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Tre privata entreprenörer
sköter utemiljön i Linköping
Kalmar Golfklubb
– 70 år av golfspelande
vid Kalmarsund
Gräsvårdsmaskiner
levererar allt för grönytorna

Nilfisk Outdoor

www.outdoor.nilfisk.se

Alla arbetsuppgifter. Året runt.
Lita på din City Ranger 2250 - även för effektiv snöröjning
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City Ranger 2250
med svängbar borste

Snabbt
redskapsbyte från
schaktblad
till vikplog

Snö kan vara fantastiskt. Men…det är också ett tufft jobb att hålla gångvägar och trottoarer snö- och halkfria. Som tur är kan City Ranger 2250
med sin innovativa svängbara borste ordna det på ett effektivt sätt. Den svängbara borsten tar bort upp till 15 cm djup snö - även på ojämn
mark - och i kombination med en salt- och sandspridare där bak gör du bägge jobben samtidigt utan problem. Som alla Nilfisk Outdoors redskap
är den svängbara borsten enkel att byta. På mindre än 1 minut kan du byta till ett schaktblad eller en vikplog.
Kontakta din lokala återförsäljare för mer information. Läs mer om vår professionella snöröjningsutrustning på www.outdoor.nilfisk.se.
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Ljusnande framtid?

Tiden rusar iväg. Inom kort har ytterligare ett år lagts till
det förgångna och vi får skriva 2019 på det oskrivna blad
som ligger framför oss, vitt som snö. Hur kommer det att
bli? Den frågan har gamla anor.
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Förr körde man ikapp med
häst och släde från julottan.
Den som hann hem först
skulle få den bästa skörden
kommande år.
Ett annat sätt att försöka
se in i framtiden var att stöpa
tenn på nyårsafton. En tennkula hettades upp över elden
och släpptes i en hink med
kallt vatten. Resultatet kunde
få vilken form som helt och
tolkades därefter. Det gällde
att använda sin fantasi för att
ge sig själv en så bra spådom
som möjligt.
Numera använder vi oss
kanske av lite mer vetenskapliga instrument för att pejla in
framtidsutsikterna. Konjunkturbarometrar, sannolikhetskalkyler och liknande. Det
påstås att en avmattning är på
gång, liksom en räntehöjning.
Och det spås snö till jul, så vitt
vi vet.
Helt säkert är i alla fall att
det snart åter blir ljusare för var
dag och att Grönytekontakt
kommer ut med sex nummer
även nästa år, fyllda med nyheter och reportage, precis

som i det exemplar du just
håller i handen.
Här kan du läsa om Linköpings kommun, som lagt ut all
grönyteskötsel på entreprenad. Vi har också besökt en
70-årsjubilerande golfklubb
vid Kalmarsund och tagit pulsen på expansiva Gräsvårdsmaskiner.
Vår vana trogen redovisar vi
också en rad branschnyheter.
Och sist men inte minst vill vi
önska alla läsare och annonsörer:
En God vit jul och ett Gott
nytt Grönt år!
Olle Bolmelind

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

Utgivningsplan 2019: 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 1: 16 januari

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

700 kr
1 400 kr
1 400 kr
2 800 kr

Tryck: Danagård Litho

n 1/2-sida färg 5 600 kr
n 1/1-sida färg 11 200 kr
n Sidan 2
12 200 kr

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

n Sista pärmsidan
n Sista sidan
n Mittuppslag
n Falskt uppslag

11 800 kr
12 950 kr
16 850 kr
15 200 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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ALLTID FÖRBEREDD
– OAVSETT ÅRSTID
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

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

044-340011
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www.polssons.se

info@polssons.se
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En ny generation gräsklippare med uppsamlare
På GaLaBau-mässan i Nürnberg visade Amazone den nya generationen av högpresterande
gräsklippare med uppsamlare – Amazone Profihopper 1250 SmartLine.
Profihopper 1250 SmartLine,
som är Amazones självgående gräsklippare, har fått en helt
ny design och ett uppdaterat hydrostatdrivningssystem.
Den finns tillgänglig i två
modeller: iDrive med framhjulsdrift eller 4WDi med
4-hjulsdrift för kuperad terräng och svåra förhållanden.
Den kompakta konstruktionen
ger 0-vändradie, bättre manövrerbarhet och ökad säkerhet på
sluttningar och i kuperad terräng. Med sitt 1,25 meter breda frontaggregat, ger Profihopper 1250 SmartLine ett utmärkt
klippresultat, i såväl högt som
kort gräs.
Profihopper 1250 är utrustad
med en SmartCut precisionssnittrotor med 72 (36 par) vingklippknivar, arrangerade i fyra
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rader för bästa klipp- och lyftresultat. Det kraftiga PowerCompactor
transportskruvsystemet består av både en tvär- och
en längsmonterad skruv. Med
en diameter på 150 mm har
den längsmonterade skruven
en mycket hög transportkapacitet. Detta gör att Profihopper
har mycket högre uppsamlingsförmåga i högre körhastigheter
än jämförbara maskiner, även i
högt och kraftigt gräs.

PowerCompactorsystem
Det klippta gräset komprimeras
omedelbart efter att det klippts
och samlats upp, via PowerCompactorsystemet och tvångsmatas in i uppsamlaren.
Tack vare att gräset komprimeras, innebär det att mer än
1 000 liter okomprimerat gräs

får plats i uppsamlaren, som har
en volym på 730 liter. På så sätt
slipper man tidsödande frekventa tömningar av uppsamlaren
och maskinens produktivitet
ökar. PowerCompactorsystemet
kräver inget luftunderstöd från
en fläkt och är därför tystgående
och i stort sett dammfritt.
Tömning av uppsamlaren är
mycket enkelt och kan ske i släpvagnar med höga sidoväggar genom att använda klipparens hydrauliska lyftanordning som ger
en tömningshöjd på 2,10 meter.

Klarar uppgiften
Oavsett om man klipper gräs,
vertikalskär eller samlar upp löv,
klarar Profihopper 1250 SmartLine uppgiften. Den självgående gräsklipparen klarar enkelt
av extraordinära variationer i
klipphöjd i alla väder- och vegetationsförhållanden. Vill man
lämna kvar gräsklippet, installerar man mulcherplugg som fördelar gräsklippet jämnt över hela
klippbredden och lämnas kvar

det på marken, för att återföra
viktiga näringsämnen till jorden.
Vertikalknivarna kan monteras snabbt och enkelt, utan behov av extra verktyg. Vertikalknivarna skär upp grässvålen
och jämnar till ytan. Detta gör
att vatten, gödning, ljus och syre
kommer ner till rötterna och
jordstrukturen förbättras, vilket
gör att gräset mår mycket bättre.
Dessutom klarar denna allroundmaskin att samla upp löv
eller rensa på ridbanan. Profihopper har inga problem att
plocka upp PET-flaskor, aluminiumburkar, papper och annat
skräp.
Möjligheten att kunna klippa gräs, samla upp gräsklippet
eller låta det ligga kvar, vertikalskära eller samla upp höstlöven,
spar värdefull tid och behovet av
flera olika maskiner. Detta underlättar arbetet och den höga
effektiviteten skiljer denna maskin från konventionella gräsklippare.
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Svanå Maskiner levererar
den 20 000:e tillverkade
GIANT-maskinen!

Anders Öberg, Svanå Maskiner:
– Vi är stolta återförsäljare av lastmaskinerna GIANT, som
tillverkas i Holland. Det är fantastiska maskiner att köra och att
ha som arbetskamrater. GIANT utmärker sig på flera sätt, men
framför allt har de fantastisk bra sikt med det låga tornet. Vi har
arbetat med Giant i cirka 10 år och ser fram emot många fler.
Eskilstuna Pastorat är de som Svanå Maskiner
levererat denna GIANT 337 till.
– Det som var viktigt för oss vid val av maskin var att maskinen ska vara
stark och smidig och kunna utföra de arbetsuppgifter vi efterfrågade.
Självklart är kvalité och en bra återförsäljare med god service också något
vi tog hänsyn till. Vi är mycket nöjda med vår GIANT, säger arbetsledare
Kent Sundling.
– Det som är härligt med Eskilstunas arbetsgrupp är att alla verkligen hjälps
åt, det är ett vinnande koncept, man märker direkt deras gemenskap och
viljan att utveckla och hjälpa varandra framåt, säger Lindha Öberg på Svanå
Maskiner. Deras nya GIANT kommer passa dem perfekt!
– Vi är glada att maskinen kom till Eskilstuna Pastorat som vi har lång och
nära relation med. Stort lycka till med er nya GIANT! säger Anders Öberg.

Friledningsgatan 10 | 721 37 Västerås | www.svanamaskiner.se
Våra leverantörer: Etesia | Giant | Heatweed | Kubota |
Kärcher-Belos | Lundberg | Pellenc | Spider | Stama | Walker

– Vi är glada och stolta över att kunna leverera
GIANT maskin nr 20 000 i Sverige. De fantastiska GIANT minilastarna i kombination med
våra rikstäckande återförsäljare är nyckeln till
den stora framgången!
Christian Petersen, Bröderna Holst,
försäljningsansvarig Sverige
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Nästa generation robotgräsklippare med AWD
Nu sätter Husqvarna en helt ny standard med
en fyrhjulsdriven robotgräsklippare för den
professionella marknaden. Nya Automower
535 AWD är en riktig tuffing som klarar svår
terräng och branta sluttningar med en lutning
på upp till 70 procent.
Med Husqvarna Automower
535 AWD tar Husqvarna robotgräsklipparen till en ny nivå. En
utveckling som Husqvarna varit ledande i sedan man lanserade världens första serietillverkade robotgräsklippare 1995.
Nu är det dags för nästa
”game changer” som bygger på
en helt ny plattform där robotgräsklipparen hanterar sluttningar på ett helt nytt sätt. Fyrhjulsdriften och ledad styrning
på Automower 535 AWD gör så
att klipparen klarar både riktigt
branta sluttningar med en lutning på upp till 70 procent (35º)

och mycket gropiga och svårklippta gräsmattor.
– Vi har ännu inte hittat någon gräsmatta som Husqvarna
Automower 535 AWD inte klarar av, säger Sascha Menges, VD
för Husqvarna Division.
För alla som jobbar
med professionell grönyteskötsel och parkförvaltning innebär det
här både ökad säkerhet
och produktivitet. Den
nya gräsklipparen bidrar
även till en bättre stadsmiljö
tack vare den låga bullernivån
på endast 62 db och driften med

uppladdningsbara
batterier
som har noll direkta utsläpp av
koldioxid. Full automatisering
och uppkoppling hjälper också
användaren att spara och frigöra tid eftersom klipphöjd, klipptid med mera styrs via mobilappen Automower Connect.
Även prestanda, maskinstatus och lokalisering kan kontrolleras via Husqvarna Fleet Service, en mjukvarulösning
med vilken man kan sköta en

hel flotta av Husqvarnas robotgräsklippare.
Nya Automower 535 AWD
klipper gräsmattor på upp till
3 500 m2 och finfördelar klippet
vilket minskar behovet av gödsling. Gummistötdämpare och
speciella hjulborstar gör gräsklipparen extra robust, en smart
ultraljudssensor känner av föremål och hinder och får klipparen att direkt dra ner på hastigheten om så behövs.

C 70 SC
POWER DRIVE
Högre dragförmåga

ECO DRIVE

Lägre bränsleförbrukning

info@svenningsens.se svenningsens.se
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NYA YAMAHA UMX
hjälper dig att få jobbet gjort.
Nya Yamaha UMX är svaret många proffs har väntat på. UMX är ett starkt och kompakt fordon som
är utrustat för att transportera två personer samt last. Välj mellan en 400cc bensinmotor med
insprutning eller en tyst, utsläppsfri, elektrisk 5 kW-motor. Passar utmärkt för t ex golfbanor,
parker, kyrkogårdar, fabriker och flygplatser. UMX erbjuder både en robust konstruktion och
en hög komfort. UMX är enkel att manövrera och köra tack vare sin helautomatiska växellåda och
lättanvända reglage. Hytt, framruta, skåp m m finns som tillval.
Vill du ha hjälp att få jobbet gjort?
Kontakta då våra kunniga säljare för mer
information eller en provkörning.
Varmt välkomna!

Lastflak i aluminium med fällbar baklucka.

29-liters främre förvaringslåda som öppnas
med en knapptryckning.

LED-ljus av reflektortyp för
användning nattetid.

Praktisk placering av bränsletank.

Breda däck som passar flera
olika typer av underlag.

Yamaha säljs via Hako Ground & Garden AB, Skallebackavägen 10, 302 41 Halmstad – www.hako.se
KONTAKT ÅF/SÄLJARE:

Floby, Jönköping Axima AB, 0515-421 80
Halmstad Hako Ground & Garden AB, 0708-83 00 86, 0708-10 68 14
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 89, 0708-83 00 94
Sundsvall Hako Ground & Garden AB, 0703-43 17 20
Västerås Hako Ground & Garden AB, 0722-279 179, 0708-83 04 21
Växjö Sundahls Maskinaffär AB, 0470-74 40 00
Östersund Jämt-Maskin AB, 063-134 450

Två individuella skålade säten med
mittkonsol.

I Linköping sköts utemiljön
av tre privata entreprenörer
Sedan början av 1990-talet har Linköpings kommun ingen parkförvaltning i egen regi. Istället
upphandlar man driften av allt från grönyteskötsel till vinterväghållning.
– Det kräver en hel del av oss som beställare, men å andra sidan gör det också det när det är i
egen regi, säger stadsträdgårdsmästare Liselott Johansson.
För närvarande har Linköpings kommun
sju driftområden som i dagsläget sköts av
tre olika entreprenörer: NCC, Thormans
Entreprenad och Centric.
Staden växer så det knakar. Kommunen
är Sveriges femte största sett till befolkning,
så framöver kommer förmodligen driftområdenas gränser att justeras vilket innebär att något område blir större än idag och
något kanske får delas upp.

Entreprenören ansvarar för allt
Ett driftområde innebär att entreprenören
ansvarar för allt inom sitt avtalade område. Det vill säga gräsklippning, rensa ogräs,
beskära buskar och träd, underhåll av lekplatser, grusgångar, asfaltsvägar, sopning,
städning, tömning av papperskorgar, och
vinterväghållning.

– Upphandlingarna löper på 3+1+1+1 år.
Först tre år och så förlänger vi ett år i taget
efter det, säger Liselott. Vi vill inte ha för
korta avtal med tanke på de investeringar
som våra utförare gör, då skulle ingen vilja
investera i de maskiner som krävs för vissa områden.

Erfarenhet av ”båda sidorna”
Mycket fokus läggs på att utveckla upphandlingarna, även om Liselott och hennes
kollegor är rätt så vana efter många år. Något som är till stor hjälp är att ha kontakt
med andra kommuner, byta erfarenheter
med dessa och se hur de jobbar.
Liselott har under sitt yrkesliv stor erfarenhet av ”båda sidorna”. Tidigare jobbade hon på entreprenadsidan, som utförare
åt kommunen. 2004 började hon på Lin-

köpings kommun som driftsingenjör, vilket innebar en del beställarjobb. Och sedan
2009 är hon stadsträdgårdsmästare.
– Det är till stor fördel att ha kunskap
om båda sidorna för att göra ett bra jobb.
Det handlar inte bara om att beställa, det
handlar även om att vara en bra beställare,
säger Liselott.

Värnar om det gröna
Ser man Linköping ovanifrån så upplevs
den som en mycket grön stad med många
parker, skogspartier och stråk. Något som
kommunen värnar om. Trädgårdsföreningen i centrala staden är ett exempel
på det. Den bildades 1859 och parken har
stadgar som talar om vad man får göra och
inte göra med de gamla miljöerna.
– Tidigare har flera städer haft trädLinköpings kommun har för närvarande
sju driftområden som i dagsläget sköts av
tre olika entreprenörer, varav Thormans
Entreprenad är en av dessa.
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”Det handlar
inte bara om att
beställa, det
handlar även om
att vara en bra
beställare.”
– Liselott Johansson,
stadsträdgårdsmästare,
Linköpings kommun
Liselott Johansson inne
i Trädgårdsföreningens
växthus, något som är
unikt för Linköping.

2018 december | grönytekontakt

Dessa gröna parker hade i första hand
ett pedagogiskt syfte: man ville sprida intresset för odling. Genom att anlägga en

plantskola och öka Linköpingsbornas kunskaper inom trädgårdsskötsel ville man stimulera odlingen för husbehov.
s
s
s

gårdsföreningar, men idag är det bara Linköping och Göteborg som har sina kvar,
säger Liselott.
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Linköping växer så det knakar. Här syns ett av de senaste områdena: Vallastaden.
s
s
s

– Något som är unikt är att det drivs ett
växthus i parken där sommarblommor
odlas som planteras runt om i kommunen,
fortsätter Liselott.
Ansvarig för växthuset är den entreprenör som ansvarar för driftområde 1 i Linköping, något som står i upphandlingen för

just det området. Thormans Entreprenad
är företaget som sköter det driftavtalet. Företaget har även flera av de sju driftområdena i kommunen.

Även i ytterområdena
Att man värnar om det gröna i Linköpings

Trädgårdsföreningen mitt i centrala Linköping bildades
1859. I bakgrunden syns Linköpings Trädgårdshandel
där kommunens sommarblommor odlas.
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kommun syns även i ytterområdena, som
även de får sin del av till exempel planterade sommarblommor.
– Även de som inte bor i innerstaden ska
kunna njuta av blomsterprakten, så vi sprider ut den i alla områden. Det är något invånarna uppskattar, avslutar Liselott. n
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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

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

Nomaco - lite bättre el-bilar!

En maskin,
flera användningsområden

SLUTSPURerT!
Kampanjp11r7.is400:-

Avant 225 - Oerhört kraftfull
maskin på 25 hk. Ny 2-cylindrig Kohlermotor som lever längre, låter mindre och förbrukar
mindre bränsle. Extern hydraulik på hela 42 l/min
i en pump. Kraft nog att driva bl.a. snöslunga och
klippaggregat 1500 mm. Bensindriven.

Avant 220 ........
100:Avant 225 ........ 132.
2.100:Avant 225 LPG . 13
t.o.m. vecka 52

Vikplog V1800 och V2400

Sopvals med sväng

Svenska

Maskin- och
redskapskatalog

Sand- och saltspridare front

Centrifugalspridare sand/salt

över 230 olika redskap
Ladda ner Avantkatalogen på nordfarm.se redan
IDAG och beställ rätt redskap innan snökaoset.

Alla priser exkl moms. Med reservation för felskrivningar och tryckfel. Avant har 20 kompaktlastare och hanterar
mer än 230 olika uppgifter. Du hittar alla återförsäljare på nordfarm.se där du också kan begära offert direkt.

2018 december | grönytekontakt

nordfarm.se
nordfarm.se
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Ett av världens högst rankade varumärken
John Deere har återigen erövrat en plats bland
världens högst värderade varumärken i den årliga ranking som presenteras av det ledande
konsultföretaget Interbrand.
John Deere rankas på 88:e plats
av världens bästa varumärken,
fyra placeringar upp jämfört
med förra årets ranking. Interbrand uppskattar värdet av John
Deere´s varumärke till omkring
5,4 miljarder dollar.
– Ett decennium efter den
globala finanskrisen är de varumärken som växer mest de som
intuitivt förstår sina kunder och
gör djärva innovativa satsningar som tilltalar och levererar på
nya sätt, säger Interbrands VD
Charles Trevail.
Interbrand hävdar att värderingen av ett varumärke baseras
på tre nyckelområden: finansiel-

la resultat, varumärkets inflytande över köparnas beslutsprocess och varumärkets förmåga
att skapa lojala och hållbara
kundrelationer.
– Denna erkänsla understryker framgångarna som våra
70 000 anställda över hela världen varje dag arbetar för att leverera utifrån företagets kärnvärderingar: helhet, kvalitet,
engagemang och innovation,
säger Samuel R. Allen, styrelseordförande och VD för Deere &
Company.
John Deere har funnits med
bland världens bäst rankade
varumärken sedan 2011. Då

uppskattade Interbrand företagets värde till cirka 3,65 miljarder dollar. Interbrands mätmetoder var de första i sitt slag
som certifierades enligt kraven
för monetär varumärkesvärdering uppställda av International Organization for Standardization.

Deere & Company är världsledande leverantör av produkter
och tjänster till kunder som arbetar med markskötsel – de som
odlar, skördar, omskapar, berikar och bygger för att möta världens dramatiskt ökande behov
av livsmedel, bränsle, skydd och
infrastruktur.

MF 1747

5

WINTER SOLDIER

års
maskinskadeförsäkring

FULLUTRUSTAD SNÖSOLDAT

415.000:inkl luftfjädrad stol, turfdäck,
Fjärås VP205 vikplog,
Fjärås 400/1100 sandspridare,
GMR frontlyft, hydrostat och hytt.

PRIS EXKL MOMS.
TRAKTORN PÅ BILDEN KAN VARA EXTRAUTRUSTAD.
VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.

FOR A NEW GENERATION

FROM MASSEY FERGUSON

Hitta din lokala MF-återförsäljare på: www.mfimport.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
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Multihog CX nu utrustad med Heatweed Sensor 2.0
Multihog CX är en mångsidig redskapsbärare
för snöröjning, gräsklippning, gatusopning och
mycket annat. Nu lanseras också en specialanpassad Multihog, utrustad med Heatweed
Sensor 2.0, för såväl ekonomisk som miljövänlig ogräsbekämpning.
Multihog CX kan dessutom köras på HVO100-bränsle, vilken
ytterligare förstärker miljöprofilen. HVO100-bränslet kan reducera koldioxidutsläppet med
upp till 90 procent. För att garantier ska gälla måste valet av
leverantör av HVO100-bränslet
vara överenskommet med HM
Maskin AB.
Lagom till hösten presenterar
HM Maskin ytterligare ett nytt
CX-anpassat redskap, en Falköping tallriksspridare. Den kan
sprida ut sand och salt från 1 till
8 meter.
– Det finns ett nästan oänd-

ligt antal olika redskap till Multihog. Vi håller nu på att ta fram
anpassningar så att de ska passa
den svenska marknaden, säger
Mattias Svensson, VD på HM
Maskin, Multihogs nya generalagent.
HM Maskin vill också lyfta fram maskinens fina komfort och låga ljudnivå som gör
arbetsdagen bekväm. Men även
den höga lastvikten på maskinens bakparti. Både fram- och
bakaxeln har en maxkapacitet
på 2,5 ton på CX 75. Den mindre
CX 55 klarar 2,3 ton på framaxeln och 2.5 ton på bakaxeln.

NYA EFFEKTIVA PRO-SERIEN
Z1 137 PRO
Provkör Z1 PRO modellen med
137cm 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. EFImotor på hela 747cc levererar
kraften som behövs till den
dubbla hydrostatiska drivningen.
Rattstyrningen som kontrollerar
var sitt bakhjul bidrar till att ge
ett professionellt resultat dessutom till ett mycket attraktivt pris.

En äkta Zero-turn rider !

Den nyutvecklade Multihog
CX utrustad med nya Heatweed
Sensor 2.0 är en effektiv ogräsbekämpare för stora områden.
Kombinationen passar perfekt i
känsliga miljöer som exempelvis i parker, kyrkogårdar, större
bostadsrättsföreningar, torg, affärsgator och stadskärnor. Lösningen ger en mycket kostnadseffektiv och kemikaliefri ogräsbekämpning med lägsta möjliga
vattenförbrukning.
– Multihog har en fantastisk förarkomfort. En luftfjädrad förarstol, luftkonditionerad
förarhytt med en ljudnivå som
maximalt når upp till 64 dB ger
föraren många bekväma arbetspass, fortsätter Mattias. Den individuella fjädringen bidrar också till den höga komforten och
minimerar dessutom slitaget på
maskinen och de påmonterade
redskapen.

HM Maskin kommer i huvudsak att marknadsföra två av den
irländska tillverkarens Multihogs CX-modeller i Sverige:
CX 55 med en 55-hk motor och
CX 75 med en motor på 75 hk.
Multihog är godkänd för trafik
i 40 km/h med redskap monterade vilket gör att den snabbt tar
sig fram mellan dagens olika arbetsuppgifter. Den permanenta 4-hjulsdriften bidrar en god
framkomlighet.
– Vi ser en stor potential i
vår nya agentur. Samtidigt som
vi nu startar upp marknadsföringen av Multihog söker vi också återförsäljare i landet, säger
Mattias Svensson. Maskinerna
är både hållbara och lättservade,
och har många potentiella kunder. Jag hoppas att det är många
som är intresserade att få vara
med och sälja Multihog på den
svenska marknaden.

Kortfakta:
•
137cm helsvetsat klippdäck
•
Kohler Confidant EFI
EZT 740, 747cc V-Twin
•
30 liter (2x15liter)
tankvolym
•
Elektriskt klipptillslag
•
Ställbar ratt med mjukt
grepp
•
Komfortsäte med hög
rygg, armstöd och bälte
•
Noll i vändradie
•
Vikbar skyddsbåge
•
15km/h maxhastighet

Z1 PRO
92.400:exkl. moms

115.500:inkl. moms

SINCE 1961

cubcadet.se
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UTAN LUFT
– INGA PROBLEM!

3733

Glöm allt om punkteringar och däcktryck. Den luftfria
Michelin X Turf Tweels tål skarpa föremål, rullar lätt och mjukt
över ett hinder och håller 3 gånger längre än traditionella
däck med luft.

Kalmar Golfklubb – 70 år av g
Det är inte Smålands äldsta golfklubb, men gott och väl 70 år är ändå en anmärkningsvärd hög ålder!
År 1947 grundades Kalmar Golfklubb i Värsnärsområdet norr om Kalmar, precis intill Kalmarsund.
Banan, som idag har 36 hål, kan beskrivas som en skogs- och parkbana där hålen ligger fritt och
avskilda från varandra. År 2010 utsågs klubben till årets golfklubb av föreningen Golfjournalisterna.
På en markyta av drygt 150 hektar norr
om Kalmar stad ligger golfklubben. Här
finns också två övningsområden, en driving range, ett klubbhus och ytterligare 5-7
byggnader som behövs för den verksamhet
som bedrivs.

– Klubben är idag Smålands största med
över 2 600 medlemmar, varav 10 procent
är juniorer och ungdomar. Målsättningen på sikt är att 15 procent av medlemsantalet ska vara juniorer, säger Course Manager Ott Avango.

Kalmar är en universitetsstad och liksom i exempelvis Lunds Akademiska Golfklubb erbjuds studenter att spela på banorna till mycket förmånliga villkor, något
som är mycket uppskattat.
Av medlemsantalet är 35 procent kvin-

Av de 2 600 medlemmarna
är 10 procent ungdomar.
Målsättningen på sikt är
att 15 procent ska vara
juniorer, säger Course
Manager Ott Avango.

Många gästande spelare besöker klubben. År 2014 hade man cirka 7 000 gäster som kom för att spela, vilket innebär större intäkter.
20
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golfspelande vid Kalmarsund
nor och 65 procent män. Klubben har en
vision man kallar ”Kalmar Golfklubb – i
livets alla skeden”.

Många besökare
Kalmar GK omsätter 20 miljoner kr per år

och har 14 heltidsanställda. Klubbens popularitet innebär att det är många som söker sig till Kalmar för att spela golf.
År 2014 kom cirka 7 000 gäster för att
spela, vilket naturligtvis innebär intäkter
för klubben, men också intäkter till Kalmar
stad då många bor på hotell och äter på restaurang m.m.
De många gästande spelarna och klubbens ordinarie medlemmar betyder också att en stor arbetsstyrka behöver sköta banorna året om.
s
s
s

Rik idrottslig historia
Golfklubben har en rik idrottslig historia
med flertalet spelare på Europatouren.
Joakim Haeggman är en av de mer kända. Han började spela golf när han var sex
år och hade 0 i handicap när han var 16 år.
1989, vid 20 års ålder, blev han professionell och 1990 utsedd till årets nykomling

på ovan nämnda tour. Bland Joakims meriter kan nämnas flera segrar i olika proffstävlingar och förste svensk att komma med
i Europas Ryder Cup-lag, där han deltog i
två matcher.
– Sedan senaste OS i Rio så ingår golf
som en av grenarna, och en av Kalmar GK:s
spelare är med i SOK:s olympiska satsning
på sporten, fortsätter Ott.

I klubbens maskinpark finns många arbetsfordon från bland annat John Deere. Här används en Gator HPX för att samla upp golfbollar.
2018 december | grönytekontakt
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– Vi har en arbetsgrupp bestående av
elva heltidsanställda: två fastighetsskötare,
en mekaniker, en bevattningsansvarig och
sju greenkeepers. Vintertid jobbar vi mycket med service av maskiner och med både
små och stora förbättringsarbeten på ba-

norna och fastigheterna. Banorna tar mycket stryk under högsäsongen i och med att
runt 60-70 000 rundor spelas, så vintersäsongen är kanon för oss att kunna göra
större och mer tidskrävande jobb, säger Ott.
Under högsäsongen utökas personalstyr-

I juni 2017 invigdes det nya klubbhuset där större delen av markjobbet utfördes i egen regi.
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kan ytterligare, då jobbar cirka 20 personer
totalt i banteamet.

Stort intresse att hjälpa till
– Vi är dessutom lyckligt lottade med ett
stort intresse bland juniorer och ungdomar

En Husqvarna Automower laddar batterierna inn

grönytekontakt | december 2018

i klubben som vill vara med och bidra till
att banan är fin. På två 18-hålsbanor är det
mycket jobb att sköta. Eftersom vi har mycket medlemmar och gäster som spelar från
morgon till kväll betyder det tidiga morgnar
för oss i banteamet för att kunna jobba ef-

nan det är dags att börja klippa igen!

2018 december | grönytekontakt

fektivt och utan avbrott. I regel kör vi ut med
maskinerna när solen går upp på morgonen
för att hinna före spelarna, avslutar Ott.
Ott är relativt ny i teamet. Han började förra våren, mitt under pågående klubbhusbyggnation. Den 2 juni förra året invig-

des det nya klubbhuset, där större delen av
markjobbet utanför och runtom utfördes i
egen regi. n
Fotnot: Smålands äldsta golfklubb är Jönköpings
GK som grundades 1936. Sverigs äldsta golfklubb
är Göteborgs GK som bildades redan 1902.

Kalmar är en universitetsstad och studenter erbjuds att spela på banorna till mycket förmånliga
villkor, något som är mycket uppskattat.
23

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

Spridare

Ny gereration sand- och saltspridare med
behållare från 300 till 1100 liter. Kraftigt
byggda med speciella omrörare som även
klarar frusen, hopklumpad sand.

Grävmaskiner

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

KONTAKTA DIN LOKALA ÅTERFÖRSÄLJARE

En stor stark, tack!
Med en vinterutrustad Wille löser du enkelt vinterns alla jobb.
Tack vare marknadens mest effektiva motorhydraulik finns
det inga begränsningar för vad du kan göra med din Wille.

24
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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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Ny stark och tyst topphandssåg för proffsen
Stihl har nu lanserat en ny motorsåg med topphandtag. Batteridrivna och miljövänliga MSA
161 T har en mer kraftfull motor och en kedjehastighet på 16 m/s vilket är högre än tidigare
modell. Den nya modellen är utvecklad för professionella användare som arbetar i träd.
MSA 161 T tar motorsågar med
topphandtag till en högre nivå.
Stihls nya modell är en riktig
lättviktare samtidigt som den är
stark och tyst. Den nya EC-motorn tillför 15 procent mer kraft
till maskinen än tidigare topphandssåg från Stihl. Dessutom
bidrar det till en kedjehastighet
på 16 m/s, en imponerande ökning med hela 40 procent.
Motorsågen är främst anpassad för arborister och borttagning av dött trä, parasitinfekterat trä och beskärning av träd.
Topphandtaget underlättar speciellt vid klätterarbeten och när

det är svårt att komma åt för att
kapa. Med en genomtänkt design är MSA 161 T en kompakt
lättviktare med en vikt på endast 2,1 kg.
36 volts-batteriet ger en kraftfull topphandssåg samtidigt
som det skapar en mindre
bullrig arbetsmiljö och passar perfekt för arbeten i ljudkänsliga miljöer.
– Batteriet finns i olika
kapacitet och är kompatibelt med Stihls batteriserie
PRO. Det fungerar därför med
över 20 batteridrivna maskiner från Stihl, säger Mats Gus-

tafsson, nordisk produktchef på
Stihl.
Kastskyddet på MSA 161 T
ger en direkt respons vid aktivering och vid eventuellt kast svarar kedjebromsen omedelbart.
För extra säkerhet finns en startspärr på handtagets sida och den
väl tilltagna gasspärren ger en
hög bekvämlighet.
Stihl utvecklar och tillver-

kar verktyg till trädgård, skogsbruk och landskapsunderhåll.
Produkterna säljs endast via den
servande fackhandeln med över
400 specialiserade butiker i Sverige. Det nordiska huvudkontoret ligger i Stenkullen utanför
Göteborg. 2017 omsatte Stihl 3,8
miljarder euro. Koncernen har
närmare 16 000 medarbetare i ca
140 länder.

YANMAR YT 235H 4WD

Miljövänlig och pålitlig
traktor med hög
arbetskapacitet
Med YT 235H har Yanmar utvecklat en kompakttraktor
med en effektiv och miljövänlig motor.
• Yanmar Commonrail dieselmotor, 35 hk med
intelligent dieselpartikelfilter - det absolut
senaste inom motorteknologi!
• Hydrostatisk transmission med
side-by-side pedaler
• Fyrhjulsdrift och differentialspärr
• Lyftkapacitet på 1.300 kg
• Rymlig hytt med panoramautsikt
och AC – totalhöjd 206 cm.
• Transporthastighet 32.0 km/h.

Kontakta din lokala återförsäljare eller MI have & parkteam
på tlf. +45 76 40 86 85 - eller besök www.mi-sverige.se
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Yanmar YT 235H inkl. komfortabel
hytt med AC, Zuidberg frontlyft och
LVP-plog 155 cm

PAKETPRIS 339 900:Priset är exkl. moms

Den högpresterande dieselmotorn Commonrail uppfyller
alla de nya europeiska miljökrav,
som träder i kraft jan. 2019.
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VINTERKAMPANJ!
Kubota L2421

Fjärås vikplog 175 cm
Fjärås spridare 400/1100

379 000:Kubota ST371

Fjärås vikplog 175 cm
Fjärås spridare 400/1100

359 000:-

Samtliga priser ex moms, och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.
Kampanjen gäller t o m 2019-02-28 eller så långt lagret räcker. Maskinerna på bilderna kan var extrautrustade.

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

Produktnytt

n

Företagsnytt

n

Produktnytt

n

Företagsnytt

Produktnytt

n

Företagsnytt

n

Produktnytt

n

Företagsnytt

Nyanställd säljare på Hako MTD inleder nytt samarbete
Ola Strand är nytillträdd säljare
på Hako Ground & Garden AB
från den 6 augusti. Ola kommer
att ha rollen som distriktsansvarig säljare för Hakos konsumentprodukter i region syd- och
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mellan. Ola, som har många
års erfarenhet från branschen,
kommer nu närmast från rollen
som distriktsansvarig på Jofrab.
Ola utgår från Hako Ground &
Gardens kontor i Västerås.

Två branschledare inleder samarbete. Stanley Black & Decker
har undertecknat ett avtal om
att förvärva en andel på 20 procent i MTD Products Inc, tillverkare av trädgårdsmaskiner
med huvudkontor i Ohio, USA.
Medan de två företagen fortsätter att fungera som separata enheter, kommer partnerskapet att göra det möjligt för båda
företagen att utnyttja varandras
styrkor i kompletterande segment för att få ny och innovativ trädgårdsutrustning till både
proffs- och privatkunder.
Partnerskapet förenar MTD:s
globala ledarskap inom tillverkning, distribution och service av
bensindrivna trädgårdsmaskiner med Stanley Black & Deckers starka varumärke och styrkor när det gäller elektriska och
batteridrivna produkter. MTD
tror att partnerskapet kommer
att bidra till en ökad försäljning.

Stanley Black & Decker är en
bred leverantör av bland annat
handverktyg och elverktyg, och
har en mycket stor kompetens
när det gäller elektrisk och batteridriven trädgårdsutrustning.
Kompetensen kommer att hjälpa företagen att gemensamt driva utvecklingen av batteri- och
ellösningar för andra trädgårdsprodukter.
MTD har 17 tillverkningsoch distributionsanläggningar
världen över. Av de europeiska
anläggningarna finns en i Ungern och två i Tyskland, som bidrar med tysktillverkade trädgårdsprodukter till portföljen.
Företagets europeiska verksamhet har sitt huvudkontor i Saarbrücken, Tyskland, och verkar
genom 13 dotterbolag över hela
Europa. Dess produkter säljs
under varumärkena Cub Cadet,
WOLF-Garten, Robomow och
Arnold.
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..
Joyeux noel

DECEMBERERBJUDANDE!

NU!
PAKETERBJUDANDE
Trimmer Excelion 2000 inkl. tapcut
Häcksax Helion 2 inkl. 63 cm blad
Lövblås Airion 2
Batteri 1200 inkl. komplett sele
Batteri 400 inkl. sele

40 000:EXKLUSIVE MOMS.
ORDINARIE PRIS 50
810:- EX. MOMS

Gäller så långt lagret räcker eller t.o.m. 31/12 2018.
Hitta din närmaste återförsäljare på stadspark.se

GRÖNYTESKÖTSEL FÖR MILJÖMEDVETNA PROFFS!
STADSPARK.SE
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Schaeff blir Yanmar i Sverige i januari 2019
I oktober 2016 övertog Yanmar från Terex (f.d.
Schaeff) deras tyska kompaktmaskinverksamhet, med produktion av bland annat minigrävare, hjullastare och hjulgrävare.
Sedan dess har dessa produkter marknadsförts i Sverige via
två försäljningskanaler: ”Yanmar” (via importören Wiklund
Trading International AB) samt
som ”Schaeff, a Yanmar brand”

044-340011
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(via importören Sundahls Maskinaffär AB).
En överenskommelse har
träffats och från och med den 1
januari 2019 kommer fortsättningsvis bara ett varumärke

för dessa produkter att marknadsföras i Sverige och då under
namnet Yanmar. Svensk importör blir Wiklund trading International AB.
För reservdelar till Schaeff/
Terex kompakta maskiner så

www.polssons.se

kommer Sundahls tills vidare ha
tillgång till dessa under en längre övergångsperiod och vara behjälpliga med reservdelar till
sina kunder.
Wiklunds ansvarar för hela
Yanmarsortimentet vad det gäller entreprenadmaskiner, Micro- Mini- och Midibandgrävare, hjulgrävare, banddumprar
och hjullastare.

info@polssons.se
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”Vårt mål är att vara en
komplett leverantör. När
man vänder sig till oss så
ska vi kunna leverera allt
som behövs för dem som
jobbar inom grönytor. Vi
har valt att vara nischade.”
– Jon Fundahn, Gräsvårdsmaskiner

Gräsvårdsmaskiner i Malmö och K
Jacobsen, Ransomes, Turfco, Smithco, Goupil, EZGO och Cushman. Runt om i Sverige, på golfbanor, i parker, i kommuner och på kyrkogårdar ser vi dessa maskiner. I Sverige är det Gräsvårdsmaskiner med kontor i Malmö och Kungälv samt LHS-maskiner med kontor i Stockholm,
Sundsvall och Östesund som är generalagenter.

– Vårt mål är att vara en komplett leverantör. När man vänder sig till oss så ska
vi kunna leverera allt som behövs för dem
som jobbar inom grönytor. Vi har valt att
vara nischade. För många år sen tog vi ett

beslut att inte ta in för många märken i sortimentet, säger Jon Fundahn på Gräsvårdsmaskiner.
Gräsvårdsmaskiners historia startade redan 1958, kan man säga, då Jons pappa Olle

började i verkstaden på Wilhelmssons, ett
företag som sålde bland annat Jacobsen och
Ransomes.
På den tiden hade dessa produkter två
olika leverantörer. Ransomes var ett eng-

Utställningshallen i Malmö.
32
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Kungälv levererar allt för grönytorna
elskt bolag och Jacobsen ett amerikansk. Efter några år blev Olle verkmästare och längre fram även säljare på Wilhelmssons.

– För enkelhetens skull är agenturen i Sverige delad på två företag. Gräsvårdsmaskiner
ansvarar för Värmland, Närke och Östergötland ner till Skåne och LHS-maskiner har
resten av landet som sitt distrikt, säger Jon.

Två kontor – samma sortiment
Gräsvårdsmaskiner finns i både Malmö och
Kungälv och de båda kontoren har samma
sortiment. Försäljning, verkstad, reservdelar,
utställningshall och slipmöjligheter finns på

s
s
s

Startade 1984
Med tiden försvann Jacobsen ur företagets sortiment men Ransomes fanns kvar.
Längre fram blev Wilhelmssons uppköpta, dock fokuserade de nya ägarna inte så
mycket på den engelska gräsklipparen. År
1984 startade Olle Gräsvårdsmaskiner till-

sammans med några kollegor och började
sälja Ransomes.
I början av 2000-talet blev Ransomes
uppköpta av Textron, ett amerikanskt
konglomerat med över 35 000 anställda.
Textron ägde som av en händelse sedan tidigare Jacobsen och från 2012 är Gräsvårdsmaskiner importör av Textrons produkter inom området Industrial, vilket
bland annat omfattar märkena E-Z-GO,
Cushman, Jacobsen och Ransomes.

I utställningshallen i Kungälv. Fr.v. Mattias Jöckert, säljare, Daniel Vasilev, reservdelar, Mats Holm,
verkstadschef/teknisk support samt Ivan Vasilev, säljare och ansvarig för Kungälvskontoret.
2018 december | grönytekontakt
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Greenvälten XL7000 från
Smithco har en 16 hk
motor från Vanguard och
hydraulisk servostyrning.

Servicemekaniker Agim Mucolli har här hämtat en
klippare från Helsingborgs GK för vinterservice.
Rotorklipparen
Ransomes
MP653 har inte
några remmar
utan istället
en klippmotor
till varje kniv.
Dessutom är
förarplatsen
ISO-monterad
för att minska
vibrationer
hos föraren.
Klippbredder
finns från 3 till
4,2 meter.

s
s
s

båda orterna. Jon ansvarar för Malmökontoret och Ivan Vasilev för Kungälvskontoret. Sammanlagd personalstyrka är 16
stycken som arbetar med försäljning, verkstad, service och administration.
– Vi har dessutom ambulerande servi-

Goupil G4 är ett
kompakt elfordon
för professionellt bruk. Det
har ett litiumbatteripaket på 12
kWh och en körsträcka på upp
till 135 km. Elsystemet är anpassat för körning
med många korta
stopp. Modellen
kan specialanpassas för olika
ändamål.

cebilar som kan serva och reparera på plats
ute hos kund, fortsätter Jon. En del kunder
har egna verkstäder och ordnar det mesta
själva, andra har vi serviceavtal med och då
kommer vi ut till dem och servar vid vissa
timmar och intervaller.

Senaste åren har Gräsvårdsmaskiners
försäljning och omsättning fått ett stort
uppsving. Förklaringen ligger i ett antal
nya kunder samt att kommunsidan ökat.
– För ungefär 1,5-2 år sen fick vi en ny
serie rotorgräsklippare som är mycket vik-

Arvid Olofsson syns
här vid en Bernhard
slipmaskin, som
används vid slipning av
cylindrar och rotorer.
Gräsvårdsmaskiner
säljer även Bernhards
sliputrustning.

34
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John Fundahn utanför Gräsvårdsmaskiners
kontor i Malmö. Klipparen är en 3-hjulig
fairwayklippare från Jacobsen med
beteckningen SLF630.

tiga. De drar mindre bränsle, har inga remmar och är lättare att serva. Allt detta gör
att vi tagit marknadsandelar från andra
märken, säger Jon.
Även på golfsidan har det ökat. Tidigare
sålde företaget kanske 50 elfordon av mär-

ket E-Z-GO per år. I år är antalet hittills
uppe i 170 stycken!

Ökat intresse för elfordon
– Även elfordon av märket Goupil har ökat,
bland annat till kunder inom park och

kommun. Det finns uttalade mål i de flesta
kommuner i Sverige att minska antalet fossildrivna fordon fram till ett visst årtal, så
ju närmare man kommer dessa ökar takten och viljan att investera i elfordon, avslutar Jon. n

Verkstadschef Johan Berg
färdigställer en Goupil G4
där kunden vill ha den utrustad med bland annat alkolås,
backkamera och stolsvärme.

2018 december | grönytekontakt
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Ny säljare för Toro Bevattning
Affärsområde Golf på Hako
Ground & Garden AB har anställt Per Ståhlberg som säljare för Toro Bevattning. Per har
lång erfarenhet av golfbaneskötsel och har bland annat arbetat 25 år på Djursholms Golf-

klubb varav de senaste åtta åren
som Course Manager. Per tillträdde tjänsten i mitten av november och kommer att utgå
från vårt Hako Ground & Gardens kontor i Brunna (Stockholm/Kungsängen).

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
Återförsäljare:

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

Made for hard work

036-31 21 80

Redskapsbärare och minilastare i samma maskin

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

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

Klarar
uppdragen.
Lyfthöjd
2,5 m

0303-32 10 10

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

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

Lätt
och
snabbt!

Västerservice Traktor AB
www.vasterservicetraktor.se

www.timan.dk
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Tel: 08-590 827 20

www.golfoturf.se
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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

John Deere Gatorer
Det finns en Gator för alla!
Ring oss för kampanjpriser!

John Deere TX Gator

Bensinmotor • Slagvolym 675 cc
• Lastkapacitet 272 kg

John Deere HPX 815E Gator
Dieselmotor • Slagvolym 854 cc
• Lastkapacitet 454 kg

John Deere TE Gator
• Elmotor
• Lastkapacitet 227 kg

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

27
31
18
3
39
7
25
11
19, 40
17
6
37
5
2
26

MF Import
16
Nilfisk
2
Nomaco
15
Nordfarm
15
Norrmaskiner
38
P Olssons
6, 30
Stads & Parkprodukter 29
Stockholms Golf & Turf 36
Svanå Maskiner
9
Svenningsens
10, 28
Söderberg & Haak
24
Timan
36
Willecenter
38
Willegruppen
24

Syns man inte så finns man inte…

Annonsera i
Grönytekontakt
så syns även
ert företag!

John Deere TH 6x4 Gator
Dieselmotor • Slagvolym 854 cc
• Lastkapacitet 508 kg

John Deere XUV 560E

Bensinmotor • Slagvolym 570 cc
• Lastkapacitet 181 kg

Ring 0372-88770 eller
maila info@gronytekontakt.se

John Deere XUV 590M

Vi säljer redskapsbäraren

Bensinmotor • Servostyrning
Slagvolym 586 cc • Lastkapacitet 189 kg
Tillval: Limousin (4 sittpl.) + 7000:-

John Deere XUV 855M

• Dieselmotor • Servostyrning
Slagvolym 854 cc • Lastkapacitet 454 kg
Tillval: Limousin (4 sittpl.) + 7000:-

INBYTESMASKINER TILL SALU:
Kramer 8105
Shibaura ST450 (demo)

John Deere XUV 835M

Bensinmotor • Servostyrning
• Slagvolym 812 cc
• Lastkapacitet 454 kg

-15
-16

John Deere XUV 865M

Dieselmotor • Servostyrning
• Slagvolym 854 cc
• Lastkapacitet 454 kg
Mer info om John Deere Gatorer hittar du här

Åk säkert oc
bredvid varandhra.

Luleå • Skellefteå • Umeå

Priser exkl moms
38

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

WilleCenter i Stockholm AB
Kraftvägen 38, Box 2019,
196 02 Kungsängen
08-795 90 65
www.willecenter.se
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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. Vi erbjuder dig
marknadens kraftfullaste RYGGBATTERI BAX1501 på hela
28 Ah/1570 Wh. Ergonomisk design gör att du orkar arbeta
hela dagen. Det har extremt lång livslängd: upp till 1200
LADDNINGSCYKLER!
Klicka bara i batteriet och du är redo att arbeta.
Med EGO POWER+ verktygen arbetar du
KLIMATSMART – SÅ KLART.
Välkommen.

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.

B

Posttidning

Helsingborgsvägen 11 | 341 33 Ljungby

JOBBA BORT VINTERN!

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.

3719

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

