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Lunds Akademiska GK
– mitt i naturreservatet Kungsmarken

100 procent litium för E-Tron AB

56 V – REN BATTERIKRAFT
LIKA KRAFTFULLT SOM BENSIN.
VÄRLDEN FÖRÄNDRAS – SNABBT. Hela vårt samhälle är på väg bort
från fossila bränslen mot renare energi. NU HAR DU MÖJLIGHET att
bedriva park- och trädgårdsarbete på ett smartare och grönare sätt.
EGO POWER+ har bensinliknande kraft, men utan buller, krångel och bensinångor.
Maskinerna är enklare att hantera, renare, tystare och har mindre vibrationer.
Du får även lägre drifts- och underhållskostnader med batterimaskiner.
EGO:s branschledande ARC LITIUM 56 V BATTERI ger batterimaskiner
en ny prestandanivå. NU finns ryggbatteri på hela 28 AH!
Klicka bara i batteriet och du är redo att arbeta.

MED EGO POWER+ VERKTYGEN
ARBETAR DU KLIMATSMART
– SÅ KLART.

Filmer på You Tube.

Direktlänk till www.gronaverktyg.se.

FLEX SCANDINAVIA AB | 054-52 20 00.
Generalagent i Sverige

EGO POWER+ – Kraftfulla klimatsmarta professionella park-och trädgårdsmaskiner.

Vilken sommar!
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Sommar, sommar, sommar… ”Lättlyssnat vid ratten, på
badstranden eller i hängmattan.” Så annonserades det
här folkkära radioprogrammet ut i etern för femtio år sedan. Långt ifrån alla hade bilradio, men transistorn, eller
reseradion som man sa då, hade gjort sitt intåg och skvalmusiken flödade över stränderna de dagar då solen sken.

Men det gjorde den inte alltid.
avlagt visit under några håltimSveriges Radio fick ändra
mar på en anrik golfbana med
påannonseringen sedan
akademisk status. Dessutom
många arga lyssnare klagat
presenterar vi som vanligt en
på att ”regnet öser ju ner hela
hel del intressanta nyheter för
semestern…”
branschen!
Så var det praktiskt taget
Trevlig läsning – i hängmatunder hela det glada sextiotatan, på badstranden eller i
let. Utom sommaren -69.
bilen!
Men i år har vi äntligen fått
Olle Bolmelind
uppleva barndomens soliga
somrar, så som vi minns dem,
men som de aldrig var, om
man får tro statistiken. Det
har blivit mer tid för bad och
rekreation, inte minst på grund
av att gräsmattorna stannat av
i växten. De som inte haft tillgång till vattentäkter har tvingats se både gräs, buskar och
träd lida svårt i århundradets
värsta torka.
Men vi på Grönytekontakt
har inte haft nyhetstorka. Vi
har bland annat besökt E-Tron
i Tumba, som satsar helhjärtat
på eldrivna arbetsfordon. Vi
har också hälsat på i Uråsa,
Vart tog vattnet vägen? Här vid
där vi hittade en maskinaffär
badbryggan brukar det vara minst
med urgamla anor. Samt
en meter djupt.

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

Utgivningsplan 2018: 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 5: 14 september

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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Sveriges modernaste

maskinleverantör
Sedan starten 1998 har Stockholms Golf
& Turf AB legat i framkant med specialmaskiner för skötsel och underhåll av
aktiva gräs & konstgräsytor i hela Sverige.

Stockholms Golf & Turf AB
www.golfoturf.se
Tel: 08-590 827 20

GRÖNYTEBRANSCHENS
MASKINVISNING
2018

29-30 AUG – SUNDSVALL (Selånger IP) Kl 10-15.00
4-5 SEPT – VALLENTUNA (Vallentuna flygfält) Kl 10-15.00
6 SEPT – ÖREBRO (Örebro segelflygklubb) Kl 10-15.00
11 SEPT – HÄSSLEHOLM (Hässleholmsgården) Kl 9-15.00
12 SEPT – MALMÖ (Limhamnsfältet) Kl 10-15.00
13 SEPT – TROLLHÄTTAN (Håjum kyrkogård) Kl 9-15.00
MASKINVISNING, DEMO OCH PROVKÖRNING!
Nu är det dags igen för Grönytebranschens gemensamma
maskinvisning som gjorde succé senast på Vallentuna och
Örebro flygfält.
Vi, ett trettiotal utställare, visar gräsklippare, redskapsbärare, mindre traktorer, elfordon, redskap, minigrävare
med mera i det småskaliga segmentet upp till ca 3,5 ton.
Utöver alla maskinnyheter bjuder vi även på lunch och
kaffe!
Varmt välkomna till högintressanta demodagar på
du inte får missa. Vi ses!

Återförsäljare:

Svenssons Motorverkstad AB
www.svenssons-motor.se
Tel: 0480-297 40 / 0470-52 99 00 /
036-31 21 80

Gunnar Nilsson Maskin AB
www.gunnarnilssonmaskin.se
Tel: 042-509 90 / 035-18 01 10 /
0413-57 44 00

Har du frågor går det bra att mejla till: gronytebranschensmaskinvisning@polssons.se

Gunnars Maskiner AB
www.gunnarsmaskiner.se
Tel: 0500-42 41 60 /

UTSTÄLLARE:

0303-32 10 10

El-fordon för proffs!

Norrmaskiner AB
www.norrmaskiner.se
Tel: 0920-311 00 / 0910-58 91 00 /
090-18 93 15

Tel: 08-590 827 20
6
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olika
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redskap

NYHET!

Redskapet som
alla väntat på!

VENTRAC
BOOM MOWER

GLAD
SOMMAR!
LAPAB har öppet
hela sommaren
för dig!

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

www.polssons.se

044-340011

Produktnytt

n

Företagsnytt

n

Produktnytt

n

Comfortably Better

Företagsnytt

Kioti K9 – nytt arbetsfordon
Kioti K9 är en ny UTV i modern design som bland annat är
utrustad med 4-hjulsdrift, diffspärr, 3-sitsigt säte och dubbla länkarmsfjädringar fram och
bak för bästa komfort. Fordonet har bred spårvidd men liten

vändradie samt bakre krängningshämmare som bäddar för
utmärkt kurvtagning och manövrering. Lastkapaciteten är på
hela 500 kg och som tillval finns
hydraulisk flaktipp och arbetshydraulik.

info@polssons.se

Made for hard work

Timan Tool-Trac 245 S

NYHET
Ny
stötdämpande
modell

Timan Tool-Trac 245 S
Nya Tool-Trac 245 S är stötdämpad så föraren upplever maximal
komfort när han arbetar med maskinen.

www.timan.dk
8
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U FORCE 800 EFI EPS
• 800 cc. 4-takt, V-twin, vattenkyld
• 4 ventiler/cyl. SOHC, EFI
• Maxeffekt 46 kW/63 HK
• 4WD med elektronisk diffspärr
• Lågväxel för maximal dragkraft
• Hydrauliska skivbromsar fram & bak
• Gasstötdämpare
• EPS (Servostyrning)
• Vinsch & dragkula

-

Från

97.520 :exkl. moms

(121.900 :- inkl. moms)

.
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Mas utrustad
extra

T • traktorregistrering. +4.000 :-

Köp till vinsch & tippa
flaket direkt via kranen!

köp till!
Combi trailer 1500 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
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Ännu effektivare Street King med nya tillval
Den flexibla sopmaskinen Street King 660 från
Aebi Schmidt har funnits på marknaden i två
år och levereras till kunder över hela världen.
Nu lanseras nya tillval som gör den moduluppbyggda sopmaskinen ännu effektivare.
– Bland tillvalen finns ett nytt
högtrycksvattensystem som kan
förlänga sopmaskinens driftstid med upp till 30 procent och
minska dammbildningen. Det
nya systemets högtrycksmunstycken klarar även mycket krävande arbetsuppgifter. Nu är det
dessutom enklare än någonsin
att ta bort löv, säger Mette Engström, VD på Aebi Schmidt
Sweden.
En separat avloppsvattenpump på vattentanken leder avloppsvattnet till sugmunstycket
där det sugs upp igen och renas.
Därmed elimineras den tidskrävande processen att fylla på med

rent vatten. För att minimera risken för igensättning spolas sugslangen dessutom hela tiden igenom. Ytterligare vattentankar
kan monteras mellan förarhytten och sopsystemet och ge totalt upp till 1 000 liter extra kapacitet.
– En annan innovation är tillvalet med högtrycksvatten som
maximerar både prestanda och
flexibilitet. Med ett tryck på 200
bar vid 50 l/min klarar systemet
de allra mest krävande arbetsuppgifterna, förklarar Mette.
Street King 660 har en självbärande ramkonstruktion som
gör det möjligt att montera sys-

Street King 660 från Aebi Schmidt har funnits på marknaden i två
år och nu lanseras nya tillval som gör den moduluppbyggda sopmaskinen ännu effektivare.

temet på valfritt fordon som är
godkänt för vikten.
– Den stora anpassningsförmågan och alla extra tillval gör
att kunden kan skräddarsy ma-

skinen helt efter sina behov. Det
finns så många olika tillval att vi
faktiskt bygger helt olika konfigurationer nästan varje dag, avslutar Mette.

Effektiv 365 dagar om året

info@svenningsens.se svenningsens.se
10
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ETT BATTERI
FÖR ALLT
Ryggburna eller i
maskin. Kraftfulla och
effektstarka.

FSA 130

BÄST
I TEST

Batterisystem PRO för professionell användning.
Det ställs höga krav på batteridrivna proffsprodukter: jämn och hög effekt, största möjliga energieffektivitet
samt ergonomisk enkel och flexibel användning. STIHLs batterisystem PRO uppfyller alla dessa krav. I vårt
breda sortiment finns det en skräddarsydd produkt för varje proffsanvändares krav.

stihl.se

Alla arbetsuppgifter. Året runt.
Lita på din City Ranger 2250 - även när det gäller effektiv gräsklippning

City Ranger 2250
Under våren och sommaren växer gräset så snabbt att det är svårt att hinna med. Som tur är finns det ett
brett sortiment av innovativa redskap till City Ranger 2250 - från multi- och rotorklippare till slagklippare och
vertikalskärare. Oavsett om du använder den flexibla gräsuppsamlaren med din City Ranger 2250, kan du
vara säker på att nå professionellt resultat. Klippredskapen är lätta att använda, precis som alla andra redskap från Nilfisk Outdoor. Med ett enkelt handgrepp kan redskapsbyte utföras på mindre än en minut.
www.outdoor.nilfisk.se

Vi kan RainBird från grunden
RainBird är världsledande tillverkare av bevattning och hos KSAB finns många
års erfarenhet av deras produkter samlat hos våra servicekillar och säljare.
Vi lagerhåller stora delar av deras sortiment i Västerås och har snabba
leveranser från Europalagret. RainBirds spridare är tillverkade i kraftig
kvalitet för att tåla mycket högt tryck, och är lättservade — all service sker
uppifrån, utan grävning.
KSAB VÄXER: Nu har vi ökat bemanningen och även etablerat lager och
verksamhet i Skåne.

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
Jocke Edlund — Service Mellansverige: 021-490 0652
Peter Gustafsson — Service Mellansverige: 021-490 0610
Jörgen Köjborg Jensen — Service & Försäljning södra Sverige: 072-720 3451
Håkan Hirche — Service & Försäljning södra Sverige: 021-490 0611
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UPPSAMLARE MED HÖG KAPACITET

ROBUST, TILTBART KLIPPDÄCK

LÄTTHANTERADE REGLAGE

*
TORO Z MASTER 8000 – 179 600:20 000:- I RABATT!

(EXKL MOMS)

ORD PRIS EXKL MOMS 199 600:Kampanjen gäller t o m 30 sept 2018.

KAMPANJ PÅ UPPSAMLANDE KLIPPARE!
Toro Z Master 8000 – Uppsamlande, spakstyrd rotorklippare från Toro som snabbt
och effektivt hjälper dig att hålla dina grönytor välskötta och fina.
Z Master 8000 är utrustad med ett robust frontmonterat klippdäck och en
fläktdriven uppsamlare där du själv kan välja att växla mellan 100% uppsamling
eller 50% recycling och 50% uppsamling.
Med sin rymliga bränsletank och klipphastighet erbjuder Toro Z Master 8000
en hög produktivitet och körglädje.
Varmt välkommen in till våra erfarna direktsäljare och

Besök oss på

återförsäljare så berättar de mer om kampanjen!

Toro marknadsförs och säljs av Hako Ground & Garden AB.

MASKINÅTERFÖRSÄLJARE
Floby Axima i Floby AB 0515-421 80
Göteborg Mera Maskin 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 0766-29 08 04
Stockholm Hako Ground & Garden AB 0708-83 00 94
Västerås Hako Ground & Garden AB 0708-83 04 21
Växjö Sundahls Maskinaffär AB 0470-74 40 00
Östersund Jämt-Maskin AB 063-134 450

Hako Ground & Garden AB – www.hako.se

Lunds Akademiska GK – mitt i

”Få städer har ett så fördelaktigt läge för en golfbana som Lund”.
Så beskrevs LAGK, Lunds Akademiska Golfklubb, i en informationsfolder som gavs ut 1937.
Beskrivningen har inte blivit mindre aktuell sedan dess eftersom golfbanan bara ligger 6 km från
stadens centrum. Men andra faktorer har påverkat banan under årens lopp.
– Det är en mycket speciell anläggning i
och med att området ligger i ett naturreservat. Och sedan några år tillbaka är området också klassat som Natura 2000 vilket
innebär vissa restriktioner, till exempel att
vi inte får använda kemiska bekämpnings-

medel, säger nytillträdde banchefen Viktor Sjöö.
Golfbanan ligger på området Kungsmarken strax öster om Lund. 1974 klassificerades det som naturreservat och 30 år senare, år 2004, förändrades förutsättningar-

Kanske är detta några studenter från Lunds universitet? Redan från början
skapade klubben ett medlemsskap för att främja studenters friluftsliv.
14

na ännu mer då EU förklarade marken som
Natura 2000-område.

Vad innebär Natura 2000?
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Bland Natura 2000-områ-

Golf har spelats på Kungsmarken sedan 1910-talet.
grönytekontakt | augusti 2018

i naturreservatet Kungsmarken

Floran i området är mycket rik. Över
440 arter kärlväxter har påträffats, vilket
bland annat beror på den kalkrika moränen.
Kungsmarken rymmer också ett rikt fågelliv, bland annat syns här storspov, brandkronad kungsfågel, tornfalk och glada. Allt
detta gör att klubben för en ständig dialog
med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.
Bland annat så får ruffen bara klippas en
gång per år.
– Enligt skötselplanen så får vissa delar
av golfbanan inte klippas förrän i början av

juli, fortsätter Viktor. Anledningen är att
växterna då blommat färdigt och hunnit
fröa av sig.

Klubbens historia
Golf har spelats på Kungsmarken sedan
1910-talet. Föregångaren, Lunds Golfklubb,
bildades 1925 men efter några års uppehåll
mellan 1929 och 1936 grundades klubben
som idag bär namnet Lunds Akademiska
Golfklubb.
Intresset för den nya golfklubben var

s
s
s

den finns till exempel korkekslundar i Spanien, ödehedar i England och blommande
alpängar i Österrike. I Sverige finns det runt
4 000 Natura 2000-områden på en sammanlagd yta av sju miljoner hektar spridda
över hela landet.
Områdena omfattar bland annat alvarmarkerna på Öland, bohusländska fjordar, ödsliga myrar i Norrbotten, Tivedens
urskogar och Sarekmassivets vidder. Och
även Kungsmarkens naturreservat där
LAGK är placerat.

Banan, som kan beskrivas som klassisk, kort, strategisk och tuff, utvidgades till 18 hål år 1956.
2018 augusti | grönytekontakt
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så stort att den dåtida järnvägen anlade en
hållplats vid golfbanan! Ett klubbhus byggdes som stod klart 1937 och invigningen
bestod av att dåvarande kronprinsen Gustaf
Adolf gick en runda.
Redan från början skapade klubben ett
medlemsskap särskilt för Lunds studenter.
Ett av syftena var att främja friluftsliv i golfens form för studenterna, och Lunds universitet har fortfarande en representant i
styrelsen för LAGK. Banan, som kan beskrivas som klassisk, kort, strategisk och
tuff, utvidgades till 18 hål år 1956.

Ny banchef
Viktor Sjöö är ny banchef sedan början av
juni men har tidigare varit banarbetare på
LAGK. Innan återkomsten till klubben jobbade han bland annat på Ljunghusens Golfklubb nära Skanör-Falsterbo, men är som
sagt nu tillbaka på LAGK.
– Det här är mitt första jobb som banchef
vilket är riktigt spännande, säger han.

Viktor Sjöö är nytillträdd banchef på Lunds Akademiska Golfklubb.

På banan arbetar tre personer året runt.
Det är Viktor plus en mekaniker och en

vaktmästare. Under högsäsong är det tre till
fyra personer till. n

NYHET!
TransPro 4260

REVOLUTIONERANDE
I SIN KLASS !
Nya TransPro 4260 - Anpassningsbar till max

Redskapsbärare för professionella användare med höga krav på komfort, miljötänk
och prestanda året om. Nya TransPro 4260 är mycket flexibel och smidig men samtidigt kraftfull med hög lastvikt i förhållande till maskinstorleken. Med kompakta mått
och mycket miljövänlig Yanmarmotor kommer TransPro 4260 med sina många redskapsval bl.a. passa mycket bra för innerstadens utmaningar. 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
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Ny ägare till Skene Järns avdelning Parkteknik
Skene Järn har sedan 1980-talet varit en självklar leverantör av maskiner för professionell
grönyteskötsel i Sjuhäradsbygden samt Halland. Kunderna består av i första hand kyrkor,
kommuner, fastighetsbolag samt entreprenörer. Nu avyttras avdelningen Parkteknik till
Gunnars Maskiner
Skene Järns produktportfölj består av maskiner från bland annat Walker, Melex, Heatweed,
Avant, Giant, Holder, Kubota,
Spider m.fl.
– Vi inser att vi måste renodla
vår verksamhet och avdelningen med större maskiner överlåter vi därför till någon som kan
marknaden och har rätt intresse och kunskap för att utveckla avdelningen ytterligare, säger
Mikael Bjelkenfors, VD på Skene Järn.
Förvärvet innebär att Gunnars Maskiner tar över såväl la-

ger som personal och de leverantörer som väljer att följa med.
– Genom övertagandet av den
här verksamheten stärker vi vår
position i Borås med omnejd
och kan på så vis erbjuda våra
kunder bättre service än vad vi
kunnat göra från våra anläggningar i Kungälv och Åsarp, säger Martin Gunnarsson, VD på
Gunnars Maskiner.
Gunnars Maskiner kommer
att hyra befintliga lokaler av Skene Järn för att övergången ska gå
så smidigt som möjligt och inte
påverka verksamheten. Samti-

digt stärks personalstyrkan med
nyanställningar samt lokaler i
Borås.
Successivt kommer anläggningen i Borås/Skene växa sig
större och bli en fullservicean-

läggning för såväl grönyta som
jordbruk. Ansvarig för anläggningen i Borås/Skene blir Marcus Ivarsson som kommer från
Skene Järn. Verksamheten tas
över från den 1 augusti 2018.

Fr.v: Martin Gunnarsson, VD för Gunnars Maskiner, Olle Johansson, ägare till Skene Järn och Mikael Bjelkenfors, VD för Skene
Järn.

Marknadens mest innovativa
ogräsmaskin körs i hela Europa!

Producerad i
Skaninavien
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DENMARK

ITALIEN

TYSKLAND

NEDERLÄNDERNA

BELGIEN

NORGE

Globalt patenterad sensorteknik gör Heatweed Sensor 2.0 till den mest kostnadseffektiva,
kemikaliefria ogräsbekämpningsmaskin som finns! Kapacitet upp till 35.000 m2/dag.
Heatweed Technologies AB | info@heatweed.com | heatweed.com
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SPARA TID OCH KOSTNADER
MEDAN DU KLIPPER!
• 1550 FRONTROTORKLIPPARE
• DIESELMOTOR
• KOMPATIBEL MED SELECT
FRONTBLAD OCH BORSTUTRUSTNING

KAMPANJPRIS

FRÅN
159 900 KR
EXKL. MOMS*

3531

Upplev snabb prestanda med hög kvalitet!
Våra frontrotorklippare erbjuder kvalitetsklippare för alla.

* Erbjudandet är tidsbegränsat. Kontakta din återförsäljare för mer information. Vi reserverar oss för evt
fel, tillägg eller förändringar. Maskinen på bild kan vara extrautrustad.

E-Tron AB i Tumba satsar

Johan Ekestang och Henrik Gunnarsson framfö
för. Fr.v. ART 4X4 Litium, Addax (i färgerna vit re

Intresset för elfordon ökar hela tiden. Något som E-Tron AB, som är generalagent för fyra
elfordonsmärken, verkligen märkt av.
– Vi hade ett riktigt avstamp på Elmia Park förra hösten, det gick verkligen över förväntan,
säger Henrik Gunnarsson som är försäljningsansvarig på företaget.
E-Tron AB i Tumba är ingen ny aktör på
marknaden. Det startades 1993 av Håkan
Ekestang, som då hade många års erfarenhet som chefstekniker på Atlet AB. Till en
början arbetade man uteslutande med ser20

vice av truckar och elfordon, men längre
fram koncentrerades verksamheten till utveckling och service av enbart elfordon.
I samband med inflyttningen i egna ändamålsenliga lokaler 2008 passade företa-

get på att byta namn till E-Tron AB. Idag är
det sonen Johan Ekestang som driver den
löpande verksamheten på företaget. Håkan,
som numera är pensionär, har bara trappat ner lite.
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r till 100 procent på litium

ör de fyra elfordon som E-Tron är generalagent
espektive röd), Compact Litium och BLM Litium.

– Tre dagar i veckan, mellan klockan
8 och 14, arbetar han med specialprojekt.
Hans tekniska kompetens är guld värd,
säger Johan. Man kan säga att han är vår
senior advisor!
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lättar för de 25 samarbetspartner vi har
över hela landet, säger Henrik.
E-Tron är även rikstäckande servicepartner åt PostNord för 550 fordon som har
samma drivlina.

Uppkopplade servicetekniker
Hos dessa 25 samarbetspartner finns 85
ackrediterade servicetekniker som alla utbildats i E-Trons lokaler. Alla servicetekniker har sin egen diagnosutrustning som de

s
s
s

Fyra olika elfordon
På Elmiamässan förra hösten visade E-Tron
upp nya flaggskeppet Addax som är utvecklat och tillverkat i Belgien. Addax har
en maxhastighet på hela 70 km/h vilket

gör att det kan framföras på 50-, 60-, och
70-sträckor utan att bli en stoppkloss i trafiken.
Ytterligare tre helt nya arbetsfordon premiärvisades också: ART 4X4 Litium, Compact Litium och BLM Litium. Alla tre
fordonen kommer från samma fabrik i Spanien.
– En stor fördel med de fyra elfordon
E-Tron är generalagent för är att de alla har
samma drivlina. Det är något som under-
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70 km i timmen

Flaggskeppet Addax utvecklas, produceras och monteras till 100 procent i Belgien.
Fordonet passar bra inom många områden, som kyrka, park, kommun och industri. Addax har fokuserat på förarkomfort
och kan i många fall ersätta ett dieselfordon.
Andra fördelar:
• Maxfart 70 km/h
• 120 km på en laddning
• Upp till 1 100 kg lastkapacitet
• 5,5 m3 lastningsvolym
• Kompakt och smidig, endast 1,40 m bred
• Skåp eller tippbart flak med eller utan
lövlämmar
s
s
s

kan koppla upp mot E-Tron när de är ute
hos kunden, som kan befinna sig i stort sett
varsomhelst i landet.
– Det innebär att vi kan sitta på plats här
i Tumba och koppla upp oss mot ett fordon i
Malmö eller Luleå, tillägger Johan.

På E-Tron arbetar för närvarande tio
personer, varav sex i verkstaden och fyra
med administration och försäljning m.m.

100 procent litium
Alla E-Trons fordon för nyförsäljning har

litiumbatterier, eftersom det bara är fördelar med dessa. Johan förklarar:
– Vi har helt gått bort från detta med bly.
Vi har märkt att det som passar kunden
bäst är litiumbatterier, precis som i dagens
personbilar. Och eftersom batteriet räcker

Dragkapacitet på 3 000 kg

ART 4X4 Litium är ett midjestyrt, fyrhjulsdrivet eldrivet arbetsfordon med hög
last- och dragkapacitet tillverkat i Spanien. En ”finess” är att fordonet är högerstyrt, så föraren kliver alltid av på säkra
sidan, på gräsmattan istället för på vägen. Det går att beställa vänsterstyrt,
men många kunder föredrar högerstyrt.
Andra fördelar:
• Maxfart 30 km/h
• 100 km på en laddning
• Hög dragkapacitet: 3 000 kg
• Lastkapacietet: 800 kg

22
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Tak över flaket

Compact Litium är också tillverkad i Spanien och har stort
fokus på teknik och komfort.
Går att få med skåp eller flak
och efter önskemål från kund
även med tak över flaket. Det
gör att man kan förvara krattor,
spadar och liknande fästa uppe
i taket. Taket medför också att
det som förvaras på flaket kan
hållas torrt.
Andra fördelar:
• Maxfart 30 km/h
• 60-120 km på en laddning
(beroende på batteristorlek)
• Lastkapacitet: 800 kg
• Stort flak eller skåp
hela fordonets livslängd så sparar kunden in
minst två batteribyten jämfört med blyfordon. Så sett till totalkostnaden så lönar det
sig med litiumbatterier.
Henrik tillägger:
– Det finns bara tekniska fördelar med li-

tiumbatterier. De är helt underhållsfria och
användarvänliga. Dessutom ger vi hela fem
års garanti på dem.
En annan fördel är vikten. Ett litiumbatteri har drygt 60 procent lägre vikt än ett
blybatteri vid jämförbar effekt. Så tack vare

litiumbatteriets effektivitet kan man använda ett batteri med samma effekt och nå
längre räckvidd än vad ett blybatteri kan
ge. På grund av skillnaden i livslängd och
längre räckvidd ger litium en lägre milkostnad. n

Enkelt fordon med
toppmodern drivlina
BLM Litium kommer som
chassi från Asien utan batterier,
laddare och motor, men slutmonteringen av ett modernt litiumsystem m.m. sker i Spanien.
Det är ett lite enklare fordon
med en toppmodern drivlina.
Andra fördelar:
• Maxfart 30 km/h
• Aluminiumchassi
• Lastkapacitet: 600 kg
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NYHET AS 1040 YAK 4WD

Professionell åkbar slaghack
AIRION
AIRION
22
Den robusta maskinen för den
ojämna och tuffa terrängen!
Med hög klipphastighet och ett 100 cm brett klippdäck
med slaghackor får du den perfekta maskinen för
terräng där osynliga föremål kan vara ett problem.
Tuffare än vanlig rotorklippare
Slitstark 4-hjulsdrift
Extremt låg tyngdpunkt
Optimal för sluttningar
och ojämn terräng
AS 1040 YAK 4WD
Nyutvecklat 100 cm brett klippaggregat
med 28 stycken Y-slagor. Ett i tuff terräng
perfekt alternativ till det konventionella
roterande klippaggregatet.

LÖVBLÅS
LÖVBLÅS
FRÅNFRÅN
PELLENC
PELLENC

Prestanda
Prestandamed
med
perfekt
perfektkomfort.
komfort.
Airion
Airion
2 är 2konstruerad
är konstruerad
för att
förklara
att klara
av tuffa
av tuffa
förhållanden
förhållanden
i allaiväder.
alla väder.
Den Den
perfekta
perfekta
balansen
balansen
under
under
användning
användning
samtsamt
batteritid
batteritid
på upp
på upp
till 4 till 4
timmar
timmar
gör den
gör till
denentillverklig
en verklig
proffsmaskin.
proffsmaskin.
Se
i action på Youtube
HittaHitta
din återförsäljare
din återförsäljare
påslaghacken
stadspark.se
på stadspark.se
https://youtu.be/2FsG4hcxn98

GRÖNYTESKÖTSEL
GRÖNYTESKÖTSEL
FÖR MILJÖMEDVETNA
FÖR MILJÖMEDVETNA
PROFFS!
PROFFS!
STADSPARK.SE
STADSPARK.SE

Gör allt mellan himmel och jord
Personlift och klippdäck är bara två av många exempel
på redskap som kan underlätta och förbättra ert arbete.
Tack vare marknadens mest effektiva motorhydraulik finns
det inga begränsningar för vad du kan göra med din Wille.
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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

Undersökning från Cub Cadet hävdar:

Klippdäck under maskinen
effektivare än frontmonterat
Bland tillverkare av åkgräsklippare har det diskuterats om frontmonterat klippdäck ger bättre
resultat än åkgräsklippare med däcket placerat under chassit. Cub Cadet bestämde sig för
att sätta hårt mot hårt och jämföra de två systemen. Säkert blir många överraskade av att det
sistnämnda alternativet, med klippdäck under maskinen, gav bättre och snabbare klippning.
Tillverkare av åkgräsklippare med klippdäcket framför chassit har länge hävdat att
deras åkgräsklippare är de mest effektiva
på marknaden.
Cub Cadet undrade om detta verkligen kunde stämma. Företaget hävdar att så
kallade Zero Turngräsklippare med klippdäcket under chassit erbjuder fler fördelar
med avseende på effektivitet – oavsett modell och prisnivå på åkgräsklipparen.

Så här gick testet till:
Cub Cadet lät utföra en detaljerad jämförelse mellan två åkgräsklippare i medelprissegmentet. Jämförelsen gjordes på sex
områden; kapacitet, smidighet, kantklippning, underhåll och bekvämlighet. Resultatet av jämförelsen talar ett tydligt språk.
Cub Cadets Zero Turngräsklippare visade
sig vara ett strå vassare, även när det gäller
de enklare modellerna.
Så här utföll resultaten:
Kapacitet: Zero Turns är 60 procent
snabbare än en åkgräsklippare med klipp-
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däcket framtill. Det medför att de klarar
av ett större område på kortare tid. Detta
gäller även de enklare modellerna. Proffsmodellerna är upp till 77 procent snabbare än jämförbara åkgräsklippare, vilket
ger en jämn och hög kapacitet och prestanda.
Smidighet: Zero Turns kan klara av sluttningar med en lutning på upp till 20 grader. Det är dubbelt så mycket som vad en
åkgräsklippare med frontmonterat klippdäck presterar. Med en Zero Turn går det
även att klippa längs en sluttning utan att
avvika från rätt kurs. En Zero Turn kan
dessutom rotera på platsen istället för att
kräva en 70 cm radie. Det är Zero turnteknologin som gör detta möjligt.
Kantklippning: På grund av sin design,
lämnar åkgräsklipparna med klippdäcket
längst fram en smal oklippt rand på gräsmattan. Det gör att man måste snygga till
med trimmern efter det att man klippt färdigt. Detta undviks med en Zero Turn,

den klipper hela gräsmattan och lämnar
inga oklippta kanter efter sig.
Underhåll: De flesta åkgräsklippare med
klippdäcket fram har ett komplext styrsystem som bygger på en teknologi med så
kallade Bowden-kablar, som ofta måste justeras. En Zero Turn har en robust styrmekanism gjord av metall, vilket bara kräver
lite smörjning var 25: e användningstimme.
Bekvämlighet: Med exempelvis Cub Cadet Zero Turns kan man justera klippdäcket från förarplats istället för att behöva stiga av. På Cub Cadet Zero Turns sitter man
också bekvämt. Även de enklare modellerna kommer med armstöd. För att få detta hos åkgräsklipparna med klippdäcket
framför chassit får som regel leta högt upp i
prisklasserna. n
En Zero turnklippare med däcket under kan
vara nog så effektivt jämfört med frontmonterat, enligt en undersökning som Cub Cadet
låtit genomföra på eget initiativ.
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9 av 10 personer
föredrar en sån här
istället för ett snöre.*
Sedan 2014 har vi utrustat gräsklipparna med Instart, som gör att man
slipper dragsnöret 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.

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

www.briggsandstratton.com

* Enligt en europeisk undersökning som gjordes 2015
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Kubota investerar i nytt europeiskt FoU-center
Inom ramen för Kubotas pågående tillväxt i
Europa har det japanska företaget meddelat att de investerar 55 miljoner euro i ett nytt
FoU-center för traktorer. Det nya centret kommer att placeras i Crépy-en-Valois, Frankrike,
och vara i full drift senast 2020.
Genom att skapa ett klassledande FoU-center i Europa, som
kombinerar aktuella teknikoch valideringsverktyg, kommer Kubota att utveckla avancerad teknik som integreras i nya
modeller. Allt för att uppfylla de
europeiska lantbrukens specifika krav samtidigt som man behåller produkternas DNA: pålitlighet, användarvänlighet och
kostnadseffektivitet.
Som ett led i Kubotas globaliseringsprocess har bolaget för
avsikt att stärka sin produktutveckling för att möta världsmarknadernas specifika behov.

Det nya centret spelar en viktig
roll i denna process. Kubota ska
fortsätta att utveckla lantbruksmaskiner som är anpassade för
att fungera effektivt för lokala
grödor, fältförhållanden och arbetsprocesser.
Kubota som finns i cirka 100
länder över hela världen, har
som mål att fortsätta växa internationellt, och den senaste
investeringen kommer att påskynda expansionen. Sedan Kubota Holding Europe B.V. lanserades 2017 har bolaget stärkt
sin företagsidentitet i Europa,
genom samordning av medar-

betarprocesser och arbetssätt
som ger en konsekvent strategi
för hur alla affärsenheter arbetar för att leverera den bästa servicen och de bästa produkterna
till sina återförsäljare och slutanvändare.
Kubotas traktorförsäljning
fortsatte att växa i Europa under

2017 och deras produkter har
fått prestigefyllda erkännanden och utmärkelser i Europa,
inklusive Fima Technical Novelty-priset för Agri Robo-autonoma traktor och Tractor De
España-priset i kategorin ”Special Traktor” för M5101 Narrow
Advance Cab-modellen.

Det nya centret kommer att placeras i Crépy-en-Valois,
Frankrike, och vara i full drift senast 2020.

VI HAR DET DU BEHÖVER

TRAKTORER

Kompakta och smala traktorer 75-97 hk
med låg totalhöjd och snäv vändradie,
perfekta för grönyte- och kommunaldrift.

Tel: 046-25 92 00
www.sodhaak.se
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MULTIMASKINER

Profihoppern kan vertikalskära under mycket
svåra förhållanden, eller samla våta löv och annat
skräp. I behållaren ryms över 1000 liter material i
en 730 liters behållare. Tipphöjd på hela 2,1m.

GRÄVMASKINER

Smidiga och flexibla maskiner med bekväm
hytt och stora glasytor. Den tiltbara hytten
gör dem också väldigt servicevänliga.

KONTAKTA DIN LOKALA ÅTERFÖRSÄLJARE
grönytekontakt | augusti 2018

Melex 3-serie

!
Arbetsfordon byggt för tuff användning
Titta in på vår hemsida nomaco.se,
för att hitta din närmaste återförsäljare.

El-bilar för en ny tid!

EL-BILAR FÖR EN NY TID

Nomaco - lite bättre el-bilar!

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

!
ET

TM

Högsta klippkapacitet tack vare IS® fjädring
Ferris ZT 400 IS®

Ferris ZT 2100 IS®

Ferris ZT 2600®

· Oberoende IS® fjädring
· 23 hk V-Twin bensinmotor
· 122 cm 3-i-1 klipper med båda bakutkast, sidoutkast och mulchkit

· Oberoende IS fjädring
· 28 hk V-twin bensinmotor med elektronisk
bensininsprutning
· 132 cm med bakutkast och mulchkit

· Oberoende IS® fjädring
· 24 hk Yanmar Tier 5 dieselmotor
· 155 cm med bakutkast och mulchkit

Kr. 66 900:- exkl. moms

Kr. 112 900:- exkl. moms

®

Alla priser är exklusive moms och
gäller så länge lagret räcker.

H

NY

Kampagne kr. 159 900:exkl. moms

Unik oberoende IS® fjädring reducerar vibrationspåverkningen
IS® fjädringen ger föraren en lång rad fördelar: Extremt hög förarkomfort - chock- och vibrationsreducering - större kapacitet och skärhastighet - längre livslängd för maskinen - jämn klipphöjd

Kontakta din lokala Ferris återförsäljare eller Jens Elkrog, tel.: +45 29 65 77 65 - eller besök www.mi-sverige.se
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Febern fortsätter!

er - framtidens miljöval
Avant elmaskin
? Inga utsläpp,
um

eller liti
Avant e5 eller e6 - bly

vibrationer, laddar fullt på
minimal ljudnivå, minimalaupp till 6 timmar.
upp till en timma, driftstid

•
•
•
•
•
•

Elmotor
Dragkraft 900 kp
in
Ext. hydr. en pump 30 lit/m
(14,5kWh)
El, bly (11,5 kWh) eller litium
derna mot diesel
Spara 34% på bränslekostna
d djur och på
Perfeckt för inomhusdrift blan ktioner råder
estri
kyrkogårdar/parker där ljudr

Avant-nj
kampa

NYHET

Avant 530

en uppgraderad ”bästsäljare”!
MERA FART, MERA KRAFT
Kompromisslös uppgradering av den mest
sålda Avanten någonsin, nämligen 528.
• 9 respektive 19 km/h på 2 växlar
• Lyfter upp till 950 kg, 10% mer än 528:an
•
•

Världsnyhet

Klippaggregat 1500

Alla priser exkl moms. Kampanjen gäller tom. v.52. Maskinerna på bilden kan vara extrautrustade. Nordfarm är
en av Sveriges största oberoende maskin och redskapshandlare. Du hittar alla återförsäljare på nordfarm.se

NYA EFFEKTIVA PRO-SERIEN
Nu kommer nya Z1 i PRO-serien.
Provkör nya Z1 PRO modellen med
122cm klippbredd där man kan välja
mellan sidoutkast eller mulchklippning och där sluttningar som tidigare
betraktats som omöjliga, plötsligt inte
är några problem.
En kraftfull Kohler 2-cyl. EFI-motor
på hela 747cc levererar kraften som
behövs till den dubbla hydrostatiska
drivningen. Spakstyrningen som kontrollerar var sitt bakhjul bidrar till att
ge ett professionellt resultat dessutom till ett mycket attraktivt pris.

En äkta Zero-turn rider !

NYHET

Förbättrad och förnyad lagring av knivar. Uppgraderad ”Optifloat” tillkoppling med pilar
som visar aktuell inställning. När pilarna är
på vågrät yta och pilarna möts är den korrekt
inställd. Oerhört effektiv, enkel och smidig.

E
KÖP NU, FÅ EN SNABBLADDAR
VÄRDE 58.200:- PÅ KÖPET!

Z1 122 PRO

3-cyl Kubotamotor på 26 hk
•
Dragkraft 1050 kp
Ext. hydr. en pump 36 lit/min
•
Drift diesel

NEW

nordfarm.se
nordfarm.se

Kortfakta:
•
122cm helsvetsat klippdäck
•
Kohler Confidant EFI
EZT 740, 747cc V-Twin
•
26 liter (2x13liter)
tankvolym
•
Elektriskt klipptillslag
•
Styrspakar med mjukt
grepp
•
Komfortsäte med hög
rygg, armstöd och bälte
•
Noll i vändradie
•
Vikbar skyddsbåge
•
15km/h maxhastighet

Z1 PRO
75.120:exkl. moms

93.900:inkl. moms

SINCE 1961

cubcadet.se
30
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John Deere blir officiell leverantör till CMAE
John Deere presenteras som officiell leverantör till CMAE (Club Managers Association Europe), för att främja föreningens vision om att
bli den ledande organisationen för utbildningsprogram inom klubbledning.
John Deere är en branschledande
maskinleverantör som tillhandahåller kompletta lösningar för
idrottsklubbars underhållsbehov, inklusive klippare, traktorer och Gator transportfordon.
CMAE är en ideell branschorganisation och den ledande auktoriteten inom klubbledningsutbildning.
– Vi ser fram emot samarbetet med CMAE och att kunna bistå deras medlemmar med
stöd och rådgivning, säger Carlos Aragones, John Deeres försäljnings- och marknadschef
för turfprodukter i Europa och
fortsätter:
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samarbetet att kulminera med
den årliga CMAE-konferensen,

som hålls i november 2018 i
Marbella, Spanien.

– Utbildning är en av grundpelarna i John Deeres filosofi, och vi ser fram emot att hjälpa CMAE att utveckla deras
klubbledningsutbildning ytterligare.
Torbjörn Johansson, utbildningschef på CMAE, tillägger:
– Allt eftersom CMAE fortsätter att växa och utvecklas
välkomnar vi alltid samarbeten med branschledande företag som John Deere. Vårt mål
är att både organisationen som
helhet och våra utbildningsprogram ska fortsätta att utvecklas.
Enligt CMAE och John Deeres överenskommelse kommer
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044-340011

www.polssons.se

info@polssons.se

F90 en flexibel mångsysslare
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

info@svenningsens.se
2018 augusti | grönytekontakt

svenningsens.se
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Uråsa Maskinaffär – en
stabil och anrik 70-åring
Två gamla anrika företag, två olika företagsnamn och två ägare men med ett gemensamt mål.
Det bäddar för en långvarig och långsiktig succé med nöjda kunder.
cerad utmed väg 27 och har legat på samma plats sedan 1980. Många stannar gärna
till och det är inte bara maskiner som säljs,
utan även verktyg och gräsklippare.
När Jonas och Karl-Johan övertog verksamheten var det första de gjorde att måla

Året var 1948 då 29-årige Artur Davidsson startade sin verksamhet i Uråsa, några
mil söder om Växjö. Artur sålde lantbruksmaskiner och 1952 såldes den första traktorn. Verksamheten växte och 1961 flyttade den till Ingelstad, inte långt från Uråsa. I
samband med detta startades också en egen
verkstad.
1973 tog svärsonen Hans Färdigh över
verksamheten och under hans tid som ägare och VD fortsatte verksamheten att utvecklas och växa. 1988 började Jonas Arvidsson som mekaniker och 13 år senare,
2001, påbörjade även Karl-Johan Karlsson
sin yrkeskarriär i samma företag.

”Genom affären fick vi
ett större geografiskt
område, med större
volymer, som har lett till
att vi kunnat utöka vår
service och flexibilitet.”

Strategisk placering
Åren gick och både Jonas och Karl-Johan
hann pröva sina vingar i andra företag, men
efter ett par år återvände de båda till Uråsa
Maskinaffär. Denna gång som kompanjoner och ägare då de 2013 övertog verksamheten när Hans Färdigh gick i pension.
Uråsa Maskinaffär ligger strategiskt pla-

om byggnaden och fräscha upp verkstaden.
Under 2017 påbörjades en större renovering
och under året färdigställdes butik, personalutrymmen, kontor, omklädningsrum
och duschutrymmen.
– Butiken har blivit dubbelt så stor och
det säljs allt från handskar till stora maskiner. Fas två blir att bygga ett inbjudande tak
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Jonas Arvidsson och Karl-Johan Karlsson
är ägare till Uråsa Maskinaffär sedan 2013.

över entrén och i framtiden kommer verkstaden att byggas ut. Idag får det plats fyra
stora maskiner samtidigt, säger Jonas.

100-årig verksamhet köps in
Ett år efter att Jonas och Karl-Johan köpt
Uråsa Maskin tog de nästa steg för att stärka konkurrenskraften. Då köptes Carl Nilsson AB i Älmhult, som säljer samma maskinprogram som Uråsa Maskinaffär.
2014 firade Carl Nilsson AB 100 år. Historien börjar 1914, då Carl Nilsson, efter några lyckosamma år som guldgrävare i Alaska, kom tillbaka med pengar för att starta
sin verksamhet. Allt startade med en mjöl-,
spannmåls- och gödningsämnesbutik, men
det utvecklades med tiden till en maskinaffär. Carl Nilsson AB har en stor butik och
omsätter cirka 20 miljoner bara i butiken.
Carl Nilsson AB är Sveriges äldsta återförsäljare av Söderberg & Haak och då Uråsa Maskinaffär inledde ett samarbete med
Söderberg & Haak, så kändes det som en
god idé att äga båda företagen.
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Här syns en del av av personalen som arbetar på Uråsa Maskinaffär i Ingelstad,
däribland en av ägarna, Karl-Johan Karlsson, som nummer två från höger.

– Kunden blir den stora vinnaren, säger
Karl-Johan. Genom affären fick vi ett större geografiskt område, med större volymer,
som lett till att vi kunnat utöka vår service
och flexibilitet.

Uråsa Maskinaffär AB och Carl Nilsson
AB ligger sju mil från varandra, men trots
avståndet så har man dagligt samarbete
som gynnar bådas affärer.
– Fördelen är att vi kan samarbeta med

Uråsa Maskinaffär saluför bland annat följande varumärken inom områdena traktorer
och grönytemaskiner: Deutz-Fahr, Amazone, Komatsu, Cub Cadet, Husqvarna, MTD
och Wolf Garten.
2018 augusti | grönytekontakt

personal och maskiner. Vi kan hjälpas åt,
om det blir några toppar, säger Jonas.
– Service och närheten till våra kunder
är vår styrka, tillägger Karl-Johan. Bolagen
utnyttjar modern teknik och effektiva system i det dagliga arbetet. Genom att använda vår kompetens och kreativitet, förblir vi
konkurrenskraftiga och med effektiv planering flyter arbetet jämt och är klart för nästkommande individ att ta över processen.

70 år – en aktningsvärd ålder
Uråsa Maskins 70-årsjubileum uppmärksammas under hela året. I början av året arrangerades en pubkväll, då det dukades upp
i verkstaden dit 110 gäster bjöds in till mat
och mingel. I mars höll Uråsa sin årliga maskinvisning, med ännu fler maskiner på
plats, vilket resulterade i ett besöksrekord.
Jonas och Karl-Johan är väldigt måna
om både sin personal och sina kunder. Som
anställd är det viktigt att man förstår vilken anda man för vidare. I mars 2017 åkte
man tillsammans med sina respektive ned
till Söderberg & Haak i Staffanstorp och det
gav en möjlighet för alla att se vad Söderberg & Haak gör och vilka de är.
– Söderberg och Haak arbetar, som vi,
långsiktigt och målmedvetet, med att sätta
kunderna i fokus, avslutar Karl-Johan. Tillsammans med deras kompetens och breda
maskinsortiment bryter vi ny mark. n
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Flera nyheter från Zetor på Borgeby Fältdagar
Den 20:e upplagan av lantbruksmässan Borgeby Fältdagar genomfördes i slutet av juni. En
av de återkommande utställarna på Borgeby
Fältdagar är HCP Sverige, som även i år visade
upp sina senaste Zetor-traktorer.
En nyhet i år var att HCP utmanade gästerna på en tävling
i traktorkörning med frontlastare.
– Vi vill gärna få gästerna att
prova det nya EasyDrive-systemet på frontlastarna och så är
det alltid kul med lite extra liv i
montern, säger Patrik Sonesson
från HCP.
En annan av nyheterna i
montern var den senaste modellen av Zetor Forterra. Den har
bland annat fått ECO-drive, så
att den kan köras med reducerat
motorvarvtal under till exempel
transportarbete i 40 km/h.
– Zetor Forterra är redan
mycket bränsleekonomisk och
med nya ECO-drive är den säkert bland marknadens mest
bränsleekonomiska traktorer i
sin hk-klass, säger Patrik.

Två mindre modeller
Zetor har alltid koncentrerat sig
på jordbrukssektorn men vill
nu vinna marknadsandelar genom att introducera två mindre
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traktormodeller som är inriktade på den övriga gröna sektorns
många traktoruppgifter.
Modellerna heter Zetor Utilix och Zetor Hortus och de har
effekter från 43 till 67 hk. Utilix får krafterna från en Perkins-motor, medan Hortus har
en Deutz-motor under motorhuven. Hytten är rymlig och AC
är standard på bägge modellerna för att säkra att arbetsförhållandena är optimala för chaufförerna.
Patrik Sonesson tror att Zetors nya modeller kommer ta en
bit av marknaden för kompakttraktorer inom den gröna sektorn.
– De nya traktorerna är robusta, lätta att köra och har hög
komfort för klassen – och så har
man fått fram en mer ”riktig”
traktor än de andra småtraktorerna på marknaden ger känslan av, säger han.

Hortus – en allrounder
Zetor Hortus levereras i två va-

rianter: HS och CL. Båda är utrustade med en 4-cylindrig
Deutz-motor på 67 hk och en
mekanisk växellåda med 24
växlar fram och 24 bak.
Hortus HS har dessutom
PowerShuttle – en hydraulisk
bakväxel som kan användas
under körning. Topphastigheten är 40 km/h och säkerheten
är optimerad med bland annat
våta skivbromsar. Lyften klarar
1 900 kg och via två hydraulikpumpar levererar Hortus imponerande 60 l olja, vilket ger
den förhållandevis lilla traktorn
möjlighet att köra med många
redskap.
HCP är säkra på att kunder
med behov av att lösa arbetsuppgifter som innebär tung belastning på traktorn, som till
exempel fräsning och tung
transportkörning, kommer att
välja traktorn tack vare den mekaniska transmissionen som är
bättre anpassad till den typen av
uppgifter än hydraulisk transmission.
En annan kundgrupp i Sverige är de många gårdarna med
hästar. Här drivs vanligtvis ingen intensiv markdrift, så behovet för en stor och avancerad
traktor finns inte. Här kan en liten och driftsäker traktor som

kan köras av alla och har frontlastare, täcka behovet.

För den gröna sektorn
Med Utilix-modellerna ger sig
Zetor in på traktormarknaden
för jordbruks- och anläggningsarbetare inom den gröna sektorn, och tar upp kampen med
en lång rad leverantörer av kända och mindre kända märken.
HCP är emellertid hoppfulla
inför utmaningen och menar att
kombinationen av en driftsäker
traktor och en välrenommerad
leverantör är en trygg paketlösning som kommer vara avgörande för många kunder.
Zetor Utilix HT 45 (43 hk)
och HT 55 (49 hk) är utrustade med en 3-stegs hydrostatisk
växellåda med två gaspedaler
och en bromspedal, vilket gör
den enkel att manövrera med en
frontlastare eller andra oljedrivna redskap som till exempel en
hydraulisk borste eller en gräsklippare.
Utilix har två oljepumpar
som tillsammans levererar ett
stort flow. Utilix HT 45 levererar 52 l/min, medan HT 55 gör
56 l/min tillgängligt när arbetsuppgifterna ska lösas. Båda modellerna lyfter cirka 1 500 kg.
Maxhastigheten är 30 km/h och
bromssystemet med våta skivbromsar lever upp till alla krav
på säker körning.
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MODELL
325D

MODELL
725DT

MODELL
623T

GÖR SOM
MÅNGA ANDRA!

MODELL
124V

Välj LAPABs robusta och
smidiga spakstyrda
klippare!
ROBUST

•

SNABB

•

SMIDIG

•

EFFEKTIV

69 000:- + moms

82 000:- + moms

85 000:- + moms

WRIGHT SPORT 36"

WRIGHT SPORT 52"

WRIGHT SPORT 61"

• Klippbredd 91 cm
• Mulching standard
• Ergonomiskt anpassad för
att stå eller sitta vid klippning

• Klippbredd 152 cm
• Mulching standard
• Ergonomiskt anpassad för
att stå eller sitta vid klippning

• Klippbredd 155 cm
• Mulching standard
• Ergonomiskt anpassad för
att stå eller sitta vid klippning

KONTAKTA OSS FÖR MER INFO
LAPAB Maskin AB, Box 46, 734 22 Hallstahammar
Tel 0220-225 60 | Fax 0220-225 65 | info@lapab.com
www.lapab.com

Gör som proffsen
- handlahos oss!
Originalet från Finland - Finns hos oss!

KOMPAKTLASTARE

KAMPANJ PÅ AVANT 745
Instegsmodellen i 700-serien som är Avants största och starkaste maskiner

Lyfter upp till 1,4 ton, lyfthöjd upp till 3,0 m, extern
hydraulik 70 l/min, 240 bar. Nu med 200 redskap att
välja på. Smidig och flexibel. Kampanjen gäller under juli

327.500:Ord. pris 383.650:-

Annonsörer i detta nummer med sidhänvisning:
ATV Sweden
Briggs & Stratton
Camro
CubCadet
E-tron
Flex Scandinavia
GF Sweden
GVM/LHS
Grönytevisning
Hako
Heatweed
John Deere
K-heat
KSAB
Kärcher Belos
Lapab

9
27
5
30
3
2
31
25
6
13
18
19, 40
39
12
17
7, 37

Lindanna
32
MI
29
Nilfisk
12
Nomaco
29
Nordfarm
30
Norrmaskiner
38
P Olssons
8, 33
Stads & Parkprodukter 24
Stihl
11
Stockholms Golf & Turf 6
Svenningsens
10, 33
Söderberg & Haak
28
Timan
8
Willecenter
38
Willegruppen
24

Syns man inte så finns man inte…

Annonsera i
Grönytekontakt
så syns även
ert företag!

Rabatt 56.150:-

KAMPANJPRISER!
John Deere R40
Klippbredd 46 cm

John Deere RUN 46

Klippbredd 40 cm

John Deere R40B

Batteridriven
Klippbredd 40 cm

Ring 0372-88770 eller
maila info@gronytekontakt.se
John Deere R43B

Batteridriven
Klippbredd 43 cm

John Deere X106

Klippbredd 107 cm

John Deere JS63V

Klippbredd 53 cm

John Deere
TANGO E5 Serie II

Gräsmattor upp till
2.200 m²

John Deere X126

Klippbredd 107 cm

Vi säljer redskapsbäraren

John Deere 335E

Klippbredd 107 cm

INBYTESMASKINER TILL SALU:

John Deere X166

Klippbredd 122 cm

John Deere X166R

Klippbredd 107 cm

John Deere Z540R

Klippbredd 122 cm

Mer info om
gräsklipparna
hittar du här

Luleå • Skellefteå • Umeå

Ersnäs, Luleå • 0920-311 00
Orrliden, Skellefteå • 0910-58 91 00
Ersboda, Umeå • 090-18 93 15
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Massey Ferguson 5460

-11

Shibaura ST450 (demo)

-16

New Holland T5070

-11

WilleCenter i Stockholm AB
Kraftvägen 38, Box 2019,
196 02 Kungsängen
08-795 90 65
www.willecenter.se
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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-MARIESTAD-LIDKÖPING-FALKÖPING K-VAGNEN VAGNSTEKNIK, 0454-841 64
TÄBY LMK MARKVÅRDSMASKINER, 08-544 433 80 VÄSTERÅS-ENKÖPING-STORVIK TRAKTORCENTRALEN AB, 0171-201 00
HUDIKSVALL K-VAGNEN VAGNSTEKNIK, 0454-841 64 SKELLEFTEÅ NORRMASKINER AB, 0910-58 91 00

B

Posttidning

Helsingborgsvägen 11 | 341 33 Ljungby

3458

UPPLEV JOHN DEERE
KOMPLETTA
PRODUKTUTBUD!

Vi har gräsklippare, traktorer och
transportfordon som är bekväma
och lätta att använda.

