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NYHETER FRÅN ENGCON!

LÖSTAGBAR GRIP

engcons lanserar nya integrerade 
gripar med lätt på- och avmontering, 
anpassade för för Q-safe – engcons 
säkra redskaps-fäste.  

engcons populära sopvals, som finns i bredd- 
erna 800 - 2 000 mm, har uppdaterats rejält 
vilket bl.a. underlättar borstbyten. 

Sopvalsen erbjuds med stänkskydd som tillval, 
som förhindrar att grus sprätts iväg vid sop-
ning.

SOPVALS SR 800B–2000B

NYHET!

EC204
engcon nyaste tiltrotator i Generation 
2-serien - EC204 för 2–4 tons 
grävmaskiner.

Tiltrotatorerna i Generation 2 har 
centralsmörjning och är designade 
för att vara så lättservade som möjligt. 
Tiltfunktionen har ökat till 45 grader 
vilket ökar flexibiliteten.

NYHET!

NYHET!



3www.hylast.se

Innehållsansvarig  ........................................................................ Klas Andersen  

Projektledare  ................................................................................ Hans Svensk

Mediasäljare  ............................................................................... Cissi Åhlander

Foto  ...................................................................................  Mats Åsman, Hylast

Text  ................................................................................................  Mats Åsman

Grafisk form  .................................................................................  MediaPartner

Tryck  ........................................................................................  Lenanders 2015

Tidningen har producerats av:
Box 86, 598 22 Vimmerby

Telefon: 0492-196 70

Internet: www.mediapartner.nu

Tel: 08-745 33 35 Fax: 08-745 20 76 E-post: info@hylast.se

LEVERANSADRESS 
Traversvägen 16
136 50 Jordbro

POSTADRESS
Box 3121
136 03 Haninge

Lawrence Skoglund
070-646 24 88
lawrence@staffare.se

Torbjörn Eriksson 
070-278 98 55
torbjorn.eriksson@staffare.se

Försäljning

Otroligt vad fort åren går. I år firar vi på Hylast 25 år som märkeso-

beroende reparations- och serviceverkstad. Det har varit en fan-

tastiskt kul och spännande resa där det hänt något nytt varje dag. 

För man blir aldrig fullärd i den här branschen, det har alltid varit en 

utmaning och ett glädjeämne.

Hylast första verkstad byggde jag och min bror Björn själva i lösvirke 

1990. Den rymde bara två bilar och det mesta av jobbet gjordes med rela-

tivt enkla verktyg. I dag jobbar våra 20 mekaniker i en rymlig verkstadslo-

kal, invigd 2011, med många egenutvecklade detaljlösningar som under-

lättar flödet och förbättrar arbetsmiljön för mekanikerna. De manuella 

verktygen vi hade då har i många fall ersatts av en pc med mängder av 

diagnostikprogram, dagens moderna fordon är fyllda av datorer, proces-

sorer och högteknologiska lösningar. Det har väsentligt ökat kunskaps-

kraven på våra mekaniker och återkommande vidareutbildning är ett 

krav för att hänga med i den snabba tekniska utvecklingen. Hylast lägger 

därför stora resurser på personalutbildning varje år och kan tack vare det 

alltid erbjuda våra kunder de bästa och senaste metoderna.

Samtliga mekaniker utbildas löpande och har en bred kompetens. Några 

av dem har dessutom spetskompetens inom vissa områden. Hylast ligger 

i framkant av teknikutvecklingen, något som jag är mycket stolt över. 

Tack vare att vi är märkesoberoende kan vi hjälpa våra kunder med ser-

vice och reparationer på chassi, kran, släp och entreprenadmaskiner på 

de flesta förekommande märken på marknaden.

Det är inte bara tekniken som utvecklats under Hylast 25 år. Det har även 

tjänsteutbudet. Sedan några år är Hylast ackrediterat för att reparera och 

släcka besiktningstvåor. Det är en mycket populär tjänst som spar tid och 

pengar åt våra kunder. Och jag är verkligen glad över att vi från och med 

i år också kan hjälpa våra kunder med hjulinställning. Vi ser att behovet 

är mycket stort på de bilar vi får in för service och reparation. Rätt 

inställda hjul och axlar spar både pengar och miljö. Hylast erbjuder även 

rekonditionering, och vår tvätthall kan hyras av de kunder som vill tvätta 

själva. 

Stillestånd är dyrt och många kunder kommer med akuta problem som vi 

försöker lösa på en gång. Tack vare att vi har många mekaniker i verksta-

den kan någon av dem oftast ställa upp och fixa felet på en gång. Och 

man kan komma långt in på kvällen, måndag till och med torsdag har vi 

öppet ända till 23.00. Behöver man ha hjälp på plats så bemannar vi tre 

välutrustade servicebilar som dagtid hjälper kunder i hela Mälardalen, 

framförallt på entreprenadsidan.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö har alltid varit viktigt för oss och Hylast är 

certifierade enligt, ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Och även om inte alla längtar till vintern kan det så här i september vara 

dags att börja planera inför vintern. Hylast har ett brett sortiment av slit-

stål. En trevligare sak att påminna om är Hylastdagarna som i år hålls hel-

gen den 25-26 september. Det är en uppskattad familjefest med tävlingar 

och aktiviteter för både stora och små. Flera av våra samarbetspartners 

deltar och visar produkter samtidigt som det bjuds på något att äta och 

dricka. I år firar Hylastdagarna dessutom fem år, så håll ögonen öppna 

efter specialerbjudanden. 

Välkomna!

”Vi på Hylast vill ständigt 
utveckla oss och hitta nya 
 lösningar som spar tid, pengar 
och miljö åt våra kunder.”

25 år med ständig vilja att utvecklas



– Att vi skulle bli så stora var inget vi planerade 

när vi startade, utan vi har vuxit gradvis 

genom åren tack vare kundernas förtroende, 

säger Klas Andersen, företagets vd.

Men vi tar det hela från början. Klas och 

Björn jobbade båda som lastbilsmekaniker på 

åttio-talet men kände att det var dags gå vidare 

och starta något i egen regi. Så i mars 1990 

öppnade man verkstadsportarna för sin första 

kund. Och det gick bra för bröderna redan från 

början. Men på hösten samma år tog det 

plötsligt tvärstopp. Den berömda finanskra-

schen hade inträffat.

– Det var tufft, för vi hade inte hunnit 

bygga upp några reserver ännu, berättar Klas.

Men redan våren därpå började kunderna 

komma tillbaks allt eftersom. Det blev alltmer 

att göra och ganska snart anställde man sin 

första mekaniker, Jan Norlin, som jobbar kvar 

på företaget än i dag. Samma år tog man emot 

sin första praktikant, Daniel Jansson, som 

faktiskt också jobbar kvar i dag. Men verksta-

den rymde bara två bilar, så två av killarna var 

tvungna att jobba utomhus.

Hylast växer – och bygger plogar
– Vi såg oss om efter nya lokaler 1993 och vi 

hittade en verkstad i Handen som var till salu. 

Det var en smedja där man byggde plogar. Vi 

köpte den och anpassade den efter våra behov. 

Mycket av jobbet gjorde vi själva så det året 

hade Björn och jag 1700 övertidstimmar 

tillsammans.

Och eftersom bröderna köpt en plogverk-

stad så började Hylast bygga plogar vid sidan 

av service- och reparationsverksamheten. Att 

det var lågkonjunktur igen och svårt att få lån 

skrämde inte bröderna, de såg det som en 

utmaning och satte fart. Verksamheten gick 

bra och när man bestämde sig för att sälja 

plogtillverkningen 1999 så sålde man 170 

plogar om året.

– Vi ville renodla vårt service- och repara-

tionskoncept. Men vi behöll plogkillarna och 

de fick börja med påbyggnader i stället, 

berättar Björn.

Plogkunskaperna lever kvar i företaget och 

än i dag reparerar Hylast plogar och skopor. 

Men det är en mindre del av verksamheten.

Hylast startar åkeri
År 2000 startades dotterbolaget Hytrans, inte 

heller det var något som bröderna planerade 

när de startade sin verkstad 1990.

– Egentligen skulle vi bara göra i ordning 

en lastbil som vi skulle sälja sedan. Men en 

chaufför, Kurt Löfgren, frågade om inte han 

kunde få köra den tills vi sålt den.

Och på den vägen är det. Det som började 

med en lastbil med chaufför har vuxit till ett 

åkeri som i dag sysselsätter ett 20-tal chauffö-

rer. Och även Kurt Löfgren jobbar ännu kvar. 

Åkeriet är delägare i Haninge Åkeri. I Hytrans 

fordonsflotta ingår kranbilar, schaktbilar, 

lastväxlare, maskintrailer, grävmaskiner och 

hjullastare. 

Kundtillströmningen till Hylast fortsatte att 

vara god och efter några år i Handen hade man 

vuxit ur också de lokalerna. För mycket tid 

gick åt till att flytta runt bilar. Så dags för flytt 

igen. Men nu ville man ta ett helhetsgrepp och 

skaffa specialanpassade och framtidsäkra 

lokaler. Och enda sättet att göra de på var att 

bygga eget. Så bröderna köpte en tomt i 

Jordbro företagspark. Här skulle det byggas 

tillräckligt stort och mycket funktionellt, och i 

egen regi igen. Så tillsammans med personalen 

satte man sig ner och funderade och tog fram 

praktiska lösningar som skulle underlätta 

flödet i verkstaden och förbättra arbetsmiljön 

för mekanikerna.

– Personalen kom med många tips på 

detaljlösningar som har fått stor betydelse för 

verksamheten. Vi är otroligt nöjda med 

resultatet, säger Klas.

I juni 2011 flyttade Hylast in i sina nya 

Hylast firar 25 år som kvalificerad 
service- och reparationsverkstad!

Det var i mars 1990 som bröderna Klas och Björn Andersen startade 

service- och reparationsverkstaden Hylast AB. Det skedde i liten 

skala i en verkstad i Länna på 120 kvadratmeter som bröderna själva 

byggde från grunden i lösvirke. 25 år senare har verksamheten både 

vuxit och breddats väsentligt. I dag har Hylast ett 20-tal anställda som 

utför ca 5500 reparations- och serviceuppdrag varje år i lättillgängliga 

och funktionella lokaler i Jordbro Företagspark.

1987 när den första verkstaden byggdes med 

lösvirke (Företaget startades ju sedan 1990). 

Björn Andersen, Elin Andersen och Klas Andersen

www.hylast.se
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rymliga och toppmoderna verkstadslokaler i 

Jordbro. Här kan verksamheten växa under 

många år framöver. Inflyttningen firades med 

en stor fest – en fest som sedan dess blivit en 

återkommande tradition, Hylastdagarna. Det 

är en familjefest med grillning, tävlingar, 

aktiviteter och intressanta utställare. I år 

anordnas det helgen den 26-27 september.

Tjänsteutbudet utökas
Under senare år har Hylast även breddat sitt 

tjänsteutbud och man är numera ackrediterad 

att reparera och släcka besiktningstvåor. 

– Det är en populär tjänst som spar både tid 

och pengar åt våra kunder, berättar Björn.

Hylast erbjuder även rekonditionering, och 

i tvätthallen kan kunderna själva tvätta sina 

bilar. Från och med i år erbjuder Hylast även 

tjänsten hjulinställning, en tjänst som spar 

bränsle, däck och miljö.

Hylast har också lagt ner mycket tid och 

kraft på företagets kvalitets-, miljö- och 

arbetsmiljöarbete under 2000-talet. Sedan år 

2007 är företaget certifierat enligt OHSAS 

18001, ISO 9001 och ISO 14001. Något som togs 

upp i jurymotiveringen då Klas och Björn 

utsågs till Årets Företagare i Haninge 

2010.

– Det var kul, det är det svåraste diplomet 

att få, säger bröderna nöjt.

En sak som ligger Klas varmt om hjärtat är 

Hylast långtgående samarbete med lärlingsut-

bildningen vid Fredrika Bremergymnasierna; 

Fredriks Fordons- och transportprogram med 

inriktningen ”Lastbil och mobila maskiner”.

– Vi var med och startade utbildningen för 

några år sedan och vi har två till fyra prakti-

kanter hos oss om året. Vi ligger långt framme 

vad gäller fordonsteknik, så de lär sig mycket 

här. Samtidigt som det är en stor investering 

för oss drar vi också nytta av den, flertalet av 

våra anställda kommer via yrkesskolan, 

berättar Klas Andersen.

Ständig vidareutbildning
En annan stor återkommande investering för 

Hylast är teknik, för är det något som skiljer 

verksamheten i dag 2015 från starten 1990 så 

är det just den avancerade teknik som finns i 

dagens bilar. Mycket är datoriserat och det 

kräver ständig vidareutbildning, så utbild-

ningskostnaderna för mekanikerna har ökat 

väsentligt.

– Men för oss har det alltid varit självklart 

att ligga i framkant av den tekniska utveck-

lingen och leverera bästa möjliga service till 

våra kunder, säger Klas.

Även administrationen på Hylast har 

genomgått en fantastisk teknikutveckling. De 

pappersfakturor och räkningar som Klas satt 

med på kvällarna en gång i tiden har utveck-

lats till en slimmad ekonomiavdelning där 

administrationen till stora delar är helt 

elektronisk och automatiserad under ledning 

av Elin Andersen. 

Slutligen ber vi Klas om några sammanfat-

tande ord om Hylast 25-åriga historia.

– Det har varit en kul resa, tänk att det har 

funkat i 25 år. När jag tänker tillbaks på hur vi 

började i liten skala i en verkstad som vi själva 

byggt till det kvalificerade företag som Hylast 

är i dag, känner jag en enorm glädje och 

stolthet.

1993 då nya tomten köptes i Handen och byggnationen av 

verkstaden. (Det är Elin med sin lillasyster i knät på bilden)

1997 Bilen som Kurt Löfgren började köra åt oss, 

vilket ledde till att Hytrans AB startades år 2000.

Logotyper genom åren

Januari 2011, nya lokalerna under uppbyggnad  

och inflytting på Traversvägen i juni 2011.

5www.hylast.se
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En trygg och stabil finansiell partner nära dig. 
Vi har lösningar utifrån de förutsättningar och 
behov som just ert företag har - med rätt 
kompetens vid rätt tillfälle.

Välkommen att kontakta oss!
Globen, Arenavägen 33
0771-350 360

– Jag kände Klas och Björn sedan tidigare och brukade 

titta in på en fika ibland. Varje gång frågade de om jag 

inte skulle börja hos dem. Och när jag till slut sade 

upp mig från mitt gamla jobb fick jag börja på en 

gång, säger Janne Norlin.

Och sedan dess har han varit Hylast trogen genom 

alla år. Jobben har varierat och Janne berättar att han 

reparerat det mesta på de flesta typer av fordon. Han 

har också byggt nya bilar och är i dag specialiserad på 

hydraulik, el och radio.

– Det har varit en kul resa att se företaget växa 

under alla år. Firman blir nästan som ens egen baby. 

Jag har alltid trivts bra, mycket tack vare att den ena 

dagen inte är den andra lik och det är mycket 

tillfredsställande för en mekaniker. Teknikutveck-

lingen, framförallt på elektroniksidan, har varit 

enormt snabb. I dag finns det massor av datorer i 

bilarna. Det var omöjligt att föreställa sig när jag 

började skruva med lastbilar 1984, säger Janne.

Som också jobbar som handledare för elever från 

lärlingsutbildningen, Fordons- och transportprogram-

met med inriktning ”Lastbil och mobila maskiner” vid 

Fredrika Bremergymnasierna.

– Det är roligt att se hur de utvecklas under 

praktiken hos oss.

Janne gläds också när kunder säger att ”Det här har 

vi aldrig sett förut” när de ser de nya lösningar som 

han och hans kollegor tar fram när de bygger nya bilar.

– Vi på Hylast är ofta först med nya innovativa 

lösningar.

Först in på Hylast
Jan, Janne, Norlin är 
Hylast förste anställde 
och har jobbat i företaget 
ända sedan 1991.

Jan Norlin har jobbat sedan 1991 på Hylast. 
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HIAB är världens största tillverkare av lasthanteringsutrustning. Under 2015 och framåt, 
lanserar vi banbrytande nyheter och innovationer som underlättar och effektiviserar ditt 
arbete. Våra miljösmarta lösningar tar dig längre -  till lägre kostnad. 

Kontakta oss för mer info.

BUILT 
TO PERFORM

hiab.com   |   hiab.se

HIAB är världens största tillverkare av lasthanteringsutrustning. Under 2015 och framåt, 
lanserar vi banbrytande nyheter och innovationer som underlättar och effektiviserar ditt 
arbete. Våra miljösmarta lösningar tar dig längre -  till lägre kostnad. 

Kontakta oss för mer info.

BUILT 
TO PERFORM

hiab.com   |   hiab.se

följ oss på

Efter ett gediget utvecklingssamarbete där vi fått använda vår 
samlade erfarenhet och innovationsförmåga lanserar vi nu 
JOAB E-Power!

Det är en �exibel lösning för olika typer av påbyggnationer och 
chassimärken, där påbyggnaden kan köras enbart på ren 
eldrift. Det innebär att din totala bränslebesparing kan bli 
uppemot 25%. Vid stationära jobb kan man arbeta helt 
emissionsfritt med förlängd räckvidd genom extern strömkälla.
  
Med möjlighet till utökad skiftkörning genom tystare hantering 
och minskad bränsleförbrukning, kan investeringen återbetalas 
på kort tid. Till att börja med kommer vi att erbjuda JOAB 
E-Power för kranväxlare, liftdumper och sopbilsaggregat.

JOAB E-Power är perfekt för den som värnar om medarbetare, 
medborgare och miljön!

Just nu reser vi land och rike runt för att visa upp JOAB E-Power, ta chansen 
och testa produkten i sin rätta miljö. För mer information om produkten och 
kommande visningar, kontakta Magnus Lemén.

magnus.lemen@joab.se, tel.nr: 031-705 06 44

Nu lanserar vi framtidens kraftuttag med 
parallell laddhybridsteknik!
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Huddig tillverkar specialanpassade gräv-

lastare i sin fabrik i Hudiksvall och varje år 

producerar cirka 100 medarbetare omkring 

100 maskiner. Huddig är marknadsledande 

på den svenska marknaden och maski-

nerna säljs huvudsakligen till el-, järnvägs 

och entreprenadbranschen. Sedan star-

ten 1959 har Huddig tillverkat över 10 000 

grävlastare.

– Många av våra maskiner utför arbeten på 

järnvägen eftersom det är en effektiv maskin 

med bra framkomlighet och som kan ta sig av 

och på spår varsomhelst, säger 

Lars Sverin, servicemarknads-

chef på Huddig i Hudiksvall.

Service och reparationer av 

grävlastarna utförs vid 29 

auktoriserade serviceställen 

runt hela landet. Hylast är en av 

tre servicelämnare i Stockholms-

området.

– Vi har samarbetet med 

Hylast i snart 15 år och det har 

fungerat bra hela tiden. De har 

duktigt folk som alltid gör ett 

bra jobb på våra maskiner, säger 

Lars Sverin.

Eftersom det är ett mycket avancerat jobb 

att reparera och serva entreprenadmaskiner 

kräver Huddig att alla servicemekaniker som 

arbetar med deras grävlastare är auktoriserade. 

Grävlastarna är proppfyllda med elektronik 

och de har fem, ibland sex, styr- och regler-

boxar. Serviceintervallet är 500 timmar. Och 

Lars Sverin säger att en pc är ett minst lika 

viktigt verktyg som en hylsnyckel, antingen det 

gäller service eller reparation.

– Det krävs både avancerad och specialise-

rad utrustning, tillsammans med djupa 

kunskaper hos mekanikerna, för att serva och 

reparera våra grävlastare.

För att behålla auktorisationen vidareutbil-

das alla mekaniker som arbetar med Huddigs 

maskiner under två tre dagar varje år. 

Utbildningen sker på plats i Huddigs lokaler 

och hittills i år har man utbildat 27 mekani-

ker.

– Vartannat år måste servicemekanikerna 

göra ett ackrediteringsprov, antingen här hos 

oss på Huddig eller online. Provet innehåller 

bland annat felsökning och kontroll av 

förmågan att hitta rätt i den omfattande 

dokumentation som följer med varje maskin.  

– Men det räcker inte bara specialiserad 

utbildning utan det krävs även många års 

erfarenhet innan man blir riktigt duktig på 

våra produkter, understryker Lars Sverin. 

Lars Sverin besöker också regelbundet de 

ackrediterade verkstäderna och han ger ett 

högt betyg till Hylasts nya anläggning 

samtidigt som han säger att han är mycket 

nöjd med samarbetet med Hylast.

– Hylast gör alltid ett bra jobb och de 

uppfyller med råge de krav vi ställer på våra 

samarbetspartners, säger Lars Sverin.

Auktorisation ett krav

”Det krävs både avance-
rad och specialiserad 
utrustning, tillsammans 
med djupa kunskaper hos 
mekanikerna, för att 
serva och reparera våra 
grävlastare”

Lars Sverin, servicemarknadschef på Huddig i Hudiksvall.
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Det säger Patricia Svensson, verksamhetsan-

svarig på Per Svensson Transport AB, ett 

åkeri som transporterar livsmedel i 

Mälardalsregionen. Transporterna går 

huvudsakligen till livsmedelsbutiker, men 

även till skolor, vårdinrättningar och 

restauranger. Vi träffar Patricia för en 

pratstund vid åkeriets huvuddepå i 

Johanneshov strax intill Tele2 Arena i södra 

Stockholm. På gårdsplanen utanför kontoret 

råder ett kontrollerat kaos. Bilar med släp 

backas snabbt och skickligt in till lastkajen 

för lastning och lossning. Kajen ligger snett i 

förhållande till ett hus strax intill så det går 

inte att ställa upp ekipaget och backa rakt 

bakåt, så för en lekman ser det väldigt svårt 

ut att få släpet rätt intill lastbryggan. Men 

ingen av chaufförerna verkar ha något 

problem med den saken.

Problem uppstår däremot med fordonen 

ibland och då gäller det att snabbt få dem 

körbara igen. Stillestånd är dyrt, särskilt i en 

bransch med så pressade marginaler som 

den här.

Hylast har alltid tid och plats för 
snabba reparationer
– När något av våra fordon går sönder vill vi 

helst lämna in det för reparation redan 

samma dag. Och Hylast, som är ett av de 

verkstadsföretag vi anlitar, har alltid plats 

för snabba reparationer. Får de in bilen med 

bärgare kan de nästan alltid sätta igång 

direkt. Och till skillnad från andra verkstä-

der så är bilarna alltid klara den tid de sagt. 

De svarar också snabbt i telefon, det är lätt 

att få tag på rätt person och vi får alltid ett 

personligt och trevligt bemötande.

Patricia Svensson berättar att Per 

Svensson Transport har använt sig av Hylast 

i många år och att verkstaden utför alla 

typer av reparationer, från enkla mekaniska 

fel till komplicerade elektronikfel. 

– Vi är väldigt nöjda med dem. Hylast gör 

alltid ett snabbt och bra jobb, dessutom 

ligger de bra till prismässigt, säger hon.

Per Svensson Transport AB startades 1986 

och ägs fortfarande av grundaren Per 

Svensson. I dag sköter han ekonomin i 

företaget. Per är också Patricias pappa och 

på frågan hur det kommer sig att hon jobbar 

i företaget svarar hon att hon bara skulle 

hjälpa till på firman under tiden hon 

funderade på vad hon skulle plugga. Nu har 

det gått tio år. Och Patricia har jobbat med 

det mesta på åkeriet under de åren. Hon har 

kört livsmedel i Roslagen, något hon saknar 

speciellt på försommaren. Färjeturen till 

Ljusterö var extra mysig då, säger Patricia. 

Hon har också chaufförs-, gods-, och 

trafikplanerat. I dag arbetar Patricia mest 

med kundkontakter och offertförfrågningar.

– Jag gillar att jobba med logistik, säger 

hon, innan vi tillsammans med trafikchefen 

Christer Nyman går ut på gårdsplanen för 

att ta några bilder framför en av åkeriets 

bilar.

Per Svensson Transport AB har totalt 35 

bilar och 15 släp som rymmer 9 till 52 

pallplatser. Samtliga fordon är utrustade 

med kyl- och frysaggregat. Åkeriet är sedan 

1995 transportör åt Schenker.

Våra livsmedelstransporter 
måste rulla varje dag

Rätt grejer för dig!
Du behöver självklart grejer som               

håller. Därför har vi valt ut produkter som                  
håller måttet och tål långa arbetsdagar.                 

Proffskvalitet.  www.swedol.se

”Får de in bilen med bär-
gare kan de nästan alltid 
sätta igång direkt. Och till 
skillnad från andra verk-
städer så är bilarna alltid 
klara den tid de sagt”



10
www.hylast.se

TANKA TALL
PREEM EVOLUTION DIESEL innehåller tallolja, en förnybar restprodukt från svensk skogs industri. Den sänker dina 

CO2-utsläpp med upp till 30%*, fungerar i alla dieselmotorer och kostar inte ett öre mer än vanlig diesel.  
Men vi sitter inte nöjda för det, utan kämpar varje dag med att göra våra drivmedel ännu grönare. För att det kan göra 

enorm skillnad. Inte bara för Sverige, utan för hela världen. Vår evolution går vidare.

*Procenttalet avser minskningen av fossilt koldioxidutsläpp jämfört med standarddiesel enligt EU-direktivet i en  
så kallad Well to wheel-analys baserat på produktens sommarkvalitet. Mer information finns på preem.se/evolution

Undersökningar visar att två tredjedelar av alla lastbilsekipage i 

Europa kör omkring med felaktig hjulinställning. Tydliga tecken på 

det är oftast snedslitna däck och/eller att det känns som om styrförmå-

gan är sämre, fordonet är mer spårkänsligt och slingrar sig fram på 

vägen. Med hjälp av laser gör då någon av våra servicetekniker en 

hjulinställningsdiagnos och kontrollerar samtliga hjulvinklar. 

Vinklarna matas trådlöst in i ett digitalt diagnosverktyg som sedan ger 

exakta värden på vilka vinklar som är fel och behöver åtgärdas.

– Våra servicetekniker tar också hänsyn till fordonets normallast 

vid justering axlarna, något som har stor effekt på däckslitaget, 

berättar Björn Andersen.

Rätt hjulinställning spar inte bara reda pengar och ökar fordonets 

livslängd, det ger även föraren en bättre arbetsmiljö eftersom fordonet 

blir stadigare och körningen mer avspänd med rätt inställda hjul. Ett 

fordon med rätt inställda hjulvinklar ökar trafiksäkerheten!

En av de större lastbilstillverkarna i Europa har i verkliga försök 

mätt upp hur mycket bränsle som kan sparas genom att ha rätt däck 

med rätt lufttryck på rätt inställda hjul och axlar. Tillsammans kan 

dessa tre faktorer minska bränsleförbrukningen med ända upp till 14 

procent för en lastbil med fullastat släp!

Rätt hjulinställning 
lönar sig

Minska belastningen på miljön, sänk kostnaderna för 

däck och bränsle och minska slitaget på styrning och 

andra komponenter – kontrollera hjulinställningen på 

ditt fordon. Ta kontakt med oss på Hylast så hjälper 

vi dig med det.
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020-46 46 00

Vi är återförsäljare för

Toe-in/Toe-out:   Sett ovanifrån pekar hjulen inåt eller  

   utåt i färdriktningen. 

Camber:    Sett framifrån hjulens lutning i för - 

   hållande till lodlinjen. 

Caster:    Spindelbultens lutning framåt eller  

   bakåt sett från sidan. 

Spindelbultslutning:  Spindelbultens lutning i sidled sett  

   framifrån. 

Axlarnas spårning:  Axelns inställning i förhållande till   

   lodlinjen. 

Axlarnas parallellitet:  Vinkeln mellan två axlar.

Detta kontrolleras vid hjulinställningsdiagnos:
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Visst är det strålande vad vissa produkter 
kan göra underverk?

Kraft och intelligens | www.hinz.se

En stålande försommardag i slutet av maj 

firade Hylast sitt 25-års jubileum på 

Årsta slott i Haninge. Ett 60-tal medarbe-

tare och gäster minglade och njöt en 

stund i solen på altanen innan middagen. 

Vd, Klas Andersen, höll ett välkomsttal 

där han kort berörde företagets historia 

och sa att han var tacksam för företagets 

låga personalomsättning innan alla häl-

sades välkomna med en skål.

Sedan utbröt Slottsjaken, en lagtävling 

där deltagarna via ledtrådar skulle hitta 

poäng som gömts på olika platser 

runtom i slottet. Grupperna letade febrilt 

trappa upp och trappa ner, från källare 

till vind i slottet som har anor från 1600-

talet. Tävlingen var svår och tog därför 

längre tid än de flesta räknat med så det 

var en hungrig samling gäster som till 

slut, och välförtjänt, fick njuta av en 

grillbuffé signerad den prisade kocken 

och nye krögaren på Årsta slott, Christer 

Söderberg.

– Det var en fantastiskt lyckad tillställ-

ning och jag vill verkligen ge Christer 

med personal en stor eloge för ett mycket 

bra arrangemang och otroligt god mat.

Framåt midnatt var tillställningen över 

och gästerna gav sig nöjda och belåtna 

hemåt i den ljusa majnatten. (En och 

annan hade säkert lite ont i fötterna efter 

allt dansande.)

Hylast firade sitt 
25-års jubileum 

på Årsta slott



2015
Hylastdagarna
En familjefest i dagarna 
två den 25-26 september!

För femte året i rad anordnar Hylast tillsammans 

med ett antal samarbetspartners öppet hus och 

mässa i våra lokaler i Jordbro Företagspark. Här 

finns något för alla se på och massor att göra. Ta 

del av helgens specialerbjudanden från oss och 

våra leverantörer. Delta i någon av alla aktiviteter 

och tävlingar för både stora och små. Kör lådbils-

race inne i tvätthallen eller prova på Segway 

utomhus. Vi grillar hamburgare och bjuder på 

kaffe och fika. Vi ses!

Fredag kl. 11:00 – 17:00 Lördag kl. 10:00 – 15:00

Våra samarbetspartners demonstrerar 

sina produkter.

Precision!

våra leverantörer. Delta i någon av alla aktiviteter 

Ta med hela familjen. Det bjuds på olika 

aktivititer för både dom stora och små.

Vi bjuder på hamburgare!

Välkommen till25-26 SEPTEMBER

13
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Behåll samma kvalitet på  
fordonet hela livslängden – 
använd reservdelar från KGK
Köp dem hos Hylast!

Marknadsförs av KG Knutsson AB www.kgk.se

Haninge Åkeri AB kan erbjuda tjänster inom 
följande områden: 
Specialtransporter (kranbilar, maskintrailers, 
paketbilar mm) 
Entreprenad (schaktbilar, maskiner, mm) 
Material och återvinning 
Containrar, sandställningar mm 
 
Vänd dig med förtroende till oss.  
Tel: 08-504 102 60 
www.haninge-akeri.se 

08-504 102 60 Vänd dig med förtroende till oss. 
Tel: 08-504 102 60

www.haninge-akeri.se

Hållbart 16 mm, 
perfekt vid  
grushyvling.

SHARQ P300 HD

Make your own way

www.olofsfors.se, order@olofsfors.sewww.olofsfors.se, order@olofsfors.se

www.ntm.fi

SOPBILAR Försäljning:
Anders Hägglund ✆ 070 2246 785

NTM SERVICE
Växel: ✆ 010 130 91 00
Reservdelar: ✆ 010 130 91 30
Serviceavtal: ✆ 010 130 91 40
Service/Teknisk support: ✆ 010 130 91 60 www.gehab.com

Gehab´s påbyggnader för dig
med höga krav på kvalité   
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Loads of Experience
www.sorling-ilsbo.se   

 

 

NORDANÅ TVÄTT AB 
Arbetskläder & Mattor 

08-777 09 91 

NORDANÅ TVÄTT AB
Arbetskläder & Mattor

08-777 09 91 www.slapis.se I info@slapis.se

I år är Hylast huvudsponsor för Crosskart och helgen den 19-20 

september bjuder vi kunder och personal på SM och JSM-finaler 

på Högsta motorstadion.

– Många i vår bransch är motorintresserade så det känns väldigt bra att 

kunna bjuda in till SM-finalen. Vi väntar oss spännande och underhål-

lande race i de fem olika klasserna. Tanken är att Hylast ska fortsätta att 

sponsra Crosskart även kommande år, säger Björn Andersen, verkstads-

chef och delägare på Hylast. 

Crosskart växer stort i Sverige. Att den sedan är en förhållandevis 

billig motorsport gör inte saken sämre. Kartarna är väldigt snabba, 

varvtiderna är i klass med de snabbaste rallycross-bilarna. Tävlingarna 

körs på rallycross– eller bättre folkracebanor. Varje förare börjar med att 

köra tre kvalheat. De nio bästa förarna i varje klass går vidare till final.

Crosskart har fem klasser: Mini (endast uppvisning), 85cc tvåtakt, 

125cc tvåtakt, 250cc tvåtakt, 650cc fyrtakt och Crosskart Xtreme. 

Motorerna ska härstamma från en serietillverkad motorcykel. I Mini och 

85cc är endast standardmotorer godkända. I de övriga klasserna är fri 

trimning, förutom överladdning, tillåten. Kartarna är uppbyggda av 

stålrör, karossen är gjord av glasfiber eller plåt. Bakaxeln ska vara stel 

och ingen differential är tillåten.

Hylastpokalen



POSTADRESS
Box 3121
136 03 Haninge
 
Tel: 08-745 33 35 Fax: 08-745 20 76 E-post: info@hylast.se

LEVERANSADRESS 
Traversvägen 16
136 50 Jordbro

Gilla oss på Facebook


