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FLISBY AB: Välj sten 
med omsorg och känsla!

Sagolika SUNNE – mer än 
Selma Lagerlöf och Rottneros Park

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

Från      

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

Finns NU SOM 
TRAKTOR B

EPS

• traktorregistrering. +4.000 :

• EPS (servostyrning) +7.000 :

-

-

T

köp till! 
Kombivagn Art nr. KV-1500

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

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

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

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

• tippbarT FLAK
• vridbart drag

Köp till vinsch & tippa 
flaket direkt via kranen! 



3G monitoring system
Flak eller skåp
Hydraulisk tipp
Skåp med kylfunktion
Skåp med värme
Anpassat batteri och elmotor

Skräddarsy din Addax

Addax är ett 100% eldrivet arbetsfordon som är optimalt för grönyte-, transport-, bygg-, kommun 
och bostadsbolag. Utvecklad och tillverkad i Belgien med stort fokus på teknik och förarkomfort. 
Med litiumbatteriet och en stark underhållsfri AC-motor får ni ett riktig kraftpaket med en topphastig-
het på 70 km/h.

Litiumbatterier har drygt 60% lägre vikt och 4 gånger längre livslängd än blybatterier. Vilket inte 
bara kommer att ge er ett av marknadens mest driftsäkra batterier, utan dessutom en lägre total 
milkostnad.

Generalagent E-Tron AB
Rikstäckande försäljning och service.
E-Tron AB är rikstäckande servicepartner 
för PostNords elfordon.

www.etron.se
08-531 846 17

Lastvikt upp till 1000 kg
Dragvikt upp till 2000 kg

Starka elfordon 
med litiumbatterier och AC-motor
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Annonsstopp för nr 5: 14 september Tryck: Danagård Litho

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

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

1/1-sida
185x265 mm

1/2-sida
185x130 mm

1/2-sida
stående

90x265 mm

1/1-sida
utfallande

210x297 mm

1/4-sida
90x130 mm

1/4-sida
liggande

185x65 mm

1/8-sida
90x65 mm

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

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

Annonspriser

Annonsstorlekar

Skärmärken 
och 5 mm 

utfall åt alla 
sidor

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

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

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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Typisk svensk sommar

Men alla de som brukar tycka 
att det behövs regn har väl fått 
vatten på sina kvarnar. Även 
soldyrkarna har fått sitt, om de 
lyckats ta vara på de små stun-
derna då solen letat sig fram 
med sina gyllene strålar mellan 
skurarna. Typisk svensk som-
mar, med andra ord. 

Nåja, den är ju inte slut 
ännu. Låt oss hoppas på en 
senkommen men välkommen 
brittsommar som varar ända 
över Elmia Park i slutet av nästa 
månad. Den utställningen är 
något att verkligen se fram 
emot, innan hösten tar vid på 
allvar!

Innan dess kan ni förbereda 

er genom att läsa Grönytekon-
takt. Vi speglar i det här numret 
en del av kommande trender, i 
nyhetsartiklar och reportage. 

De gröna inslagen domine-
rar som vanligt, bland annat 
med reportage från Jönkö-
pings blomstrande stadspark 
och sagolika Sunne. Men vi 
har också en artikel från ett 
företag som jobbar stenhårt, 
närmare bestämt Flisby AB. I 
text och bild visar företagets vd 
Rickard Hjälm hur sten och be-
tong i olika kombinationer kan 
bli attraktiva och funktionella 
komplement till gröna ytor.

Trevlig läsning!
Olle Bolmelind

Sommarn kommer med jättesprång, sjöng Olle Adolphsson 
på sin tid. Kanske blev det inte så stora språng i år. Snarare 
anlände sommaren med lite försiktigt trippande steg.

Läs äldre nummer av 
tidningen på
gronytekontakt.se
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HÄCKSAX

SEKATÖR

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

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

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

...och många tillbehör!

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

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

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

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

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

MOTORSÅG

LÖVBLÅS

Batteridrivna hand-elverktyg förenklar alla jobb!

info@heatweed.com | heatweed.com

KOSTNADSBESPARANDE, INNOVATIV OCH MILJÖVÄNLIG 
OGRÄSBEKÄMPNING MED VARMT VATTEN
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City Ranger 3070 
- Tyst erövring av staden

En effektiv multifunktionsmaskin för året runt bruk

• Maximal körkomfort
• Lägsta ljudnivån i maskinklassen - 69 dB(A)
• Imponerande manövrerbarhet i trånga 
 utrymmen - 825 mm vändradie
• Användarvänligt Quick-shift-system
• Hög produktivitet och kraft - 67 hk
• 360 graders panoramavy för chauffören

www.outdoor.nilfisk.se

NYHET

26  28 SEPTEMBER 2017

Vi träffas på...

Vi avlastar och förenklar!
www.liljekvists.com
Butiker och serviceverkstäder finns i Laholm, Ängelholm, Malmö och Halmstad

Slå på. Kör igång.
Med Husqvarnas batteriprodukter jobbar du tyst, effektivt och miljövänligt.
Batteriet BLi300 är utvecklat för dig med höga krav på funktionalitet och prestanda.

10%
på batterier och laddare. 
Ange rabattkod 
BLi1017 i kassan.
Gäller ordinarie priser proffs t o m 20170930.  
Kan inte kombineras med andra rabatter eller 
erbjudanden.

Husqvarna Häcksax 536Li Husqvarna Stångsåg 536LiPX

Arbeta upp till

3h 45min

Arbeta upp till

2h 30min
Arbeta upp till

2h 30min

Husqvarna
BLi300

Handla fraktfritt dygnet runt även som företagare.
Fundera inte över körning eller hämtning.
Jobba på, vi levererar till önskad adress.

Husqvarna Röjsåg 536LiRX



– Av en händelse kom min man, Sune, 
i kontakt med Lasse Persson på LAPAB 
Maskin AB i Hallstahammar via en  
gemensam bekant då vi letade efter en 
liten skogsmaskin för många år sedan. 
Sune fick förtroende för Lasse och vi 
köpte en Järnhäst som sedan ersatts 
av sexhjuling och Bison. Det är Sune 
som sköter skogen och jag sköter våra 
grönytor, berättar Eva Kvist. 

– När vår åkgräsklippare hade gjort sitt 
och det var dags att byta kontaktade Sune 
LAPAB Maskin igen, fortsätter Eva. 
De fick en maskindemonstration hem-
ma på gården och möjlighet att prova 
Ventrac 4000 med en rad olika redskap. 
Eva och Sune föll för enkelheten och 
maskinens många olika användnings-
områden. 

Eva som är kunnig inom trädgårds-
skötsel och odling berättar hur Ventrac 
har blivit en del i hennes vardagssysslor. 
På hösten när löven börjar falla kopplar 

jag på lövblåsen och blåser ihop löven i 
högar som jag sedan samlar upp i sop-
säckar och använder som jordförbätt-
ringsmaterial. På så vis tar jag vara på 
naturens egna material. 

Ytfräsen gör ett jättebra jobb med att 
hålla gårdens grusgångar rena från ogräs. 
Det går så enkelt att kratta bort ogräset 
efter att ytfräsen gjort grovjobbet. 

– Varje vår kopplar jag på jordfräsen 
och fräser potatis- och grönsakslandet, 
som har en tendens att växa lite från år 
till år. Jag brukar lägga ut en mörk täck-
väv över den tilltänkta utökade ytan, för 
att kväva det ogräs som växte där, så får 
det vila ett år under väven. Sen fräser jag 
ytan och sätter potatis, majs eller andra 
goda grönsaker.  

Eva berättar vidare att hon aldrig gör 
sig av med gräsklippet för det är bland 
det bästa gödselmedel du kan tänka 
dig. Jag gödslar mina perenner och land 

med gräsklipp. 

– Min nästa utmaning är att ta mig an 
slyklipparen och klippa bort sly och vass 
som växer längs kanterna kring den lilla 
sjöviken på ägorna, säger Eva med ett 
leende. 

Eva Kvist tar hjälp av sin Ventrac 4000 för att underlätta 
skötseln av gårdens alla grönytesysslor. 

Ventrac 4000 
– underlättar 
vid gårdens 
skötsel

Ventrac har blivit en del i Evas vardagssysslor,  
året runt.  www.lapab.com

Text: Anna Pettersson  Foto: Mathias Nilsson

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN LAPAB
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Sagolika Sunne – mer än Selma Lagerlöf och Rottneros Park
Sunne, som ligger i västra Värmland på gränsen till Norge, är för många 
synonymt med Mårbacka och Selma Lagerlöf. Här föddes en av Sveri-
ges mest framgångsrika författare genom tiderna år 1858 och även om 
gården gick ur släktens ägo under ett antal år så köpte hon tillbaka den 
i början av 1900-talet. Kända verk från Selma Lagerlöf är Gösta Berlings 
saga, Herr Arnes penningar och Nils Holgerssons underbara resa.

Sunne är också känt för Rottne-
ros Herrgård och Park, en unik 
skulpturpark några kilometer 
söder om samhället. Parken 
byggdes i mitten av 1900-talet 
med början runt och söder om 
herrgården. Den byggdes först 
med en formell parkstil och ba-
rockliknande drag, men inte ef-
ter någon generalplan utan den 
utvecklades allteftersom till vad 

den är idag med bland annat en 
blomsterträdgård och flera na-
turparker. 

Skogs- och parkbana
Endast ett stenkast från Rott-
neros Herrgård och Park, el-
ler en drive om man så säger, 
ligger Sunne Golfklubb. Den-
na skogs- och parkbana slut-
tar vackert ner mot sjön Fry-

ken med utsikt över sjön från 
alla hål. Förutom 18-hålsbanan 
finns här även driving range, 
övningsgreen och en korthåls-
bana med tre hål. 

– Golfbanan öppnades på 
1970-talet, då med nio hål. Och 
i slutet av 80-talet byggdes den 
om till en 18-hålsbana, säger 
Dante Olsson, en av de heltids-
anställda på Sunne Golfklubb.

Dante har jobbat här i sju sä-
songer och är i grund och bot-
ten utbildad till bilmekaniker, 
vilket han har stor nytta av här. 
Han har bland annat ansvaret 
för att serva flertalet maskiner, 
däribland ett antal klippare från 
Toro.

– Men jag gör allt mellan 
himmel och jord. Det är hela 
tiden nya saker att göra här så 
det blir aldrig tråkigt, fortsät-
ter han.

Femdagarsgolf
Söndagen den 2 juli inleddes 
tourtävlingen ”Femdagarsgolf” 
på Sunne golfbana och fyra an-
dra banor i Värmland. Tävling-
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Sagolika Sunne – mer än Selma Lagerlöf och Rottneros Park
en är till  för motionärer och 
man gör precis som på Europa-
touren – man lägger ihop resul-

taten efter fyra dagars spel för 
att på den femte dagen kora en 
mästare.

Själva idén till Femdagarsgol-
fen fick initiativtagaren Leif Ju-
refalk då han var på en 5-dagars-

orientering i Skåne 1995. Han 
tyckte då att detta med en etapp-
tävling över fem dagar även 

Sunne Golfklubbs skogs- och parkbana sluttar vackert ner mot sjön Fryken med utsikt över sjön från alla hål.
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skulle kunna överföras till gol-
fen och han kontaktade ordfö-
randena på flera golfklubbar 
i Värmland för att testa idén 
och för att höra om deras klub-
bar skulle vilja vara med och ar-
rangera tävlingen.

Leifs idé fick ett positivt mot-
tagande, en ledningsgrupp bil-
dades och fem tillfrågade klub-
bar drog igång Femdagarsgolfen 
i juli 1996. 

Succé efter tre år
– Tävlingen har utvecklats och 
blev en succé redan efter tre 
år. Det är oerhört glädjande för 
mig när jag tänker tillbaka på 
tanken som flög i huvudet på 
mig på en stubbe i en skog utan-
för Hässleholm i Skåne, säger 
Leif. Redan då förstod jag att 
med rätt upplägg så skulle Fem-
dagarsgolf kunna bli en kul täv-
ling. 

Och intresset talar för sig 
självt. 900 anmälningar 2013, 
2014, 2015 och 2016. Men ty-
värr kunde man bara ta emot 
750 av logistikskäl. Till 2017 
har man byggt ut med ännu en 

Parklass mixed foursome och 
ytterligare en bana som gjorde 
att man kunde ta emot 930 spe-

lare. Tävlingen spelas i fem oli-
ka klasser med tre olika spel-
former. Finalerna gick i år på 

Karlstad Golfklubb den 6 juli 
(parklasserna) och den 7 juli 
(singelklasserna). n

Dante Olsson har jobbat på Sunne GK i sju säsonger och har bland annat ansvaret för att serva 
flertalet maskiner, däribland ett antal klippare från Toro.

Stamfrändemonumentet (som är i form av Värmlands karta) invigdes 1953 och tronar framför Sunne Golfklubb. Det är rest till minne 
av dels dem som invandrat till Värmland från Finland under Karl IX:s tid och senare och dels till dem som utvandrade från Värmland till 
Amerika. En text på framsidan av monumentet lyder: ”Till hugfästandet av sambandet med stamfränder östanhavs och västanhavs”. 



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

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

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

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

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

Modern ogräsbekämpning 
Hett vatten håller ogräset i schack!

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

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

Nyhet!



12 grönytekontakt | augusti 2017

Komplett 

program 

för grönyta

KONTAKTA DIN LOKALA ÅTERFÖRSÄLJARE

Tel: 046-259200 • www.sodhaak.se

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

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

samlar gräsklipp, löv och material från häckklippning.

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

Gräsklippare/redskapsbärare och kompakttraktorer

Japansk kvalitet-tillförlitlighet-prestanda

    Shibaura

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

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

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

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

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

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

 HBA Mattsson 
Maskin

Stockholm 
08-795 90 67

Linköping 
072-553 63 73

Gävle 
026-140094

Karlskrona 
0455-29990

Svedala
 040-404020

Ljungskile 
0522-25075

Kinna
0320-35715
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– Att jobba internationellt ger 
oss tillgång till de bästa forskar-
na i Europa, säger Johan Rud, 
teknisk chef på Heatweed och 
delägare i företaget.

Heatweed har på kort tid vux-
it starkt och finns nu represente-
rat i 17 europeiska länder, förut-
om Sverige och Norge.

– Vårt fokus ska alltid vara att 
ge kunderna lägsta totala kost-
nad per kvadratmeter, fortsät-
ter Johan. På marknadens klart 
största modell, MID-serien, som 
nu finns hos ett stort antal kom-
muner, entreprenadföretag, på 
kyrkogårdar och i bostadsfören-

Hög vattenvolym per minut 
är som att kasta bort pengar

Varning från Heatweed i vattenbristens tidsålder:

Det svensk-norska företaget Heatweed Technologies har gjort det igen. 
Företaget, som i mars förvärvade Europas största leverantör av kemi-
kaliefri ogräsbekämpning, har uppgraderat företagets alla handmodel-
ler för att sänka kundernas driftskostnader ytterligare.

ingar över hela Sverige, erbjud-
er vi nu Heatweeds egen ATR – 
Aktiv Temperatur Reglering.

Stor besparingseffekt
– Personalkostnaderna i Skan-
dinavien är bland de högsta i 
världen. För våra kunder i Sve-
rige utgör personalkostnaderna 
cirka 70 procent av totalkostna-
den på våra maskiner, inklusive 
investerings- och driftskostna-
der. Det betyder att våra kun-
der vill hinna ogräsbekämpa så 
många kvadratmeter som möj-
ligt per arbetsdag, förklara Jo-
han. 

Enkelt uttryckt: ATR sparar 
vatten, arbetsinsats och pengar, 
enligt Johan Rud.

Heatweed har idag markna-
dens dokumenterat lägsta kva-
dratmeterkostnad, men jobbar 
kontinuerligt för att minska den 
ytterligare. 

– Vår ATR ger MID-serien 
mellan 12-15 procent högre ka-
pacitet. För en maskin som går 
varje dag per säsong innebär det 
stora besparingar och medför 
att entreprenören kan ta på sig 
flera jobb. För kommuner bety-
der det högre kapacitet på ogräs-
bekämpningen genom att man 

når över 12-15 procent större 
areal.

Viktig naturresurs
– Vatten är en naturresurs, och 
även om vi har mycket av den 
varan i norra Europa så är det 
inget poäng med att slösa bort 
det. Dessutom ska vattnet ska 
värmas upp, poängterar Johan. 
Många tror att om man har hög-
re vattenkapacitet så kan man 
bekämpa fler kvadratmeter per 
dag. Det är på alla sätt helt fel. 
Med högre vattenförbrukning 
per minut måste man använda 
mycket mer diesel. Det kostar 
mer och ger högre avgaser. Ing-
en önskar väl det? 

Kan uppgraderas
Men vad händer då med alla ma-
skiner i MID-serien som redan 

Heatweedsläpet är specialkonstruerat för att passa in i 
konceptet med högsta möjliga flexibilitet och kvalitet.
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Kontakta MI för demo, tel.:  +45 76 40 86 85 • www.mi-sverige.se

KOMPLETT PAKET 
med hytt, V-plog och frontlyft
• 35 hk Yanmar EF 235 kompakttraktor med  

TNV Tier 4 dieselmotor, farthållare och hytt. 

• Totalhöjd på endast 2 m 

• Hydrostatisk transmission med 3 områdes- 
växlar, toppfart 30 km/h

• 175 cm V-plog

• Lyftkapacitet 1 200 kg.

• Frontlyft kat 1 med A-ram

kr. 279 900:- 

finns på marknaden i Sverige? 
Johan blir inte svaret skyldig:

– Vi har utvecklat en egen 
ATR-kit som varje MID-kund 
kan få anpassad hos våra åter-
försäljare. Det är en mycket 
låg investering som betalar sig 
inom några få veckor för en 
maskin som ska gå 6-7 år eller 
längre. Vårt syfte är att utveckla 
och erbjuda maskiner som an-
vänder så lite vatten per minut 
som möjligt. Med vår teknolo-
gi dör plantcellerna på mellan 
0,1 och 0,5 sekunder. Nyheten 
visas också på Elmia Park i sep-
tember.

Högt vattenflöde ger högre 
kostnader, konstaterar Johan 
och tillägger: 

– Vårt syfte är att utveckla 
och erbjuda  maskiner som an-
vänder så lite vatten per minut 
som möjligt. Studier från USA 
och SLU på 1980-talet visar 
att hetvatten med rätt tryck och 
temperatur dödar plantceller-

na på 0,1 till 0,5 sekunder. Högt 
vattenflöde ger endast högre 
kostnader, inte högre kapacitet. 

Dessutom strävar vi efter att 
erbjuda marknadens mest effek-
tiva maskiner, placerade på ett 

litet, specialanpassad högkva-
litativt släp som endast kräver 
B-körkort.

Svensk-norska Heatweed 
är nu representerat i 17 

europeiska länder.

n
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Tranemo Trädgårdstjänst blir del av Green Landscaping
Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt

Från och med den 1 juli ingår Tranemo Träd-
gårdstjänst i Green Landscaping-koncernen. 
Med samarbetet ökar bolagen sin närvaro på 
den regionala marknaden och får stora möjlig-
heter att utveckla kundrelationerna i och om-
kring Borås, Ulricehamn och Tranemo.

Tranemo Trädgårdstjänst kom-
mer att drivas som ett friståen-
de dotterbolag inom Green-
koncernen med sitt eget namn 
och varumärke. Roger Carls-
son, vd och ägare i Tranemo 
Trädgårdstjänst, går in som del-
ägare i Green och kommer att 
ingå i Greens ledning. 

– Vi är mycket glada över 
att få välkomna Tranemo Träd-
gårdstjänst i Greenfamiljen. Fö-
retaget har ett starkt lokalt va-
rumärke som står för kvalitet 
och stabilitet samt har en djup 
kompetens inom utemiljö, som 
Green kommer att ha stor nyt-

ta av. Vi har länge följt bola-
gets utveckling och är överty-
gande om att vi tillsammans 
blir en ännu starkare spelare 
i Sjuhäradsområdet, säger Jo-
han Nordström, vd för Green 
Landscaping.

– Jag känner mig stolt och 
glad över samarbetet med 
Green. Det innebär att vi får 
vi en plattform att växa vida-
re på och är med och bygger 
en ledande aktör i utemiljö-
branschen, samtidigt som vi be-
håller vår lokala verksamhet, 
säger Roger Carlsson, VD för 
Tranemo Trädgårdstjänst.

Tranemo Trädgårdstjänst 
bildades 1973 och är idag ett 
av de ledande utemiljöföreta-
gen i Västergötland med kontor 
i Borås, Ulricehamn och Trane-
mo. Bolaget erbjuder ett kom-
plett erbjudande av skötsel och 

anläggning av utemiljöer och 
förfogar över en modern ma-
skinpark. Under säsong består 
verksamheten av upp till 100 
medarbetare. Under 2016 om-
satte Tranemo Trädgårdstjänst 
88 MSEK.

Gräsklippning hos Tranemo Trädgårdstjänst. Foto: Tina Hjort. 

F90 en flexibel mångsysslare

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

28, 30 och 38 hk
152, och 182 cm klippdäck
Sido- eller bakutkast
Arbetsbelysning och störtbåge
Hytt, gräsuppsamlare, plog, borste,
och mulcher som extra tillbehör

Besök oss på:



MASKINÅTERFÖRSÄLJARE
Floby Axima i Floby AB 0515-421 80     
Göteborg Västerservice Tractor AB 031-54 04 35 
Halmstad Hako Ground & Garden AB 0708-10 68 14
Jönköping Axima i Jönköping AB 036-30 82 72  
Kumla Hako Ground & Garden AB 0708-83 00 73
Malmö Hako Ground & Garden AB 0766-29 08 04  
  

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

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

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

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

klippare. Besök oss gärna i vår monter under Elmia Park 26-28 september. Varmt välkomna!

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

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

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

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

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

Toro Reelmaster 3555-D
Klippbredd: 208 cm

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



18 grönytekontakt | augusti 2017

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

 bevattning och högtrycksrengöring av vägar till tvätt av vägskyltar etc. 

Tack vare marknadens mest e�ektiva motorhydraulik �nns 

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

EASIER RELOADS.
LESS DRAMA.

OregonProducts.se

- Är tiden du behöver för 
att ladda det slitstarka 

Gator® SpeedLoad™ 
huvudet

20
SEK

20 Sekunder

PRO

- Utvecklat i nära samarbete med de 
största grönyteföretagen i USA

2x

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

För Proffs 

Ekonomisk

Oregon® kan erbjuda ett innovativt trimmersystem 
som eliminerar allt trassel i samband med 
laddning av trimmertråd. Inget mätande 
och kapande. Inget lindande. Inga lösa 
brickor eller fjädrar. Du behöver bara placera 
den färdiglindade spolen i trimmerhuvudet, 
stänga locket och återgå till arbetet. 

Gator® SpeedLoad™

Revolutionerande snabbladdning

Har du också tröttnat på krångliga och tidskrävande 
omladdningar av grästrimmern? Svurit ve och förbannelse 
när tråd, brickor och fjädrar flyger åt olika håll?

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

På vår hemsida finner ni ytterligare information 
samt närmaste återförsäljare 



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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Jönköping är landets nionde 
största stad och fick sina stads-
privilegier 1284 när Magnus 
Ladulås var kung över Sveri-
ge. Långt längre fram, år 1896, 
uppläts ett område i västra de-
len av staden, som då var vild-

Milsvid utsikt över Vättern från Jönköpings stadspark
Jönköpings stadspark ligger naturskönt i västra delen av staden med en fantastisk, milsvid 
utsikt över Vättern. Här finns bland annat kommunens största lekpark, ett friluftsmuseum, ett 
fågelmuseum och en minigolfbana. I anslutning till norra delen av parken ligger Stadsparks-
vallen som är hemmaarena för allsvenska fotbollslaget Jönköping Södra.

vuxet med blandskog, till en 
park för allmänheten. 

Idag är den mer än 100 år 
gamla parken en av kommu-
nens främsta tillgångar, trots att 
den till stora delar bara innehåll-
er orörd natur och inte har dit-

placerade växter eller prydnads-
planteringar.

Den stora lekparken och djur-
hagarna, med allt från alpackor 
till påfåglar, gör att Jönköpings 
stadspark blivit ett utflyktsmål 
för både stora och små. Områ-
det upplevs som väldigt lugnt 
och fridfullt trots att det bara lig-
ger några kilometer från själva 
stadskärnan. Parken omfattar 
en areal på runt 37 hektar.

Friluftsmuseet
En av parkens större attraktio-
ner är friluftsmuseet. Anlägg-
ningen påbörjades redan 1901 
och består av flera äldre byggna-
der, bland annat ett soldattorp, 
ett tråddrageri, ett sockenmaga-
sin och en klockstapel. 

Ryggåsstugan är den äldsta 
av byggnaderna och den här-
stammar från 1600-talet. Den 
fraktades hit 1904 ända från 

byn Sjöaryd i Markaryds sock-
en, en resa på runt 17 mil.

Friluftsmuseet visar hur små-
länningarna bodde och arbeta-
de förr i tiden. Museets historia 
började då ingenjör Algot Fri-
berg köpte Bäckaby medeltida 
träkyrka och lät forsla den stock 
för stock till Jönköpings stads-
park. Med tiden flyttades ännu 
fler äldre byggnader till parken 
och ett friluftsmuseum växte 
fram. Anläggningen tillhör Jön-
köpings läns museum.

”Kvinnostigar”
År 1907, restes Smålandsstenen 
i Stadsparken, en sten med 65 
namn på bemärkta smålandssö-
ner, bland annat Carl von Linné, 
Viktor Rydberg och Albert Eng-
ström.

För att hedra tio kända små-
ländska kvinnor invigdes tio 
”kvinnostigar” 1996. Kvinno-

Friluftsmuseet påbörjades 1901 och består av flera äldre byggna-
der, bland andra ett soldattorp, ett tråddrageri, ett sockenmagasin 
och en klockstapel.
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Milsvid utsikt över Vättern från Jönköpings stadspark

stigarna dedikerades till tio kän-
da småländskor, bland annat 
konstnären Vera Nilsson och 
operasångerskan Kristina Nils-
son. I anslutning till stigarna 

finns små tavlor som berättar 
mer om kvinnornas historia. 

John Bauermonumentet
Den kände konstnären John 

Bauer, som räknas som en av 
Sveriges främste sagotecknare, 
föddes 1882 i Jönköping. 
Vid 16 års ålder reste 
han till Stockholm för 

att utbilda sig till konstnär. Ef-
ter två år i huvudstaden antogs 

han till Konstakade-
mien och börja-

de 1907 att il-

År 1907, restes Smålandsstenen i 
Stadsparken, en sten med 65 namn 
på bemärkta smålandssöner, bland 

annat Carl von Linné, Viktor Ryd-
berg och Albert Engström.

2003 utsågs Stadsparksvallen till en av Sveriges 100 idrottshistoriska idrottsplatser, när Riksidrotts-
förbundet firade 100-årsjubileum.

Området är mycket lugnt och 
fridfullt. 
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lustrera sagosamlingen ”Bland 
tomtar och troll”. 

Olyckligtvis omkom han och 
hans familj en stormig höstkväll 
1918 när de åkte med båten Per 
Brahe på Vättern. John Bauer 
blev 36 år.

1931 uppfördes John Bau-
ermonumentet på initiativ av 
Konstnärsklubben i Stockholm. 
Stenen framställer John Bauers 
porträtt i profil och ett par av 
konstnärens sagofigurer: troll-
gubben och prinsessan.

Stadsparksvallen
Stadsparksvallen, hemmaarena 
för Jönköping Södra, började 
byggas 1902, bara några år ef-

ter det att parken blev till. 2003 
utsågs den till en av Sveriges 
100 idrottshistoriska idrotts-

platser, när Riksidrottsförbun-
det firade 100-årsjubileum. 

Dagens publikkapacitet är 

6 200 personer, dock är publik-
rekordet från 1950 på 18 582 
(mot Malmö FF).

1931 uppfördes John Bauermonumentet i Jönköpings stadspark. Stenen framställer John Bauers 
porträtt i profil och ett par av konstnärens sagofigurer: trollgubben och prinsessan.

För att hedra tio kända småländ-
ska kvinnor invigdes tio ”kvin-
nostigar” 1996. En stig är tilläg-
nad konstnären Vera Nilsson.

Den stora lekparken och djurhagarna gör att Jönköpings stadspark blivit ett utflyktsmål för hela familjen. 

n



Överlägsna egenskaper 
för fyra årstider!

JohnDeere.seGilla oss på och följ oss på 
 

1500-serien TerrainCut professionella frontrotor klippare 
erbjuder en fl exibel maskinlösning som kan användas för 
mycket mer än att klippa gräset.

Vi erbjuder en produkt som ger dig fl er timmar på maskinen 
under ett år.

Läs mer på vår hemsida deere.se eller kontakta 
en återförsäljare för mer information.

DINGLE Värmdal & Traktorservice AB, 0524-405 01 
ESLÖV Gunnar Nilsson Maskin AB, 0413-57 44 00 
GETINGE Gunnar Nilsson Maskin AB, 035-18 01 26 
HEDEMORA Bil & Traktorservice AB, 022-51 02 74 
HUDIKSVALL X-maskiner AB, 0650-161 00 
JORDBERGA OP maskiner AB, 0410-72 44 20
JÖNKÖPING Svenssons Motor AB, 036-31 21 80 
KALMAR-LÄCKEBY Svenssons Motor AB, 0480-42 97 40
KARLSTAD Värmdal & Traktorservice AB, 054-13 77 00 
KRISTIANSTAD OP maskiner AB, 044-20 76 00 
KUMLA Värmdal & Traktorservice AB, 019-58 53 00
KUNGÄLV Gunnars Maskiner AB, 0303-22 10 10
LINKÖPING Åhmans Traktorcentrum, 013-36 77 02
LULEÅ Norrmaskiner AB, 0920-311 00 
MELLERUD Värmdal & Traktorservice AB, 0530-511 85
NORRKÖPING/VIKBOLANDET Åhmans Trak tor  centrum 
AB/Konungsunds Traktorcentrum AB 011-34 62 50

SKELLEFTEÅ Norrmaskiner AB, 0910-58 91 00
SKÄNNINGE Åhmans Traktorcentrum, 0142-29 88 88
SKÖVDE Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62
STIGTOMTA Bil & Traktorservice AB, 0155-20 52 00
SUNDSVALL X-maskiner AB, 060-52 56 56
TINGSTÄDE Agro-Maskiner, 0498-27 23 50 
TOMELILLA OP maskiner AB, 0417-783 30 
UMEÅ Norrmaskiner AB, 090-18 93 15 
UPPSALA Bil & Traktorservice AB, 018-16 17 70 
VARA Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62 
VETLANDA Åhmans Traktorcentrum AB, 0383-564 40  
VÄSTERÅS Bil & Traktorservice AB, 021-10 52 50 
VÄXJÖ Svenssons Motor AB, 0470-52 99 00
ÖRN SKÖLDSVIK X-Maskiner AB, 0660-710 45
ÖSTERSUND X-maskiner AB,  063-363 93 
ÅSARP Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62 
ÅSTORP Gunnar Nilsson Maskin AB, 042-509 90

ÅTERFÖRSÄLJARE

ÅTERFÖRSÄLJARE

25
96

2596_Ann_SEAG_1500-serien_M210x297+3.indd   1 20/06/2017   13.17
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Redskapsbärare från Lundbergs
jämnar väg för Stockholms cyklister

Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt

Stockholm stad satsar sedan 2013 på att för-
bättra förutsättningarna att arbetspendla med 
cykel. Av stadens totalt 211 mil gång- och cy-
kelbanor har 36 mil cykelstråk pekats ut som 
särskilt prioriterade. Av dessa cykelstråk har 
18 mil extra hög standard.

– Målet är att gång- och cykel-
banorna ska vara framkomliga 
och trafiksäkra oavsett årstid. 
Med den här metoden används 
inget grus som ofta orsakar rull-
grusolyckor, utan banorna är 
fria från is, löv och sten, säger 
Robert Larsson. 

Sedan fyra år tillbaka är han 
med sin Lundberg 6240 en vik-
tig del av sopsaltningsprojektet i 
Stockholm Stad.

Prioriterade stråk
Varje natt borstas de prioritera-
de stråken och vid behov tillförs 
saltlösning. Klockan 7 på mor-
gonen ska förutsättningarna 
vara optimala. 

– Så då ska jag vara klar, sä-

ger Robert. Är det besvärliga 
förhållanden kör vi även dagtid 
för att göra stråken farbara på 
eftermiddagen igen.

Totalt innebär det ungefär 
sex mil gång- och cykelbana 
som Robert ansvarar för. En-
kel väg.

Swishborstar
På sin Lundberg 6240 har Ro-
bert en borste från Holms i fron-
ten.

– En viktig detalj är att borst-
bladen är snedställda, så kallat 
Swish. Det innebär att snö och 
slask från vägbanan skruvas ut 
med större kraft än med tradi-
tionella borstar, säger Robert.

Bakpå maskinen följer en 

vagn med salt och vatten från 
Schmidt.

– Den rymmer 270 liter salt 
och 660 liter vatten. En infraröd 
givare vid utkastaren ser till att 
blandningen av saltlösningen är 
optimal, fortsätter han.

Under ett nattpass som krä-
ver salt brukar han få fylla på 
tanken två gånger.

Smidig och kraftfull
Varför en Lundberg till det här 
uppdraget?

– Den är smidig och fram-
komlig överallt, stark i midjan 
och därmed följsam med vag-
nen bakom. Trånga passager 
blir aldrig ett problem. Dessut-
om är den snabb, säger Robert. 

Lundbergs erkänt välutveck-
lade hydraulflöde är en annan 
viktig faktor. 

– Jag kan lätt ställa och styra 
flödena från hytten och det pa-
rerar perfekt automatiskt när 
något av redskapen behöver 
mer eller mindre kraft. 

Sedan försöken med sopsalt-
ning infördes har de prioritera-
de stråken utökats varje år. Vin-
tercyklingen har ökat med 30 
procent. 

– Responsen från cyklisterna 
är positiv. Vi brukar få höra att 
cykelbanan är bättre än bilvä-
gen jämte, skrattar Robert.

Så fungerar saltsopning: 
Maskinen borstar bort snön 
och sprider samtidigt en 
saltlösning istället för sand 
eller grus. Samtidigt som 
saltmängden hålls nere 
minskar risken för slask-
bildning och återfrysning 
eftersom ytan sopas ren 
från snö innan saltlösning-
en appliceras. Metoden är 
användbar ner till cirka åtta 
minusgrader. Blir det kalla-
re får traditionell snöröjning 
tillämpas med plogning och 
sandning tills det blir milda-
re väder.

Med den här metoden används inget grus 
som ofta orsakar rullgrusolyckor, utan 
banorna är fria från is, löv och sten, säger 
Robert Larsson.
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VÄLKOMMEN TILL  

INOM GRÖNYTESKÖTSEL!

SVERIGES LEDANDE  
BRANSCHMÄSSA

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

@Elmia Park 
www.elmia.se/park

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

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

Återförsäljare:

Söderberg & Haak TC AB 
www.traktorcentralen.se 
 
Västerservice Traktor AB 
www.vasterservicetraktor.se 

Axima  
www.axima.se 

Bjäre Maskin AB 
www.bjaremaskin.se

Made for hard work

Timan RC-1000 Fjärrstyrd redskapsbärare 

Stubbfräsning

Gräsklippning

www.timan.dk

Upp til
 50°

Snörøjning

TROLLA LEAVY 97/120

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

TROLLA
Tippvagn 225/600 kg

TROLLA ATV SLAGHACK 120 CM

Alla priser är exkl. moms. Gäller fr o m 05.07.17-31.08.17

1.316,- 2.996,-

KAMPANJ - 30%
12025: Jiangdong 13 hk
                                  BARA   12.597 ,-
12026: B&S 13,5 hk
               BARA   14.700 ,-

225 kg2.516,-
600 kg

1.916,-
97 cm 120 cm
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– Jag tror att alla egentligen är 
lite stentokiga, säger Rickard 
Hjälm, vd för Flisby AB. Det är 
närmast omöjligt att inte plocka 
upp och förundras över sjöste-
nar när man går på en strand. 
Några stenar följer gärna med 
hem till en liten stensamling. Att 
vandra i gamla kyrkor och tem-
pel, på gator och torg där stenen 
sakta slitits av besökare genom 
århundraden är något som lock-
ar oss att lämna solstolarna un-
der de otaliga utlandsresor som 
vi skandinaver åker på. 

På 1100-talet kom nya lev-
nadssätt och kunskaper till Sve-
rige från Europa. Det var först 
då vi svenskar på allvar började 
bygga slott, kyrkor och städer 
i sten. Lokala 
stenbrott börja-
de användas. 

Det var dock 
först på 1800-
talet som sten-
industrin på allvar tar sin bör-
jan i Skandinavien. Då startas 
bland annat granitproduktion i 
Bohuslän och skifferbrytning i 

Sten i alla former har alltid fascinerat 
– men välj med omsorg och känsla!
Sten är ett material som alltid fascinerat oss människor. Natursten har i alla tider använts som 
stomme i byggnadsverk som skall bestå. Se bara på Colosseum i Rom, byggd av ljus travertin. El-
ler ta pyramiderna i sandsten eller Taj Mahal i marmor. Att människor för över 4000 år sedan kun-
de tillverka, dekorera och resa 30 meters granitobelisker i ett enda stycke är en svindlande bedrift.

norska fjällen, material som vi 
än idag använder i våra svenska 
stadsmiljöer.

Betong har lång historik
Även betongens historia är lång. 
Romarna tillverkade betong 
med bland annat ingredienser 
såsom bränd kalk och vulkanas-
ka för att ge ökad styrka. 

Under 1700- och 1800-talet 
började betong användas i stör-
re skala, nu med utgångspunkt 
i England. Denna produktions-
teknik spreds också till Sverige. 

Markplattor i betong börja-
de serieproduceras under bör-
jan av 1900-talet. Urvalet av sor-
ter var då inte så stort. De första 
betongplattorna var ungefär 

30x30 cm. Idag 
kan man hitta pro-
dukter som tum-
lad Grändstens-
platta med måtten 
28x28x7 cm och 

Funkis 30x30 cm i samma klas-
siska format.

– Mixen av vatten, grus och 
cement ger oss en fantastisk och 

mångsidig betong som formas 
till valfria storlekar och struktu-
rer, fortsätter Rickard. 

Funkis- och Bauhaustrenden 
under första halvan av 1900-ta-
let gav upphov till starten för 
produktion av betongplattor. 
Nu befinner vi oss åter i en fun-
kistrend där strama plattor i ren 
gråskala är de mest använda. 
Betong behöver inte vara dött 
och tråkigt. 

– Våga frångå de vanli-
ga ”kommunalplattorna” och 
kasta er över det enorma utbud 
av olika betongplattor som er-
bjuds på den svenska markna-
den!

Flisbys sortiment av stora 
plattor (som så passande he-
ter Funkis) i 60x60, 90x60 och 
90x90 cm ger rena och strikta 
utemiljöer.

– Om strama plattor skall 
användas på större ytor, men 
ändå få det livfullt, rekommen-
derar jag en mix av storlekar, sä-
ger Rickard. Det gamla historis-
ka romanummönstret med mix 
av fyra storlekar uppfyller det 
kravet. En produkt som då pas-
sar utmärkt att använda är Ba-
sic i storlekarna 21x21, 42x21, 
42x42 och 63x42 cm.

Skarpkantade produkter är 
också mer och mer efterfrågat. 

– Jag vill dock här höja ett 
varningens finger för användan-
de i offentlig miljö med mycket 
slitage, säger Rickard. Även om 
reglerna med 3 millimeters fog-
bredd uppfylls får ofta skarp-
kantade produkter små skador 
på hörn och kanter.

Då stora och strama plattor 
används är linjerna mycket vik-
tiga. Omgivande byggnader och 
färdriktning bör bestämma lin-
jer och läggningsriktning.

Mindre sten mer rustikt
– För en rustikare stil i park- el-
ler stadsmiljö bör betongstenen 
vara mindre, tumlad eller med 
struktur, fortsätter Rickard. 
Tumlade stenar såsom Gränd-
sten i 21x14 cm är en av få be-

Betong plus och minus
+ Finns i en enorm variation 

i färg och form
+ Billigt material
+ Lätt att arbeta med i 

projekten
– Inget evighetsmaterial, 

bör av estetiska skäl 
bytas efter 15-20 år

– Kan på stora ytor 
uppfattas som ett dött 
material

”Jag tror att alla 
egentligen är 
lite stentokiga”

Utanför IKEA:s museum i Älmhult 
ligger betongplattor av typ Basic.
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tongprodukter som även kan 
fås utanför gråskalan. En klas-
sisk rödgrafit som påminner 
om tegel eller en mjuk brunter-
rakotta ger plattytan en varm 
och inbjudande känsla. Att tum-
la stenen och mixa färgerna vid 
tillverkningen gör att färgerna 
meleras och nyansövergångar-
na blir naturliga.

Önskas något större plattor, 
men i rustikare stil bör plattor-
na ha en struktur i ytan. Ett bra 
alternativ är Plateau som finns 
i ett flertal storlekar och färger 
med en skifferliknade ytstruk-
tur. Även Plateau kan läggas i 
romanummönster.

Att mixa vanliga betongplat-
tor med natursten såsom små-
gatsten är också ett sätt att ge liv 
åt större ytor. Används en ljusa-
re granit som till exempel Spin-
kamåla blir kontrasten mindre. 

– Vill man ha en större effekt 
kan en mörk smågatsten läggas. 
Våra svenska sorter diabas eller 
Bodafors är då mycket lämpliga

Natursten är hållbarare
Äkta natursten har i alla tider 
använts som ett hållbart bygg-
material. Vid planering av ett 
stenprojekt bör alltid åldersbe-
ständighet vara en aspekt att ta 
med i kalkylen. Betongsten är 
stilrent, billigt och lättarbetat 
men är inget evighetsmaterial. 
Det är däremot många natur-
stenssorter.

I offentliga utemiljöer med 
stor påfrestning används fram-
förallt granit och kvartsitskiffer, 
som båda är extremt slitstarka 
och åldersbeständiga. 

Granitplattor har anting-
en en slätare flammad yta eller 
en krysshamrad lite grövre yta 
(som finns i olika grader). Skif-

fern däremot spräcks i lager och 
den naturliga yta som då bild-
as kallas klovyta.

Små- och storgatsten klipps 
fram i önskad storlek. Gatsten 
9-11 cm används till rak sätt-
ning och friser medan gatsten 
8-11 cm lämpar sig för bågsätt-
ning där större storleksvaria-
tion önskas. Gatsten tumlas 
ibland för att ge ett mer gam-
maldags utseende. 

Genom att lägga gatsten i så 
kallad svensk mix som består av 
en blandning av fyra sorter blir 
ytan mycket levande.

Sandsten, marmor, lerskif-
fer och kalksten är också fantas-
tiskt vackra material som när-
mast andas lyx och flärd. De 
används för att förhöja ett pro-
jekt. De är inte dyrare än granit 
eller kvartsitskiffer men har inte 
samma slitstyrka och täthet. De 
bör därför inte läggas på gator 

och torg men funkar alldeles ut-
märkt i trädgårdar, parker och 
innergårdar.

Svenskt mot importerat
En diskussion som ständigt på-
går vid nästan alla naturstens-
projekt är valet mellan svensk 
eller importerad sten. Vilken 
skall man använda?

På gator, torg och busshåll-
platser med mycket slitage är 
det viktigt att använda en sten 
med låg vattenabsorbtion, 
bra nötningsmotstånd och hög 
böjdraghållfasthet. Till sådana 
projekt har tyvärr använts allde-
les för mycket importerad sten 
av för dålig kvalitet.

– Antingen väljer man en im-
porterad sten med goda egen-
skaper, för Gud lade inte alla 
bra berg i Sverige, eller så väl-
jer man med fördel svensk sten 
med säkerställt höga värden. 

Vi har den stora förmånen att 
ha både granit och skiffer i Sve-
rige med erkänt mycket goda 
egenskaper, kommenterar Rick-
ard.

I miljöer av historiskt eller 
kulturellt värde bör alltid sam-
ma eller ett liknade material 
som ursprunget användas. 

– Att i sådana miljöer använ-
da importerad sten som natur-
ligt inte finns i vår geologi och 
historia anser jag vara skam, be-
tonar Rickard.

I trädgårdar, parker, bostads-
rättsföreningar och på inner-
gårdar vill man normalt fram-
bringa en känsla eller ett visst 
utseende. 

– Här går det alldeles ut-
märkt att ganska fritt botani-
sera bland både svensk och im-
porterad natursten. Välj efter 
färg, form, struktur och känsla, 
avslutar Rickard.

Natursten plus och minus
+ Ger en äkthetskänsla i 

och med sitt naturliga 
ursprung

+ En närmast evig 
hållbarhet som bara blir 
vackrare med åren

– Ett något dyrare 
grundmaterial

– Kan vara svårare att 
lägga då naturliga 
måttdifferenser finns

n
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GMl sport
Garvaren, SE-341 60 Ljungby

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

en del av Green Landscaping

– fantastisk uppsamling & kvalité

Läs mer på www.gmlsport.se

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

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!



STIHL RYGGBLÅS BR 450 C-EF
Ryggburet blåsaggregat som effektivt tar bort gräs, 
löv och skräp.
• Bränslesnål
• Ergonomisk

STIHL PRO SYSTEM 
Batterimaskiner för professionell 
användning.
• Jämn och hög effekt
• Brett sortiment
• Enkel och flexibel användnig

Rek. pris inkl moms.

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

NYHETER I

BUTIK

stihl.se

ALLT FÖR SKOG OCH TRÄDGÅRD. 

REK. PRIS 

7.590:-
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Gröna kunskaper på Elmia Park i september
Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt

Det finns ett ökat behov av kunskap om hur 
man sköter golfens grönytor. Behovet av 
utbildning inom hela grönytebranschen är 
också stort. På Elmia Park 26-28 september 
handlar seminarieutbudet om allt från golfens 
gröna ytor till skötsel av kyrkans grönytor.

Swedish Greenkeepers Associ-
ation (SGA) och Svenska Golf-
förbundet (SGF) arrangerar 
tillsammans med Elmia Park 
seminarier som passar Course 
Manager, Head Greenkeepers 
och Greenkeepers.

– Elmia Park är en av de vik-
tigaste mötesplatserna för oss 
i grönytebranschen. Jag ser en 
tydlig trend i att allt fler, på fle-
ra nivåer i branschen, utbildar 
sig. Detta avspeglar sig också i 
den kvalitetshöjning som setts 
på våra golfbanor de senaste 
åren.För att möta upp den öka-

de efterfrågan på kunskap, har 
vi på SGA/SGF gjort en tydlig 
förändring i seminarierna inom 
golf, säger Göran Tyrsing, VD 
på SGA.

Kyrkans grönyteskötsel
Ett av de ämnen som kommer 
diskuteras inom golf är häxring-
ar. Dr Jennie Keighley från Eng-
land har flera år forskat om häx-
ringars uppkomst och orsaker 
och håller på mässans första 
dag en tänkvärd föreläsning om 
dessa, deras utbredning och or-
saker.

– Häxringar är ett ökande 
problem och även om Dr Jen-
nie Keighley inte har alla svar 
än, så finns det mycket att lära 
under den här föreläsningen, 
säger Göran Tyrsing.

Svenska kyrkans arbetsgiva-
rorganisation och Elmia Park 
håller seminarier som hand-
lar om kyrkans grönyteskötsel. 
De senaste åren har nya frågor 
uppstått, till exempel det ök-
ande antalet återlämnade grav-
platser.

– Det handlar om att mark 
som inte inom överskådlig tid 
kommer att efterfrågas för nya 
gravplatser tar mindre yta i an-
språk. Hur vi ska hantera mar-
ken och frågorna kring detta 
samt något om uttjänta gravste-
nar är punkter vi kommer att 
diskutera och dela erfarenhet-
er kring under ett av våra semi-

narier under Elmia Park, säger 
Eva Grönwall, kyrkogårdskon-
sulent i Svenska kyrkans ar-
betsgivarorganisation.

Flera föreläsningar
På Elmia Park diskuteras även 
tillgänglighet. Minst 1,5 miljo-
ner svenskar har någon form 
av bestående funktionsnedsätt-
ning, från nedsatt rörelseför-
måga till lässvårigheter. Grav-
platser ska kunna besökas av 
alla, utan hinder.

– Ofta är olika hinder enkelt 
avhjälpta, utan stora kostnader. 
Vi tittar också på hur tillgäng-
ligheten kan planeras in på ett 
tidigt stadium när en kyrko-
gård ska restaureras eller nypla-
neras, säger Eva Grönwall.

Mässans seminarieprogram 
innehåller även föreläsningar 
om hur man sköter en fotbolls-
plan effektivt och kvalitativt, 
vad det finns för fördelar, möj-
ligheter och erfarenheter med 
hybridgräs och hur man ska 
hantera dagvatten för att undvi-
ka översvämningar.

– Tillsammans med våra 
samarbetspartners SGA,  SGF 
och Svenska kyrkans arbetsgi-
varorganisation har ambitio-
nen varit att skapa ett brett och 
intressant seminarieprogram, 
som speglar så väl bredden 
hos våra besökare, som mäs-
san som helhet, avslutar Klas 
Brandt, projektledare på Elmia 
Park.På Elmia Park i Jönköping växer gröna kunskaper.

NYHET
TP 215 T MOBILE 

49 HK FLISHUGG  

PÅ EN VRIDKRANS Hitta en återförsäljare i ditt  
område på www.tp.dk

Stefan Akmar är sedan 26 juni 
anställd som ny golfdemonstra-
tör hos Hako Ground & Gar-
den AB. Stefan har lång erfaren-
het från golfbranschen efter sin 
tid som greenkeeper på Viksjö 
GK och kommer att utgå från 
Hako Ground & Gardens kon-
tor i Stockholm/Järfälla. 

Ny golfdemonstratör på Hako
Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt 



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

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

Vagnar för alla behov!

Vi använder motorer från
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Det gröna går också igen i så-
väl mode- och inredning som i 
kontorsmiljöer, och naturligt-
vis även park, kyrkogårdsplan-
teringar och trädgårdsanlägg-
ningar. 

Ungdomlig och färgglad
Trenden grön i trädgården är 
ungdomlig och färgglad. Det av-
speglar sig bland annat i offent-
liga miljöer, där rabatterna kan 
prunka av sommarblommor 
som småpetunia, pelargon och 
lobelia i härliga färger. Träd-
gårdsnejlikor är helt rätt och 

Grön dominans i årets växttrender
Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt

2017 är bokstavligen ett grönt år! Det slås fast 
av Blomsterfrämjandet, som tillsammans med 
Elmia Garden botaniserat bland årets trender. 
Där ingår ett stort inslag av gröna växter, me-
dan det minimalistiska och sparsmakade fått 
ta ett steg åt sidan.

Grönt är skönt – det är en av årets trender enligt Blomsterfrämjandet och Elmia Garden.

passar fint till både gamla och 
moderna miljöer. 

Natur och teknik
Innovationer som kopplar ihop 
natur och teknik är mer populä-
ra än någonsin. Hur ska vi odla, 
äta och leva i framtiden? Hur 
kan tekniken hjälpa oss i miljö-
arbetet och vad kan vi göra med 
nyheter i vår egen trädgård? I 
Gröna Labbet på Elmia Garden 
presenteras odlandet i en mo-
dern och futuristisk kontext. 

Förra året vann en italiensk 
arkitektbyrå en internationell 

idétävling med ett förslag där 
en förskola istället för mer digi-
talisering satsat på en köksträd-
gård för att undervisa barnen. 
I Sverige pågår flera liknande 
projekt och det visar att expe-
rimenterandet och lärandet är 
oerhört viktigt.

En rolig nyhet är petunian 
”Night Sky”, vars blommor ser 
ut som en stjärnhimmel, och 
småpetunian ”Cameleont” som 
skiftar färg beroende på tempe-
ratur och ljus! Genom kreativ 
förädling tas de bästa egenska-
perna om hand och förstärks el-
ler ändras helt. 

Elmia Garden Trends 
Elmia Garden är, förutom en 
mötesplats för hela trädgårds-
branschen, ett forum för inspi-
ration, utbildning och trender. 
Elmia Garden har tidigare år 

presenterat kommande trender 
i katalogen ”Trädgårdstrender” 
som delats ut på mässan. Men 
från och med 20 april 2017 pre-
senteras istället inspiration och 
trädgårdstrender i den digita-
la plattformen Elmia Garden 
Trends.

Elmia Garden Trends ger 
en bild av det som kommer att 
prägla branschen under det 
kommande året. Här finns tre 
tydliga trender med växtför-
slag, färgval och inspirations-
bilder. Sidans gästskribenter ar-
betar i olika delar av branschen 
och uppdaterar oss under året 
med senaste nytt från bland an-
nat svenska odlingar, trender i 
Paris och retailbranschen i Hol-
land. Elmia Garden Trends kan 
användas som ett affärsverktyg, 
som stöd vid inköp eller ren in-
spiration.
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FÖRDELAR: 

 �  Ny motor med dom senaste utsläppsnormerna
 � Tillval 40km/h
 � �Ställbart�hydraulikflöde�via�Jog�Dial�(150l/min)

FÖRDELAR: 

 � �Ingen�bildning�av�oxyhydrogen�(knallgas)
 � �Ingen�påfyllning�av�batterivätska�behövs
 � Inbyggd�Batteriladdare
 � �Betydande�minskning�av�underhåll

FÖRDELAR: 

 � �Möjligt�att�välja�mellom�43�eller�49�hk
 � �Lågt�lasttorn�som�ger�optimal�sikt
 � Kompakt konstruktion

BRA HAR BLIVIT BÄTTRE!

WWW.WEIDEMANN.DE/SE

WEIDEMANN 5080T WEIDEMANN 1160E WEIDEMANN 1380
– 3 MASKINER I EN

Weidemann
SYMBOL + LOGO
Pantone

Stand: 22.05.2009

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

111.992:-
 exkl. moms

Z5 PRO

cubcadet.se

Cub Cadet har byggt trädgårdstraktorer och andra kvalitétsprodukter sedan 1961, och nu kom-
mer nya PRO-serien som sätter en helt ny standard. Gå in på hemsidan och hitta en återförsäljare 
nära dig för en titt och provkörning av en gräsklippare eller någon annan produkt i det stora Cub 
Cadet-sortimentet.

NYA EFFEKTIVA PRO-SERIEN

139.990:-
 inkl. moms

Z5

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

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

Kortfakta:
• 152cm helsvetsat klipp- 

däck
• Kawasaki 852cc V-Twin
• 68 liter tankvolym
• Elektriskt klipptillslag
• Syncro-Steer
• Komfortsäte med hög 

rygg, armstöd och bälte
• Noll i vändradie
• Dubbla fotpedaler
• Skyddsbåge
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Nellemann Group majoritetsägare i Svenningsens
Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt n Företagsnytt n Produktnytt

Genom förvärvet av Svenningsens Maskinfor-
retning A/S är Nellemann tillbaka som en stark 
aktör inom väg och park och lantbrukssektorn. 
Den här gången täcks hela den skandinaviska 
marknaden.

Beslutet att förena de två etable-
rade familjeföretagen bygger på 
betydande och snabba föränd-
ringar som framförallt markna-
den för jordbrukstraktorer står 
inför idag. 

Kundernas krav och prefe-
renser avseende försäljning, 
flexibilitet och service förändras 
och vi närmar oss samma situa-
tion som bilsektorn upplevde re-
dan för flera år sedan – en tyd-
lig global trend. Detta ställer nya 
krav på leverantörerna och krä-
ver större enheter som har de 
resurser som krävs för att möta 
och hantera kundernas indivi-
duella behov, inte bara för att 
köpa, men också för finansiel-
la lösningar och eftermarknads-
service.

Kompletterar varandra
Här kompletterar Nellemann 
och Svenningsens varandra i 
sina respektive styrkor. Vad den 
ena inte har, har den andra. Det 
är den perfekta win-win-situa-
tionen.

Vd för Nellemannkoncer-
nens importföretag, Mogens 
Lyngsø, ser stora möjligheter i 
samgåendet med Svenningsens:

– Vi är mycket glada att det 
har varit möjligt att koppla sam-
man Svenningsens med Nelle-
mannkoncernen. I över 30 år 
har vi varit en betydande aktör 
på den danska traktormarkna-
den som importör av John De-
eres jordbruksmaskiner,tt från 
1978 till 2012. Med förvärvet 
av Svenningsens ser vi en unik 
möjlighet att återvända till den-
na marknad.

Mogens fortsätter:
– Svenningsens har en myck-

et intressant produktportfölj 
med starka globala varumärken 
som till exempel Kubota och 
Holder. Tillsammans med Sven-
ningsens långa erfarenhet och 
starka ställning som skandina-
visk importör är det här ett bra 
komplement till våra egna kom-
petenser inom import, service 
och varumärkesrepresentation i 
allmänhet. Vi ser fram emot att 

återigen betjäna den professio-
nella lantbruksmarknaden såväl 
som kunder inom väg och park. 
Det kommer säkerligen att bli 
väldigt spännande!

Ny ”storebror”
Nellemanns förvärv av Sven-
ningsens markerar slutet på sex 
generationers familjeägarskap. 
Familjen Svenningsen fortsätter 
emellertid att ha aktier i företa-
get, och Niels Svenningsen kom-
mer att vara tillgänglig under 
ytterligare en tid. Benny Sven-
ningsen fortsätter som försälj-
ningschef och han är också glad 
över de nya möjligheterna:

– Svenningsens grundades 
1861, så det är naturligtvis ett 
stort beslut vi tagit att efter 156 
års oavbrutet familjeägande säl-
ja aktiemajoriteten. Vi är dock 
säkra på att beslutet är det rät-
ta. Om vi vill behålla vår starka 
ställning på den här marknaden 
är den bästa lösningen definitivt 
att kombinera vårt breda sorti-
ment, vår erfarenhet och prak-
tiska färdigheter med de starka 
och extra resurser som ett myck-
et större företag kan bidra med. 
Nellemann är den perfekta part-
nern för oss eftersom de också 
är ett mer än 100 år gammalt fa-
miljeföretag med samma stolta 

traditioner genom generationer 
som vi har. Vid en ålder av 156 
år har vi en ”storebror”.

Benny fortsätter:
– Svenningsens långa historia 

är historien om stadig tillväxt. 
Nu är vi glada över att Nelle-
mann tar över och lyfter företa-
get till nästa nivå. Jag är säker på 
att både våra leverantörer, våra 
kunder och vår personal över 
hela Skandinavien kommer att 
dra nytta av det mycket större 
utbudet av möjligheter som det 
nya företaget kan erbjuda.

Ny kompetens
Henrik Sjöstedt, vd på Sven-
ningsens Maskin i Sverige, ser 
mycket positivt på uppköpet: 

– Det har varit stora föränd-
ringar på den svenska markna-
den inom lantbruksbranschen 
de senaste åren och vi ser po-
sitivt på att en stark aktör som 
Nellemann tar över ägarskapet. 
Det kommer att tillföra både ny 
kompetens och professionalitet 
till Svenningsens Maskin i vår 
fortsatta satsning på att bli en 
lika stor aktör inom lantbruks-
sektorn som vi är inom grönyte-
sektorn.

Innan affären är definitiv 
måste den  godkännas av dans-
ka konkurrensmyndigheter.

På bilden ses från vänster Niels Svenningsens, Mogens 
Lyngsø, Jac Nellemann och Benny Svenningsen.



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

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

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

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

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

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

Förenkla din vardag med John Deere 2036R

Den kompakta traktorn 2036R är utformad för dig som efterfrågar 
kraften och produktiviteten hos en kompakt traktor utan att 
kompromissa med kvaliteten, mångsidigheten och 
kostnadseffektiviteten. 

John Deere 2036R erbjuder allt detta med 
- 3-cylindriga dieselmotor
- 2–stegs hydrostatiska transmission
- 4-hjulsdrift och servostyrning 

Allt för att ge utmärkt manöverförmåga och enkel körning.
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 044-340011      w w w . p o l s s o n s . s e         info@polssons.se

 

Generalagent för Billy Goat • För att se fler produkter www.svenningsens.se • 013-253600

Lövsugar  •  Lövblåsar  •  Buskröjare

Lövblås F1302SPHLövsug MV650SPHBuskröjare BC2600

Besök oss i monter U501:25
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ATV Sweden 2

Bil & Traktorservice 35

Camro 13

Cub Cadet 33

E-tron 3

Elmia 25

GF Sweden 37

GML 28

GVM/LHS 19

Hako  17

Heatweed 5

John Deere 23, 40

K-heat 11

K-vagnen Vagnsteknik 31

KSAB 38

Kärcher Belos 39

Lapab 7

Liljekvist Motor 6

Lindanna 30

Maskinexperterna 5

MI 15

Nilfisk 6

Nomaco 28

P Olssons 12, 36

Stihl 29

Svenningsens 16, 36

Svenska Blount 18

Söderberg & Haak 12

Timan  25

Trolla 25

Wacker Neuson 33

Willecenter 38

Willegruppen 18

Annonsörer i detta nummer med sidhänvisning:
Vi säljer redskapsbäraren

Kraftvägen 38, Box 2019, 
196 02 Kungsängen

08-795 90 65
www.willecenter.se

WilleCenter i Stockholm AB

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

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.

Vi kan RainBird från grunden

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



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

youtube.com/beloscarrier

DRIVS AV KRAFTFULL 
MILJÖMOTOR !
TransPro 70100, slår NOx OUT

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

JohnDeere.se

Vi har stor kunskap och lång erfarenhet av att bygga traktorer. 
Med prestanda och banbrytande innovationer, profi terar våra 
kompakta traktorer i 1- till 4-serien av det know-how som fi nns 
från de större traktorerna. Välj en John Deere!

Experience the Difference

Gilla oss på och följ oss på 
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