03
-01
-12
-90
-11
-04

WilleCenter i Stockholm AB
Toro Power Max HD 1028 OXHE är bland annat utrustad med
Free Wheelsystemet, belysning, det praktiska ”enhandsgreppet”
och den lättmanövrerade Quick Stickfunktionen samt bekväm
handtagsvärmare för kalla dagar.
38

Kraftvägen 38, Box 2019,
196 02 Kungsängen
08-795 90 65
www.willecenter.se
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CK 4010
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TRAKTOR – VIKPLOG – SANDSPRIDARE
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: 379 90

pris
Ord. rikt

Traktor Kioti CK4010CH
- Fyrhjulsdriven traktor med 3 cylinders Euro 3A dieselmotor, 40 hk vid 2600 rpm.
- Treväxlad hydrostatisk drivning. Mekanisk differentialspärr. Oberoende bakre PTO med 540 rpm.
- Två bakre dubbelverkande hydrauluttag.
- 3-punktslyft och lägesreglering, kat.1 med 740 kg lyftkraft.
- Zuidberg frontlyft kat. 1.
LEASING
- Turfdäck.
60 månader
- Gasautomatik.
20% Restvärde
- Hytt med AC/värme.
20% Kontant
- Arbetsbelysning och vindrutetorkare bak.
Baspris: 339 900 kr
- RUS-kit, rotella och LGF-skylt.
3 904 kr/månad
- Svängbart drag.
- Farthållare, backspeglar, bakruta med defroster.
Redskap
- Fjärås vikplog VP175 med A-ramsinfäste, kategori 1.
- Fjärås hjuldriven sandspridare 400/1100, 400 liters självlastande.
* Obligatorisk 5-årig Maskinskadeförsäkring á 4200 kr ingår. Samtliga priser exkl moms och ev frakt. Begränsat antal. Först till kvarn... Erbjudandet gäller
t o m 30 april 2018. Traktorn på bilden är extrautrustad. Priset gäller med reservation från tillverkaren uppkomna förändringar i den tekniska specifikationen.

Kioti marknadsförs och säljs av Hako Ground & Garden AB. Tel 035-10 00 00. www.hako.se
DIREKTSÄLJARE OCH ÅTERFÖRSÄLJARE
Enköping Hako Ground & Garden AB, 0708-83 04 21
Floby Axima i Floby AB, 0515-421 80
Göteborg Västerservice Tractor AB, 031-54 04 35
Halmstad Hako Ground & Garden AB, 0708-10 68 14

Jönköping Axima i Jönköping AB, 036-30 82 72
Kumla Hako Ground & Garden AB, 0708-83 00 73
Malmö Hako Ground & Garden AB, 0766-290 804
Stockholm Hako Ground & Garden AB, 0708-83 00 94

Följ oss på

Västerås Hako Ground & Garden AB, 0708-83 00 87
Växjö Sundahls Maskinaffär AB, 0470-74 40 00
Östersund Jämt-Maskin AB, 063-134 450
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Med nya 2R-serien får du ﬂera innovationer som till exempel vår
Med
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