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Tullgarns slott – ett av 
elva kungliga slott i Sverige
Välbesökt mässa i Hässleholm



info@svenningsens.se  

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.

Fjärås vikplog 175 cm
Fjärås spridare 400/1100

Kubota L2421

379000:-

VINTERKAMPANJ!

svenningsens.se

75.120:-
 exkl. moms

Z1 PRO

cubcadet.se

NYA EFFEKTIVA PRO-SERIEN

93.900:-
 inkl. moms

Z1 122 PRO

Nu kommer nya Z1 i PRO-serien. 
 
Provkör nya Z1 PRO modellen med 
122cm klippbredd där man kan välja 
mellan sidoutkast eller mulchklip-
pning 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 kon-
trollerar var sitt bakhjul bidrar till att 
ge ett professionellt resultat -  
dessutom till ett mycket attraktivt pris.

En äkta Zero-turn rider !

Kortfakta:
• 122cm helsvetsat klipp- 

däck
• 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

SINCE 1961

NEW
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Annonsstopp för nr 6: 16 november Tryck: Danagård Litho

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

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

1/1-sida
185x265 mm

1/2-sida
185x130 mm

1/2-sida
stående

90x265 mm

1/1-sida
utfallande

210x297 mm

1/4-sida
90x130 mm

1/4-sida
liggande

185x65 mm

1/8-sida
90x65 mm

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

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

Annonspriser

Annonsstorlekar

Skärmärken 
och 5 mm 

utfall åt alla 
sidor

Utgivningsplan 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)

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

I detta nummer:

Adress Helsingborgsvägen 11, 341 33 Ljungby Tel 0372-887 70
Mail info@gronytekontakt.se Hemsida www.gronytekontakt.se
Ansv. utgivare/redaktör Olle Bolmelind Layout Torbjörn Axell
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Hösten kommer snart…

Väderomslaget kom som en 
vind, precis som i visan. Hösten 
kommer snart, det går med 
vindens fart... Samma visa var-
je år. Löven gulnar i sedvanlig 
ordning och singlar till marken, 
till stor glädje för alla säljare av 
utrustning för lövuppsamling. 

Sådana maskinella hjälpme-
del kommer säkerligen till stör-
re användning än gräsklippar-
na i somras, då grönytorna blev 
gula eller bruna på platser med 
sinande tillgång på bevattning. 

Nu riktar vi blickarna mot 
den mörkare och bistrare 
halvleken av kalenderåret. Men 
arbetsuppgifterna i parker, på 
golfbanor och kyrkogårdar 
sinar inte. Häckar och träd ska 
ansas och förnyas, rabatter 
ska rensas och förberedas för 
nästa säsong och så vidare. 

Innan vi vet ordet får vi vända 
blad, inte bara löv, och damma 
av snöslungorna...

Blir det tid över i det hektiska 
arbetet kan vi rekommendera 
nyttig läsning av reportage och 
nyheter i den här höstutgåvan 

av Grönytekontakt. Vad sägs 
om ett strövtåg i parken kring 
Tullgarns slott? 

Eller ett bildsvep från grön-
ytemässan i Hässleholm, där 
ett stort antal utställare presen-
terade nyheter och drog stora 
skaror av besökare. 

Vi har också besökt kyrko-
gårdsförvaltningen i Jönkö-
ping, som satsar hårt på att 
leva upp till miljöcertifierade 
mål. Med mera. Trevlig läsning i 
höstrusket!

Olle Bolmelind

Sommaren är kort, heter det ju, citerat från en numera 
klassisk visa. Men det stämde inte riktigt i år. Först i 
mitten av september bestämde sig årets sommar för att 
gå till historien som den varmaste och längsta någonsin 
i modern tid. Kanske får vi aldrig uppleva något liknande 
igen. Den som lever får se.
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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

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

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

Modern ogräsbekämpning 
Hett vatten håller ogräset i schack!

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

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

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

Rekordsnabb etablering av hybridgräs i Växjö
Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt

Endast 4,5 veckor efter sådd var det dags för 
premiärmatch på den nya hybridgräsmattan 
på Myresjöhus Arena i Växjö. Detta tack vare 
ett intensivt och specialanpassat skötselar-
bete av GML Sport. Normal byggtid för projekt 
som detta är 10-12 veckor.

Hybridgräs spås bli framtidens 
arenaunderlag. Tack vare den 
unika kombinationen mellan 
natur- och konstgräs där konst-
gräset fungerar som en form av 
armering får man det bästa av 
två världar. Hybridgräs är ett 
slitstarkt underlag som ger möj-
lighet till fler speltimmar samt 
ökar möjligheten att förlänga sä-
songen. 

Arbetet med att installera hy-
bridgräset på Myresjöhus Are-
na var hårt reglerat tidsmässigt 
av sommaruppehållet i seriespe-
len. Byggledare Marcus Fridh är 
mycket nöjd med resultatet.

– Vårt arbete har flutit på ex-
emplariskt från dag ett. Vi har 
ett sammansvetsat team i allt 
från avskalning, byggnation, in-
stallation, dressning, gödsling 
och sådd, alla kan och vet vad 
som behöver göras. Redan två 
veckor efter sådd klipptes planen 
första gången och matchpremi-
är dryga två veckor senare är re-
kordsnabbt, säger han.

Trots extrem värme har grä-
set redan hunnit få starka och 
kraftiga rötter. En intensiv in-
sådd enligt ett strikt schema har 
gett fantastiska resultat. En ny 
metod med vätmedelsbehand-

lade fröer har använts tillsam-
mans med de senaste RPR-frö-
erna. Premiären på Myresjöhus 
Arenas hybridgräsplan gick av 

stapeln lördagen den 4 augus-
ti. Östers IF tog emot Varbergs 
BOIS i superettan. Inför 2 315 
åskådare slutade matchen 1-1.

Arbetet med att installera hybridgräset på Myresjöhus Arena var 
hårt reglerat tidsmässigt av sommaruppehållet i seriespelen och 
det förutsatte att alla insatser var noggrant planerade. 
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Svenningsens Maskin AB inleder nytt samarbete
Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt

Svenningsens Maskin AB inleder nytt samar-
bete med Parkmaskiner Kinna på Kubota kom-
pakttraktorer, Kubota gräsklippare, Billy Goat 
och Wessex.

Mats Axelsson, återförsäljaran-
svarig på Svenningsens Maskin, 
är mycket nöjd med det nya 
samarbetet: 

– Peter och hans personal har 
lång erfarenhet i branschen och 
stor kunskap på området. De 
ligger strategiskt placerade i di-
striktet i fina lokaler och Park-
maskiner Kinna är ett mycket 
fint och välskött företag.

Även Peter Karlsson, ägare till 
Parkmaskiner Kinna ser positivt 
på samarbetet: 

– Att få tillgång till hela Kubo-
tas sortiment av kompakttrakto-
rer och gräsklippare är natur-
ligtvis ett mycket bra steg för oss 
i vår fortsatta utveckling. Vi har 

nu ett komplett sortiment för de 
kundgrupper vi vänder oss till. 
Vi uppskattar även närheten till 
det skandinaviska centrallag-
ret av både maskiner och reserv-
delar till Kubota som Svenning-
sens Maskin har i Skänninge.

Distriktet omfattar Värna-
mo, Gislaved, Gnosjö, Hylte, 
Halmstad, Falkenberg, Varberg, 
Kungsbacka, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Borås, Bollebygd, 
Vårgårda, Essunga, Herrljunga 
och Ulricehamns kommuner.

Parkmaskiner Kinna kommer 
framöver att ha tillgång till hela 
Kubotas sortiment av kompakt-
traktorer och gräsklippare.

 Hako Ground & Garden AB – www.hako.se

DAGS ATT BOKA VINTERSERVICE 
FÖR ERA PARK- OCH GOLFMASKINER!
Vi upprepar de senaste årens populära vinterservice och slipningserbjudande för att bättre kunna planera 
verkstadsarbetena och undvika panikarbeten i vår.

Åt alla Er som är ute i god tid och som har beställt vinterservice och sliparbeten före den 31 december 2018, kommer vi 
att lämna 10% rabatt på alla Toro, Hako och Kioti reservdelar i anslutning till arbetstimmar. Vi lämnar även 5% rabatt på 
gällande timdebiteringspris och 5% rabatt på slipning enligt prislista. Kontakta din närmaste serviceverkstad för prisupp-
gifter och om du vill ha dina aggregat upphämtade (fraktkostnad tillkommer då).
 Till alla våra kunder som vill teckna serviceavtal på förebyggande, felavhjälpande eller helt kundanpassade avtal, tag 
kontakt med oss så lämnar vi förslag på serviceavtal.
 Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!

VÄSTERÅS – Roul Bohman, 035-16 68 40, roul.bohman@hako.se
STOCKHOLM – Mikael Gustafsson, 035-16 68 39, mikael.gustafsson@hako.se

KONTAKTA VÅRA VERKSTÄDER:
HALMSTAD – Joakim Sandberg, 035-16 68 73, joakim.sandberg@hako.se
MALMÖ – Mats Forsberg, 035-16 68 74, mats.forsberg@hako.se
KUMLA – Tomas Berglind, 035-16 68 33, tomas.berglind@hako.se



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

MODELL 
325D 

MODELL 
725DT 

MODELL 
623T  

MODELL 
124V 

GÖR SOM  
MÅNGA ANDRA!

Välj LAPABs robusta  
och smidiga spakstyrda  

klippare!
(priser från  

65 000:- + moms)

FÖRDELAR:
+ Robust & kraftig
+ Hydraulisk uppvikning  
 av klippbord
+ Uppsamlare som  
 tillval
+ Justerbara styrspakar  
 för bra ergonomi
+ Snabbfäste för enkelt  
 byte mellan redskap

NACKDELAR:
– Den “fula” färgen

TÄVLING
Vi söker 2–3 testförare!

Kontakta Lapab för  
mer info & tävlingsvillkor  

senast 1 nov 2018
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Vassa vinterpriser 
Då vår kompakta Park Ranger 2150 på sin tid blev lanserad 
så satte den helt nya standarder inom utomhusrengöring. 
Därefter har den runt om i världen blivit synonym med anmärk- 
ningsvärd mångsidighet, hög prestanda och enkel hantering.

Vi är redo för den kommande vintern med ett riktigt bra 
erbjudande på Park Ranger 2150 inklusive hytt, salt- och 
sandspridare samt en rad tillhörande redskap.

Vilka utmaningar du än står inför denna vinter, kan du vara 
säker på att ha fri väg.

www.outdoor.nilfisk.se Nilfisk Outdoor

Erbjudande gäller från 15 september till 30 november 2018. Alla priser är exkl. moms. 
Illustrationer kan visas med extra utrustning.

Park Ranger 2150
med hytt + 

salt- och sandspridare
Spara SEK. 58.830:-

NU: SEK. 255.650:-

Tidigare: SEK. 314.480:-

KAMPANJ-PAKET

Snöborste 2150
Tidigare: SEK. 36.075:-

NU: SEK. 29.310:-

Vikplog 2150
Tidigare: SEK. 36.075:-

NU: SEK. 29.310:-

Schaktblad 2150
Tidigare: SEK. 21.655:-

NU: SEK. 16.350:-

Kontakta din lokala återförsäljare eller MI have & parkteam
på tlf. +45 76 40 86 85 - eller besök www.mi-sverige.se

Yanmar YT 235H inkl. komfortabel 
hytt med AC, Zuidberg frontlyft och 

LVP-plog 155 cm

PAKETPRIS 339 900:-
Priset är exkl. moms

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. 

Den högpresterande diesel- 
motorn Commonrail uppfyller 
alla de nya europeiska miljökrav, 
som träder i kraft jan. 2019.



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

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

Cushman Hauler:
Sveriges modernaste 
elfordon i alla storlekar.

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

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

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

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

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

Sundsvall:   Arlandastad:
Arbetsledarvägen 2,  Östra Bangatan 2
Telefon: 060-57 72 20  Telefon: 08-506 399 00
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K-Sugen, som tillverkas av 
K-Vagnen i Karlshamn, har ut-
vecklats på tre olika punkter in-
för höstens lövsamlingsarbe-
te. Krokarna för upphängning 
av slangen har gjorts större och 
mer användarvänliga, sugmun-
stycket har fått ett större pivot-
hjul som underlättar arbetet 

på mjuka underlag och kapel-
let har försetts med avrinnings-
nät som eliminerar ansamling 
av vatten vid regn. Första exem-
plaret av den nya modellen leve-
reras här till Mathias Öhrling 
på Mek & Maskin i Jönköping 
av Jörgen Ohlsson från K-Vag-
nen.

Förbättrad lövsug från K-vagnen
Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt 

www.timan.dk

Timan Tool-Trac 245 S

Made for hard work

Comfortably Better

Ny 
stötdäm-

pande 
modell

 

NYHET

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

VI HAR DET DU BEHÖVER

KONTAKTA DIN LOKALA ÅTERFÖRSÄLJARETel: 046-25 92 00
www.sodhaak.se

Traktorer
Kompakta och smala traktorer 75-97 hk 

med låg totalhöjd och snäv vändradie,  
perfekta för grönyte- och kommunaldrift.

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.
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Ogräsbekämpning med hetvatten viktig del i miljöarbetet på Jönköpings kyrkogårdar
Hänsyn till miljön står i centrum för skötseln av de sex kyrkogårdar som ingår i Jönköpings 
församling. 

– All vår verksamhet är miljöcertifierad, förklarar Jennie Persson, biträdande kyrkogårdsför-
man på Skogskyrkogården, den största enheten inom förvaltningen med en yta av 26 hektar.

Miljöarbetet har bland annat resulte-
rat i en successiv övergång till eldrivna 
transportfordon och handburna elverk-
tyg. Samt inte minst miljövänlig ogräsbe-
kämpning med hetvatten.

– Förr använde vi ättika och därefter 
gasol, berättar Jennie. Både metoderna 

har klara nackdelar. Ättika sprider en lukt 
som är högst olämplig på en kyrkogård 
och gasolbränning medför dessutom stora 
brandrisker. 

Två maskiner
För tre år sedan beslöt förvaltningen att i 

linje med den antagna miljöcertifieringen 
köpa in en maskin som dödar ogräset med 
vanligt vatten. Det har fungerat så bra att 
ytterligare ett exemplar av samma maskin 
förvärvades i år.

– Den ena delas mellan fyra av våra kyr-
kogårdar i Jönköping, den andra använder 

Skogskyrkogården i Jönköping gör 
skäl för sitt namn. En stor del av de 26 
hektar som förvaltas är skogsbevuxna. 
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Ogräsbekämpning med hetvatten viktig del i miljöarbetet på Jönköpings kyrkogårdar
vi här på Skogskyrkogården och Ljunga-
rums kyrkogård, förklarar Jennie.

Förutom skonsamheten mot miljön har 
ogräsbekämpning med hetvatten klara för-
delar jämfört med andra metoder. Det häv-
dar Berndt-Olof Johansson, verkstadsför-
man på Skogskyrkogården i Jönköping.

Sparar ryggar och pengar
– Arbetet sliter betydligt mindre på perso-
nalen än exempelvis mekanisk rensning 
med skyffeljärn, säger han. Det sparar både 
ryggar och pengar genom färre skador och 

sjukskrivningar. Även besprutning med ät-
tika är ett slitsamt hantverk, eftersom den 
ryggburna behållaren väger drygt 20 kilo. 
Gasolbränning kräver utbildning och hade 
inte kunnat utföras i somras, med tanke på 
den torra väderleken. 

Med hetvattenbekämpning är det pre-
cis tvärtom. 

– Det får inte vara för blött i marken, då 
späds hetvattnet snabbt ut och gör i värsta 
fall ingen annan nytta än att ogräset växer 
ännu bättre, infogar Jennie Persson.

Vattnet som kommer ut från het-

vattenmaskinens munstycke måste ha 
en temperatur nära kokpunkten för att 
växtcellerna ska sprängas och skrumpna 
ihop som vissna höstlöv.

Enkelt och effektivt 
– Det gäller att inte gå lika fort fram som 
vid gasolbränning, förklarar Jennie. Men 
när man väl lärt sig tekniken är det enkelt 
att på ett effektivt sätt få bort oönskad väx-
lighet. Det vet vi efter tre års erfarenhet med 
K-heat. Därför var det ett naturligt steg att 
inköpa en likadan maskin till. s s s
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De båda maskinerna från K-Vagnen i 
Karlshamn har levererats till kyrkogårds-
förvaltningen av Mek & Maskin i Jönkö-
ping. 

– Vi har märkt en klart stigande efter-
frågan, sedan allt fler upptäckt fördelar-
na och de goda resultat som hetvattenbe-
kämpningen ger, säger Mathias Öhrling, 

en av ägarna till Mek & Maskin. Vi har le-
vererat flera stycken, och räknar med en 
fortsatt markant ökning av försäljningen 
till våren. 

Våra två K-Heatmaskiner har gjort mycket för att förbättra arbetsmiljön för våra anställda och ligger helt i linje, med vår miljöpolicy, förkla-
rar Berndt-Olof ”Bente” Johansson och Jennie Persson, båda arbetsledare på Skogskyrkogården i Jönköping. Förutom ogräsbekämpning 
kan maskinerna också användas för punktbevattning, högtryckstvätt av gravstenar, borttagning av stearinstänk från marschaller med mera.

I det breda sortiment som saluförs av Mek & Maskin ingår ett stort antal välkända varumärken, bland annat 
Husqvarna, förklarar Mathias Öhrling och Kristian Eriksson, säljare på företagets anläggning i Jönköping.

s s s

n

Om Mek & Maskin
AB Mek & Maskin Markvårdsmaskiner startades 
i Vimmerby på 1980-talet av Leif Samuelsson. 
Företaget har utvecklats under åren från att ur-
sprungligen varit en ren serviceverkstad till total-
leverantör av maskiner, tillbehör, reservdelar och 
service. Idag ägs och drivs företaget av Leifs sö-
ner, Niclas Samuelsson och Mathias Öhrling.

Mek & Maskin Markvårdsmaskiner AB är en 
koncern med huvudkontor i Vimmerby, samt en 
fullserviceanläggning i Jönköping. I koncernen in-
går även skogs- och trädgårdsbutiken Gårds-
man AB i Jönköping och på webben. Antalet an-
ställda uppgår till 25, därav åtta på Mek & Maskin i 
Jönköping. Planer finns på en utbyggnad av verk-
stadslokalerna i Jönköping för att även inrymma 
nya verksamhetsområden. Koncernens omsätt-
ning överstiger 100 miljoner kr.

Affärsidén går ut på vara totalleverantör vil-
ket innebär att kunna erbjuda kunderna ett hel-
hetskoncept med maskiner av hög kvalitet och en 
mycket god verkstadsservice. Det gäller såväl nya 
som begagnade maskiner, oavsett fabrikat. 

Kunderna finns främst inom offentlig verksam-
het men också bland egna företagare och privat-
personer.

I det saluförda sortimentet ingår en rad väl-
kända varumärken och redskap, till exempel red-
skapsbärare, sopmaskiner, lastmaskiner, 
elbilar, eltruckar, handhållna och ryggburna 
maskiner, traktorer med mera.



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.

Annons_gronytekontakt_210x297.indd   5 2018-09-07   16:07
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Ny metod från Kärcher för borttagning av tuggummi
Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt

Med SGG 1 presenterar Kärcher en mobil 
ångtvätt särskilt avsedd för borttagning av 
tuggummi. Den innovativa batteriteknologin 
medger avbrottsfri rengöring hela dagen.

SGG 1 använder förutom vat-
tenånga också ett helt biologiskt 
nedbrytbart rengöringsmedel 
för förbättrad rengöringsfunk-
tion. Detta ger användare möj-
lighet att uppnå önskat resultat 
mycket snabbare än tidigare.

Tuggummirester är ett pro-
blem på många platser, såväl i 
städer, skolor och på idrottsan-
läggningar, som på stora öpp-
na ytor och i offentliga miljö-
er. Användning av traditionella 
ångtvättar och högtryckstvät-
tar kräver anslutning till vatten 
och el. Dessa slangar och slad-
dar kan medföra risk för snub-
belolyckor, vilket kräver åtgär-
der för att garantera säkerheten. 

Det här gör rengöringsarbetet 
både långsamt och osmidigt.

SGG 1 från Kärcher är istäl-
let extremt flexibel och mobil. 
Den ergonomiskt utformade 
ryggsäcken är bekväm och vä-
ger bara 8,3 kg. Litiumjonbatte-
rierna har lång batteritid, vilket 
ger en drifttid på över åtta tim-
mar och snabbladdning inom 
fyra timmar. Det enkla använ-
darkonceptet är en garanti för 
intuitiv hantering. 

Ångtvätten är utrustad med 
ett certifierat gassystem med 
särskilt lågt tryck, (<1 bar), vilket 
ger hög säkerhet och genererar 
en låga i ångröret. Lågan hettar 
upp ett helt biologiskt nedbryt-

bart rengöringsmedel som spru-
tas på tuggummit. Efter en verk-
ningstid på bara 3–5 sekunder 
kan tuggummit enkelt avlägs-
nas helt med hjälp av vattenån-
ga och borstmunstycket. Den 

skonsamma lösningen möjlig-
gör användning på en rad olika 
ytor, från betong, asfalt och sten 
till mattor. SGG 1 är dessutom 
väldigt tyst, vilket underlättar 
vid användning inomhus.

En stor stark, tack!
Med en vinterutrustad Wille löser du enkelt vinterns alla jobb. 

Tack vare marknadens mest e�ektiva motorhydraulik �nns

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



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

UPPLEV JOHN DEERE
KOMPLETTA 
PRODUKTUTBUD!

34
58
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Bland de övriga av de kungliga slotten kan 
nämnas bland annat Gripsholms slott, 
Kungliga slottet i Stockholm, Haga slott och 
Drottningholms slott. Alla kungliga slott 
ligger i Mälardalen eller Stockholmsregio-
nen och administreras av Ståthållarämbetet 
och förvaltas av Statens Fastighetsverk. 

Flera av slotten är öppna för allmänhet-

Tullgarns slott – ett av elva kungliga slott i Sverige
De kungliga slotten i Sverige avser de elva slott som är i svenska statens ägo och som sedan 
början av 1800-talet innefattas av den kungliga dispositionsrätten. Med dispositionsrätt menas 
helt enkelt att den ger kungen rätt att disponera dessa slott. De fastigheter som omfattas av dis-
positionsrätten ägs i sin tur av staten. En av dessa fastigheter är Tullgarns slott som ligger vid en 
havsvik mellan Södertälje och Trosa.

en, däribland Tullgarns slott. Själva slottet 
är öppet under sommartid men parken går 
att besöka när som helst under året.

Mycket gamla anor
Första gången platsen Tullgarn nämns i 
skrift är redan år 1262. Långt längre fram, 
på 1590-talet, uppfördes den första slotts-

byggnaden av den dåtida ägaren Karl Svan-
tesson Sture.

Grund och byggnadsplan var den-
samma som det nuvarande slottets, men 
byggnadsstilen var tysk med trappgavlar och 
huvudlängan prydd av tre torn. Under åren 
1719-28 lät Magnus Julius de la Gardie riva 
det gamla slottet och uppföra det nuvarande. 
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Tullgarns slott – ett av elva kungliga slott i Sverige
År 1772 köpte riksdagen egendomen 

som sommarslott till hertig Fredrik Adolf, 
bror till Gustav III och Karl XIII. Ingen 
liten sommarstuga med andra ord! 

Under de kommande 20 åren förvand-
lades slottet både in- och utvändigt till ett 
kungligt slott i gustaviansk stil.

Borggården som är öppen mot havet fick 
sin nuvarande utformning på 1820-talet. 
Förebilden var Logården på Kungliga slot-
tet i Stockholm.

Från 1800-talet fram till idag
Från 1829 disponerades slottet av dåvaran-
de kronprinsparet Oscar (som sedan blev 

Oscar I) och Josefina. Längre fram, år 1881, 
övertog kronprins Gustav (som sedan blev 
Gustav V) och hans gemål Victoria slottet. 

I början av 1880-talet var intresset för 
den gustavianska stilen inte så stort så fle-
ra rum renoverades i tidens anda istäl-

let. Bland annat vestibulen, där väggarna 
är klädda med handmålat holländskt ka-
kel och frukostrummet som är inrett likt en 
sydtysk Bierstube. Även blomvapnen fram-
för slottet är från denna epok. 

Från 1976 disponeras Tullgarns slott av 
nuvarande kungen, Carl XVI Gustaf.

Tullgarns slottspark
En promenad genom Tullgarns slottspark 
kan beskrivas som en vandring genom år-
hundradena. De äldsta delarna av parken 
kan med säkerhet spåras ända tillbaka till 
1600-talet. Under senare delen av 1900-ta-
let genomgick parken vissa förändringar 

En promenad genom 
Tullgarns slottspark 
kan beskrivas som 
en vandring genom 
århundradena.

s s s
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genom landskapsarkitekten Walter Bauer. 
1800-talets rika växtlighet lättades till ex-
empel upp och blev mer enhetlig. 

Walter Bauer är känd för att ha återupp-
byggt ett antal historiska parker och träd-
gårdar, till exempel Drottningholms slott.

Under samma tid genomfördes även res-
taureringar av de äldre delarna av parken 
med syftet att återskapa delar av 1700-talet 
men också att för att ge parken ett moder-
nare formspråk.

Över tre kilometer häck
Idag sköter Svensk Markservice det 27 hek-
tar stora området vilket innefattar grön-
ytor, häckar, trädalléer, grusgångar m.m.

– Här jobbar tre personer på heltid och 
under sommaren är vi fem stycken, berät-
tar Christer Lindblad som är säsongsarbe-
tare på Tullgarns slottspark. 

Christer har tidigare arbetat åtta år som 
trädgårdsarbetare i parken, men efter att 
ha provat lite andra saker under några år 
är han den här sommaren tillbaka som sä-
songsarbetare.

– Det är ett mycket varierande arbete, 
bland annat sköter vi om 3,3 km häck. An-
nars har den här sommaren verkligen haft 
sina utmaningar. Det har inte regnat sedan 
i maj (detta skrivs i mitten av augusti, red:s 

anm.) och det har delvis rått bevattnings-
förbud, säger Christer. 

Arbetet i slottsparken innebär precis 
som i andra parker gräsklippning, beskär-

ning av buskar och träd, häckklippning, 
plantering och ogräsrensning. Vintertid 
förekommer även plogning och halkbe-
kämpning. n

s s s

Borggården som är öppen mot havet fick sin nuvarande utformning på 1820-talet. 
Förebilden var Logården på Kungliga slottet i Stockholm.

Idag sköter Svensk Markservice det 27 hektar stora området kring Tullgarns slottspark. Tre personer arbetar heltid 
och under sommaren är vi sammanlagt fem stycken, berättar Christer Lindblad som är en av säsongsarbetarna.
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© Kungl. Hovstaterna
Foto: Raphael Stecksén

Under våren 2012 utfördes en återhamling av lindalléerna i slottsparkens östra del. Syftet var att lasta av trädens stammar 
från de stora kronornas tyngd, så att de inte skulle kollapsa och utgöra en fara för parkens besökare och skötselpersonal.
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Jonas Jaenecke är 51 år gam-
mal, bosatt i Malmö och kom-
mer närmast från en tjänst som 
VD på Ikaros Cleantech. Inn-
an dess var han under drygt fem 
år VD för Delvator, som har den 
svenska generalagenturen för 
Hitachis entreprenadmaskiner. 

– Jag gläder mig åt att åter-
vända till entreprenadmaskin-
branschen och utveckla mitt 
kunnande om lantbrukets ma-
skiner. Söderberg & Haak är ett 
anrikt företag med en stark äga-
re som vill stärka sin marknads-
position ytterligare, säger Jonas.

Ny VD för Söderberg & Haak
Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt 

Sveriges modernaste
maskinleverantör
Sedan starten 1998 har Stockholms Golf 
& Turf AB legat i framkant med special- 
maskiner 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 /
 036-31 21 80

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 /  
 0303-32 10 10 

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

Tel: 08-590 827 20 www.golfoturf.se

Power Max HD 1432 OXHE 
heter den nya snöslungan som 
dessutom är den största i Toros 
HD-serie. Den har en rejäl röj-
kapacitet på 1 443 kg snö per mi-
nut och en kastlängd på upp till 
20 meter. Snöslungan är utrus-

tad med utkastarrör i slitstarkt 
stål, Power Steeringsystemet, 
LED-belysning, det praktiska 
enhandsgreppet och lättmanöv-
rerade Quick Stick-funktionen 
samt bekväm handtagsvärmare 
för kalla dagar.

Ny serie kraftfulla snöslungor
Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt 



UPPGRADERA TILL HUSQVARNAS AFFÄRSLÖSNINGAR

Som professionell användare behöver du pålitliga maskiner med höga prestanda. Välj våra 
oslagbara bensindrivna produkter eller få de möjligheter och den flexibilitet som våra tysta och 
kraftfulla batteridrivna lösningar ger. Våra världsledande robotgräsklippare förkortar arbetstiden 
och minskar kostnaderna för grässkötsel. Håll koll på utrustningen och öka lönsamheten med 
Husqvarna Fleet Services™. Bättre affärer, nöjdare kunder. Det är därför yrkesanvändare byter till 
Husqvarna. Läs mer på HUSQVARNA.SE

LÅT OSS UTVECKLA 
DINA AFFÄRER 
TILLSAMMANS.

Produkt. Professionella maskiner, 
tillbehör och kläder

Finansiering. Finansieringslösningar 
för att uppgradera maskinparken

Service. Service och reparationer 
utförs av särskilt utbildade tekniker

Support. Snabb tillgång till 
originaldelar

Fleet Services. Håll koll på dina 
maskiner och deras status

Information. Lär dig hur du 
underhåller våra produkter och 
använder dem på ett säkert sätt
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Svensk Markservice förvärvar BDX verksamhet
Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt

Svensk Markservice förvärvade den 1 juni BDX 
verksamhet inom grönyteskötsel i Umeå och 
Skellefteå och stärker därmed sin närvaro i 
Västerbotten.

– Den här affären stärker vår 
närvaro och vårt kunderbju-
dande ytterligare i regionen, sä-
ger Johan Möller, VD för Svensk 
Markservice. Vi tar i och med 
detta ett kliv in på marknaden 
för utemiljö i Skellefteå samti-
digt som vårt befintliga engage-
mang i Umeå växer sig starkare.

Fredrik Persson, VD för BDX, 
tillägger:

– Affären passar bra med vår 
långsiktiga strategi avseende 
BDX verksamhet i Västerbotten, 
där vi successivt har valt att kon-
centrera oss kring entreprenad, 
logistik och anläggning. Vår be-

dömning är att Svensk Mark-
service är ett långsiktigt stabilt 
företag som kan skapa en bra 
verksamhet och vara en bra ar-
betsgivare, något som har va-
rit viktigt i den här affären. Vårt 
område inom grönyteskötsel i 
Norrbotten påverkas inte av den 
här affären. 

All personal från BDX verk-
samhet inom grönyteskötsel har 
erbjudits anställning hos Svensk 
Markservice från den 1 juni, då 
Svensk Markservice övertog 
driften av befintliga kundupp-
drag. BDX omsättning är cirka 
40 miljoner kronor.

– BDX är ett mycket välskött 
företag och kompletterar na-
turligt vår befintliga verksam-
het och affärsidé. Vi ser fram 
mot att fortsätta vidareutveckla 

verksamheten tillsammans med 
kunder och personal och där-
med ytterligare stärka vårt er-
bjudande i regionen, avslutar Jo-
han Möller.

FOR A NEW GENERATION
FROM MASSEY FERGUSON

MF 1747
WINTER SOLDIER
FULLUTRUSTAD SNÖSOLDAT

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

5 års 
maskinskade-

försäkring

Hitta din lokala MF-återförsäljare på: www.mfimport.se Gilla oss gärna på Facebook: MF Import

PRIS EXKL MOMS.
TRAKTORN PÅ BILDEN KAN VARA EXTRAUTRUSTAD. 
VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
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NYA K9 FRÅN KIOTI!
Nu är den populära efterträdaren till Mechron 2210 här – Kioti K9! 
Ny, snygg UTV/arbetsfordon i modern design. Självklart utrustad med 4-hjulsdrift, oberoende 
dubbla A-armsupphängningar fram och bak för att ge ultimat komfort. Bred spårvidd men liten 
vändradie samt bakre krängningshämmare som bäddar för utmärkt kurvtagning och manövrering. 
Bekvämt 3-sitsigt säte. Enastående lastkapacitet på hela 500 kg. 
Läs mer på www.hako.se

 Hako Ground & Garden AB – www.hako.se

NYHET!

t   

nordfarm.senordfarm.se

Rusta för rätt årstid

Alla priser exkl moms. Avant har 20 kompaktlastare och över 230 olika redskap. Nordfarm är  
en av Sveriges största oberoende maskin och redskapshandlare. Du hittar alla återförsäljare på nordfarm.se 

Vintern kommer!

Vid köp av en ny Avant, 
välj till en hytt som 

skydd för regn,  
vind och snö.

fr 16.120:- Vikplog V1800 och V2400 Sand- och saltspridare front

Sand- och saltspridare centrifugalSopvals med svängKlaffskop

Maskin- och 
redskaps-

katalog

Svenska

Ladda ner Avantkatalogen på nordfarm.se IDAG och beställ 
rätt redskap innan snökaoset.

över 230 olika redskap
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På Kärcher älskar vi en riktigt bra laginsats. Ett starkt lag-
spel där varje länk är perfekt anpassad för sin uppgift 
kommer alltid vara en vinnare. Med över 3000 produkter 
för rengöring har du alla möjligheten att skapa en fram- 
gångsrik laguppställning för just dina behov. 
www.karcher.se

ANDRA SIDAN 
ÄR NI KLARA!
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Välbesökt maskinutställning i Hässleholm
Som så många gånger tidigare blev maskinutställ-
ningen för kyrkogårdsfolk i Hässleholm en välbe-
sökt tillställning även detta år. Vädret visade sig inte 
från sin allra soligaste sida, men det hindrade inte 
besökarskarorna från att strömma till under nästan 
hela dagen.

Det fanns en hel del nyheter för mässbesökarna att stifta bekantskap med.

Epton Trading har hittills levererat 480 sådana här eldrivna fordon 
av det danska märket Garia till PostNord. Sammanlagt har 550 bilar 
beställts och är på väg, berättar Jonas Eriksson (t.h), här tillsammans 
med Fia Lagergren och Peter Andersson.
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Passa på att träffa oss när vi reser runt i hockey-Sverige. 
På plats kan du själv testa vad några av våra stjärnor går 
för. Tillsammans kan vi göra skillnad i just din verksamhet. 
Håll koll på kommande maskinvisningar i en arena nära 
dig. Mer information hittar du på vår hemsida. Vi ses! 
www.karcher.se

JAJAMENSAN 
FATTAS BARA!

MASKINVISNINGSDAGAR

Tisdag 30 Okt Skellefteå 
(Skellefteå-Malmö)
Torsdag 1 Nov Luleå 
(Luleå-Timrå)
Tisdag 13 Nov Malmö 
(Malmö-Brynäs)
Torsdag 15 Nov Växjö 
(Växjö-Luleå)
Torsdag 29 Nov Göteborg 
(Frölunda-Brynäs)
Torsdag 6 Dec Karlstad 
(Färjestad-Luleå)

Maskinvisningen startar  
kl 11 och pågår hela 
matchdagen. Välkommen!
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Välbesökt maskinutställning i Hässleholm
Ett sextiotal utställare fanns på plats för att presentera och demonstrera ett 
stort antal produkter. De generösa gräsytorna gav goda tillfällen för prov-
körning, vilket flitigt utnyttjades. 

Utställningen kompletterades av de drygt 30-talet företag som tidigare 
varit ute på en egen turné, Grönytebranschens maskinvisning, med start i 
Sundsvall, varpå följde Örebro och Vallentuna innan färden ställdes mot 
Hässleholm. Läs mer på följande sidor!

Bland flera nyheter presenterade Mats Axelsson från Svenningsens 
Holder X45 som kan levereras med antingen bensin- eller dieselmo-
tor. Nya krav från storstäderna, bland annat Paris, på lägre ljudnivå och 
minskat partikelutsläpp har åter jämnat mark för bensinmotorerna.

s s s
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I Lapabs monter hittade vi Anna Pettersson, som visade både 
Ventrac och Grasshopper.

Bengt Bergs Maskinservice visade en häcksax Från Ystama-
skiner med snabbfäste, skjutbar i sidled och som kan vinklas för att 
komma åt överallt. Den är här kopplad till Wille redskapsbärare.

Heatweed var på plats med både större och mer kompakta model-
ler av högeffektiva och miljövänliga ogräsbekämpare.

Jatte Westerblad från Nils Larssons Maskin i Helsingborg presenterade en uppfinning som framtagits i samarbete med 
K-vagnen. Det är ett redskap för ogräsbekämpning och högtryckstvättning, specialbyggt för redskapsbäraren City Ranger 
2250. Det datorstyrda aggregatet kan enkelt kopplas bort så att redskapsbäraren kan användas för andra uppgifter.

Thomas Lövström, Hako, provsitter nya Yamaha UMX med eldrift. 
Tyst, komfortabelt och smidigt transportfordon för kyrkogårdar, fas-
tighetsbolag, kommuner med flera. Elmotor på 5 kW.

s s s
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Roger Gredin från GF Sweden (i mitten) presenterade flera modeller ur Gianni Ferraris breda program. Här flankeras han av Benny Larsson 
och Thomas Johansson.

Jan Karlsson från Husqvarna (t.h.) träffade tre välbekanta kunder från Ronneby kyrkogårdsförvaltning, nämligen fr.v. John Ingemansson, 
Patrik Müller och Thomas Enquist. Förvaltningen håller på att konvertera från bensindrift till eldrift och har redan flera elmaskiner i sitt 
maskinstall. Både lövblåsar, trimmers, häcksaxar, motorsågar och gräsklippare.

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

Jörgen Ohlsson och sonen Filip visade bland mycket annat en 
nyutvecklad modell av K-Heat.

Stihl hade fullt av besökare som ville bekanta sig närmare med de 
många redskap som visades i montern.

En av veteranerna i sammanhanget, Martin Enkler på Svea Red-
skap, visade att man kan utföra stora ting även med små medel. 
Inte minst med den här ergonomiskt utformade planteringsspaden.

s s s
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Slagarmsspridaren 
är tillbaka!

Tysktillverkat sedan 1926, 
bevattning du kan lita på.

Perrot, världens numera 
enda tillverkare av slagarms-
spridare, presenterar en 
uppdaterad version av den 
efterlängtade modellen: 

TRITON SLAGARMSSPRIDARE
• Huset i armerad plast
• Kastradie upp till 38 meter
• Flöde 4.6 till 27.4 m3/tim
• Arbetstryck: 3 till 7 bar
• Invändig gänga 1.5" (40 mm), höjd 450 mm, pop-uphöjd 98 mm
• Mindre vindkänslig
• Snabbare rotation
• Smutsigt vatten är inga bekymmer
• Finns som fullcirkel och sektor, inbyggd elventil eller block

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

Kärcher presenterade flera modeller, men ännu fler är på gång, be-
rättade Anders Gabrielsson och Jörgen Petersson. Bland annat en 
sopmaskin som kan suga och sopa samtidigt i farter upp till 20 km/h 
utan att det dammar. Den har fyrhjulsstyrning och rymmer hela 6 m3. 
Behållaren kan högtippas vid tömning.

Patrik Sonesson från HCP visade några modeller av Iseki 
kompakttraktorer.

s s s

En åkbar slaghack för proffs har utvecklats av tyska AS Motor, 
berättar Magnus Selén på generalagenten Stads & Parkprodukter. 
Klippdäcket är nyutvecklat och ger ett jämnt klippresultat med en 
meters arbetsbredd. Klarar ojämn terräng och tuffa sluttningar med 
bibehållen förarkomfort.

s
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Kompakta flismaskinen R-GO tillhörde också nyheterna på mässan. 
Den har bred och rymlig inmatning, är lätt att transportera men ändå 
kraftfull med två justerbara högkvalitetsknivar. Drivs av en tvåcylindrig 
fyrtakts Vanguardmotor på 16 alternativt 18 hk. Max klippdiameter 
11 resp. 13 cm. Max spridning 6-8 meter från det justerbara utkastet, 
berättar Christian Hjortmar på Stads & Parkprodukter.

Såväl Nordfarm som John Deere presenterade ett brett utbud av 
produkter som drog till sig stort intresse från mässbesökarna.

Ferris var ett av många varumärken 
som drog till sig besökarnas intresse.s

s s s
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Anders Nilsson, GML, kunde presentera en ny mellanmodell av Grillo med ett klippdäck på 126 cm. Maskinen har lånat teknik från de större 
syskonen i familjen, bl.a. fläktförstärkt uppsamling, avancerat klippdäck och hydraulisk reglering direkt från förarplats. Högtippande, upp till 
1 950 mm. Motor: 26 hk. Hastighet: max 14.5 km.

I Hako Ground & Gardens monter hittade vi flera nyheter. Bland annat två nya snöslungor med större hjul och ställbar, variabel kastlängd. 
Inbyggt anticlogsystem förhindrar stopp i utblåsningen. Mycket lättmanövrerad, försäkrar Ola Strand, nyanställd säljare på Hako.
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035-152670 . www.nomaco.se
Ingår i Svenningsensgruppen

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

Melex 3-serie 

Arbetsfordon byggt för tuff användning! 

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

info@svenningsens.se  svenningsens.se

POWER DRIVE

C 70 SC

ECO DRIVE
Lägre bränsleförbrukning

Högre dragförmåga
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ATV Sweden 13
Camro 37
CubCadet 2
E-tron 3
Flex Scandinavia 17
GF Sweden 7
GVM/LHS 11
Hako  8, 27
Husqvarna 25
John Deere 19, 40
K-heat 5
KSAB 33
Kärcher Belos 28
Lapab 9, 39

Lindanna 34
MF Import 26
MI 10
Nilfisk 10
Nomaco 36
Nordfarm 27
Norrmaskiner 38
P Olssons 6, 32
Stockholms Golf & Turf 24
Svenningsens 2, 36
Söderberg & Haak 12
Timan  12
Willecenter 38
Willegruppen 18

Annonsörer i detta nummer med sidhänvisning:

Ring 0372-88770 eller 
maila info@gronytekontakt.se

Syns man inte så finns man inte…
Annonsera i 

Grönytekontakt 
så syns även 
ert företag!

Kraftvägen 38, Box 2019, 
196 02 Kungsängen

08-795 90 65
www.willecenter.se

Vi säljer redskapsbäraren

WilleCenter i Stockholm AB

INBYTESMASKINER TILL SALU:
Wille 345  -02
Kramer 8105  -15
Massey Ferguson 5460  -11
Shibaura ST450 (demo) -16
New Holland T5070 -11

John Deere Gatorer
Det finns en Gator för alla! 

Ring oss för kampanjpriser!

Luleå • Skellefteå • Umeå

Ersnäs, Luleå • 0920-311 00 
Orrliden, Skellefteå • 0910-58 91 00

Ersboda, Umeå • 090-18 93 15

John Deere TX Gator                 
 Bensinmotor • Slagvolym 675 cc

• Lastkapacitet 272 kg

John Deere TH 6x4 Gator
  Dieselmotor  • Slagvolym 854 cc

• Lastkapacitet 508 kg

John Deere TE Gator  
 • Elmotor 

• Lastkapacitet 227 kg

John Deere HPX 815E Gator
  Dieselmotor  • Slagvolym 854 cc

• Lastkapacitet 454 kg

John Deere  XUV 560E
Bensinmotor • Slagvolym 570 cc

• Lastkapacitet 181 kg

John Deere XUV 590M
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:-

John Deere XUV 835M
Bensinmotor  • Servostyrning

• Slagvolym 812 cc 
• Lastkapacitet 454 kg

John Deere XUV 865M
Dieselmotor  • Servostyrning

• Slagvolym 854 cc 
• Lastkapacitet 454 kg

Priser exkl moms

Mer info om John Deere Gatorer hittar du här
Åk säkert och bredvid varandra.
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– en kvalitetsmaskin  
med tillbehör för  
alla årstider!

REDO FÖR 
VENTRAC

LAPAB Maskin AB, Box 46, 734 22 Hallstahammar 
Tel 0220-225 60  |  Fax 0220-225 65  |  info@lapab.com

www.lapab.com

För dig med krav

ÅRET RUNT

Här utbildar vi  
våra återförsäljare  

för att ge er  
bästa service.
Kontakta dem  
för en demo!
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NOTHING RUNS LIKE A DEERE

 Lös problem med arbetsfl ödet en gång för alla med den 
mångsidiga 1500-serien TerrainCut rotorklipparen. Ett 
komplett utbud tillbehörsmoduler gör att den kan 
anpassas till alla typer av arbeten under hela året. 

OBEGRÄNSADE MÖJLIGHETER
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