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För ganska exakt ett år sedan 

kunde du bläddra i vår allra första 

kundtidning, där du bland annat 

kunde läsa om våra alldeles nya 

lokaler i Jordbro som vi precis hade 

flyttat in i. Men vi visade också upp 

vår verksamhet lite närmare och 

presenterade några av våra kunder. 

ett år senare kan vi nu konstatera 

att flytten blev en succé. nu har vi 

ändamålsenliga lokaler som vi själva 

kunnat anpassa efter våra behov och 

vår service med kvällsöppet är 

mycket populär bland våra kunder. 

nu står vi snart redo att även 

börja släcka tvåor från besiktningen, 

något som vi skrev om redan i förra 

numret av tidningen. Får du ett 

nedslag kan vi alltså reparera och 

släcka tvåan direkt. det som återstår 

är bromshallen som förväntas stå 

klar under hösten. 

en annan succé från förra året var 

Hylastdagarna, vårt eget öppet hus 

där vi visade upp vår verksamhet för 

nyfikna och där vi bjöd på både mat, 

underhållning, utställare och 

aktiviteter. gensvaret blev så bra att 

vi självklart arrangerar Hylastda-

garna även i år. Läs mer om årets 

Hylastdagarna längre fram men ett 

tips kan vara att redan nu boka in 

28-29 september.

Med risk För att låta tjatig så får vi 

nog säga att vi hade ytterligare en 

succé förra året – nämligen vår 

kundtidning. tidningen blev mycket 

populär och därför känns det riktigt 

roligt att få hälsa er välkomna till 

detta andra nummer av tidningen. 
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Ett succéfyllt år 
för HYLaSt

klas andersen, 
vd HYLaSt

visste du att HYLaSt finns på facebook? 

genom att gilla vår sida på Facebook kan du ta del av alla nyheter, 

tävlingar, bilder och annat skoj som händer. 

du hittar oss på: www.facebook.com/HYLast

Ladda ner appen Scan för iPhone eller 
Barecode Scanner för Android och 
scanna in koden på din smartphone!

kontakta oSS PÅ HYLaSt

POSTADRESS
Box 3121
136 03 Haninge
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Verkstaden erbjuder allt från bokade servicearbeten till 

akuta reparationer och har kvällsöppet enda till 23.00 

fyra kvällar i veckan. Det berättar Danne Jansson som är 

arbetsledare i verkstaden.  

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
 

 

NORDANÅ TVÄTT AB 
Arbetskläder & Mattor 

08-777 09 91 

NORDANÅ TVÄTT AB
Arbetskläder & Mattor

08-777 09 91

HYtranS – en del av Haninge Åkeri

Med allt från kranbilar och schaktbilar till maskin-
trailers och lastväxlare är HYtranS rustat för 
många olika entreprenadjobb. Man är också en 
av de större delägarna i Haninge Åkeri som 
sköter alla bokningar av jobb.

Sökes: Fler duktiga 

medarbetare till HYLAST

det går bra för HYLast och efterfrågan på våra tjänster 

är hög. därför är vi på ständig jakt efter duktig personal. 

vår erfarna och duktiga personal är vår viktigaste resurs 

och vi behöver alltså fler som vill bli en i vårt gäng. 

Just nu söker vi i första hand påbyggare och mekaniker.

HYLast är idag bland de ledande när det gäller påbyggnatio-

ner av lastbilar med kranar och flak. tveka inte att höra av 

dig om du tycker att HYLast låter som en intressant 

arbetsplats.  

HYtrans är ett helägt dotterbolag till HYLast som bedriver åkeri- och 

entreprenadverksamhet. bolaget bildades 1999 och samma år gick man också 

med i Haninge åkeri, där man nu är en av de större delägarna. 

Haninge åkeri drivs av 38 bolag, aktieägare, som tillsammans äger företaget. 

ägarna består av allt från små enmansåkerier till de som har 18-20 enheter. 

HYtrans är alltså en av delägarna och samarbetet innebär också att Haninge 

åkeri har nära till service och underhåll genom HYLast.

Haninge åkeri å sin sida har varit verksamt sedan 1940-talet. de arbetar i 

första hand i Mälardalen, med tyngdpunkten på stockholm, men har kunder 

över hela landet. 

Haninge åkeri har gjort sig kända som det flexibla åkeriet med ett stort 

utbud av specialtransporter. det tillsammans med duktiga och engagerade 

chaufförer är några av faktorerna bakom företagets framgångar genom åren. 

Med cirka 200 enheter och ett stort utbud av specialtransporter kan de alltid 

tillgodose sina kunder som främst verkar inom bygg- och anläggning. Många 

av kunderna frågar efter specifika åkare och väntar ibland en dag extra för 

att få ”sin” åkare

HYtrans har vuxit snabbt sedan starten, så snabbt att de utsetts till 

gasell inte mindre än två gånger – 2005 och 2006. idag har HYtrans cirka 

20 chaufförer och maskinister och tyngdpunkten för HYtrans ligger på 

bygg- och anläggningstransporter men precis som HYLast är det bredden i 

verksamheten som är deras främsta styrka. 

– vi har både kranbilar, schaktbilar, maskintrailers, lastväxlare och 

grävmaskiner och kan ta väldigt många olika entreprenadjobb, säger klas 

andersen. 
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Vi arbetar proaktivt för att vara ert
finansiella bollplank!
Kontakta oss på 0771-33 55 99 eller 0771-350 360
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Kom ihåg 
årlig service!

www.z-lyften.se

www.vianor.se

Det Bekväma sättet 
att Byta Däck.

Hos VIANOR åker du till samma verkstad, 
samma trevliga kundmottagare för alla dina 
servicebehov - Bekvämt och Enkelt!

Bilservice AC-ServiceDäckservice Hjulinst.

Haninge
Lagervägen 5c
08-777 87 00

Missa inte
Hylastdagarna2012

28-29 SEPtEMBEr

ta med hela familjen. det bjuds på olika 

aktivititer för både dom stora och små.

välkommen!

våra samarbetspartners demonstrerar 

sina produkter.
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i samband med invigningen av våra nya lokaler i Jordbro förra året så bjöd vi in till öppet hus. 

intresset var stort och hela arrangemanget var riktigt lyckat. det bjöds på olika aktiviteter, tävlingar och 

minimässa med våra samarbetspartners. Eftersom det blev så lyckat har vi bestämt oss för att det blir ett 

öppet hus även i år. Så se till att boka in 28-29 september i kalendern.

vad bjuder vi då på i år? Jo, förutom möjligheten att titta runt i våra lokaler så blir det återigen en mässa 

med 10-15 utställare som visar upp kranar, flak, påbyggnader och mycket mer. det blir dessutom aktiviteter 

för hela familjen, som lådbil, rallysimulator, tävlingar med fina priser och en hel del annat. Precis som förra 

året grillar vi också hamburgare. 

På bilderna kan du se hur trevligt vi hade 
förra året! Du kommer väl i år?

Hylastdagarna

Kvalitet. Pålitlighet. ProduktivitetSäkerhet. 
(Fråga efter en Hiab!)

www.cargotec.com www.hiab.se

assistancekårens lådbilar finns på plats.

vi bjuder på hamburgare!
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HYLaSt auktoriserad Service Partner 

till engcon, Mählers och Drivex

sedan ett halvår tillbaka är HYLast auktoriserad service Partner (asP) till engcon, Mähler och drivex. som enda 

auktoriserade service Partnern i regionen tillhandahåller HYLast service och reservdelar till deras produkter. 

att vara auktoriserad service Partner (asP) för engcon, Mähler och drivex innebär att HYLast kontinuerligt 

genomgår utbildningar för att ständigt vara uppdaterade på deras produkter och har deras reservdelar i lager. 

engcon grundades 1990 av stig engström och utvecklingen av den idag världsledande engcon tiltrotatorn 

inleddes. under årens lopp har nya bolag bildats och sker den övergripande produktutvecklingen och mark-

nadsföringen genom moderbolaget engcon Holding medan stora delar av försäljningen sker via dotterbolag 

verksamma inom respektive länder.

Mählers, som grundades redan 1895, har aldrig avstannat i sin utveckling. de jobbar ständigt nytänkande och 

utvecklar nya produkter. detta har medfört att Mählers nu är marknadsledande i norden, när det gäller 

väghållning hela året.

drivex är ett varumärke under Mähler international, och står för marknadsledande redskap för hjullastare och 

traktorer. drivex produkter tillverkas i edsbyn, Hälsingland och rossön, Jämtland. Mählers är ledande i norden 

på redskap för lastbil & väghyvel. sedan 1 december 2009 säljs drivex produkter i sverige av försäljningsbolaget 

engcon sweden ab.

För mer information kontakta Wasa Kredit
Stig Hageman, stig.hageman@wasakredit.se, 070-600 19 41, 08-635 36 35

Robert Erdös, robert.erdos@wasakredit.se 070-695 53 83, 08-635 38 14
Ingvar Svensson, ingvar.svensson@wasakredit.se 070-775 91 44, 08-635 39 44

När det är dags för en ny investering
Vi kan din bransch – vi kan finansiering
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slitdelarna (frontskär och botten) går att byta 

många gånger under en skopas livslängd. 

HYLast reparerar alla förekommande skopor, 

snöplogar och andra redskap. rickard nilsson 

på HYLast tipsar om att boka tid för service i 

tid.

– se till att boka tid för renovering innan 

skopan är helt nedsliten för att undvika 

akuta stopp. vi kan ofta ta in skopan 

omgående, vilket minimerar driftstoppet, 

säger rickard nilsson på HYLast.

rickard arbetar med inköp och försälj-

ning av slitmaterial till skopor och redskap 

och ansvarar även för planeringen. Han säger 

att HYLast är noga med kvaliteten och att de 

samarbetar med olofsfors när det gäller 

slitmaterial och stena stål för skopbottnar. 

de vanligast förekommande delarna finns på 

lagret medan mera specialbetonade 

produkter levereras snabbt direkt från 

leverantör.

– det är oftast inga bekymmer att ha 

specialbeställningar hemma redan dagen 

efter beställning.

Byt slitstål i tid
SE tiLL att vara väL förBErEdd

Har du bra stål på din skopa? när frontskär och botten slits ut 

kan HYLaSt hjälpa dig med reparation av skopan. Passa på 

och boka service innan skärstålet är helt nött.

JOAB Recycling AB
Norbavägen
384 30 Blomstermåla
Tel. 0499-480 80

JOAB Försäljnings AB
Östergärde Industriområde
417 29 Göteborg
Tel. 031-70 50 600

Standard eller special - Vi hjälper dig med lösningen!

Liftdumpers - Lastväxlare - Skiftessystem - Sopbilsaggregat

rickard nilsson
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Om man vid besiktning - antingen vid Svensk 

Bilprovning eller ett ackrediterat besiktnings-

företag - får en anmärkning som kräver 

efterkontroll, kan en ackrediterad verkstad 

släcka anmärkningen direkt efter reparation. 

För att få tillstånd att släcka tvåor krävs att 

verkstaden är ackrediterad av Swedac. Det 

innebär att Swedac regelbundet kontrollerar 

att de företag som innehar ackreditering är 

kompetenta att utföra de uppgifter de en 

gång ackrediterats för. Syftet med ackredite-

ring är att säkerställa att certifiering, 

kontroll och provning görs med hög kvalitet.

Björne Andersen och Danne Jansson på 

HYLAST har båda gått utbildning för att 

kunna släcka kundernas tvåor efter utförd 

reparation. Utöver det ställs det vissa krav på 

utrustning, men också på att ha en broms-

provare för att kunna testa fordonens 

bromsar, eftersom det är bromsarna som 

orsakar mest problem. 

 – Det är stor efterfrågan på möjligheten 

att släcka tvåor bland våra kunder. De slipper 

två besök och sparar en del tid och krångel. 

Så fort de fått en tvåa frågar de oss om vi kan 

släcka den efter reparationen. Det enda som 

saknas nu för att vi ska vara ackrediterade är 

att bromsprovaren blir klar, vilket den 

förväntas vara i höst, säger Björne.

Arbetet med att släcka tvåor kommer att ske 

med så kallad internkontroll, vilket innebär 

att samma person som utfört reparationen 

inte får släcka tvåan. HYLAST meddelar sedan 

Transportstyrelsen att samtliga brister har 

åtgärdats och kunden kan köra vidare tills 

det är dags för nästa kontrollbesiktning.

Släck dina tvåor 
hos HYLaSt
Sedan den 1 juli 2010 har inte 

längre Svensk Bilprovning monopol 

på att utföra besiktningar, vilket 

öppnat upp för fri konkurrens på 

marknaden. fler och fler väljer 

dessutom att släcka eventuella tvåor 

direkt hos verkstaden, vilket snart 

går att göra även hos HYLaSt. 

Det är stor efterfrågan på möjligheten 
att släcka tvåor bland våra kunder. 
De slipper två besök och sparar en 
del tid och krångel...

”
Björne Andersen

HYLast arbetar ständigt för att minska belastningen på miljön. som ett 

led i detta arbete är en av målsättningarna att minimera pappersför-

brukningen, bl.a. genom att mer och mer gå över till elektroniska 

fakturor. därför erbjuds kunderna möjligheten att få fakturor via e-post 

och därmed slippa all pappershantering. Fakturan kommer via e-post 

som en bifogad fil i PdF-format och den som vill kan enkelt skriva ut 

den. det går även att få fakturan i xML-format. tjänsten innebär många 

fördelar för båda parter, då det är miljövänligt, snabbt, enkelt, säkert 

och ekonomiskt. 

idag skickas närmare 40 procent både av kund- och leverantörsfakturor 

elektroniskt till och från HYLast och det ökar hela  

tiden. Hjälp oss gärna att ytterligare öka den siffran och 

bidra till mindre pappershantering samt miljöpåverkan.

sedan 2007 är HYLast certifierade enligt iso 14001 (miljö), iso 9001 

(kvalitet) och aFs 2001 (arbetsmiljö) och man arbetar ständigt med 

förbättringsprojekt. så långt som det är praktiskt och ekonomiskt 

möjligt utvecklas företagets tjänster så att miljöpåverkan minimeras. de 

ligger långt fram när det gäller it-lösningar och förutom fakturahante-

ringen sker även lagerhantering, bokningssystem och tidrapportering 

helt elektroniskt.

få nästa faktura via e-post
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▲ EC219: 12 - 19 ton
EC226: 18 - 26 ton

22-25 Aug. m
onter u:543

AB Mähler & Söner  Hotingsvägen 40, 840 51 Rossön
Tel 0624 512 350 | Fax 0624 200 50 | www.mahlers.se | E-post info@mahlers.se

nyheter från mählers!

▲ Flexiway
Revolutionerande diagonalplog som har inbyggd 
sidoförskjutning, ställbart anläggningstryck och 
som är ledad för ojämna vägbanor. 

▼ 45-B och HDU-B
Nya uppdaterade, flexibla sidoplogar 
som kastar snön både högre och 
längre. 

engcon, världsledande 
på tiltrotatorer för 
grävmaskiner 1,5 - 32 
ton, utvecklar en helt 
ny tiltrotatorserie.
Först ut i den nya serien är EC219 & EC226, 
anpassad för grävmaskiner mellan 12-19 
respektive 18-26 ton och byggd för att 
tåla de nya generationerna av allt starkare 
grävmaskiner.

Några andra generationens fördelar
+ 45º tiltvinkel
+ Förberedd för centralsmörjning
+ Ökat brytmoment
+ Ökat tiltmoment
+ Anpassad för högflödessvivel
+ Plats för maskinstyrningssensorer

Läs mer på engcon.com/2-series

NYHET!

NYHET!

NYHET!

engcon Sweden
Transportgatan 5, 833 36 Strömsund
Tel 0670-65 04 00  |  E-post info@engcon.se
www.engcon.com/sweden

20
-2

2 
SEpT. 

MoNTE
r p

:11
0

Björne Andersen
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En fungerande eftermarknad är en av 
förutsättningarna för att överhuvudta-
get kunna sälja entreprenadmaskiner. 
Sedan 2004 har därför Staffare valt att 
sitta tillsammans med HYLaSt en av 
sina auktoriserade servicepartners. 

staffare grundades 1982 av anders staffare i 

samband med att han blev återförsäljare av 

Huddig grävlastare i gävle/dalarna. genom 

åren har förtaget vuxit med fler agenturer, fler 

medarbetare och fler filialer och idag finns 

staffare representerat från stockholm och upp 

till Luleå. Lawrence skoglund är sedan 1996 

staffares representant i stockholm och sitter 

sedan 2004 tillsammans med HYLast. 

– i samband med att HYLast blev auktori-

serad servicepartner 2003 letade vi efter ny 

lokal och då valde vi att flytta in hos HYLast 

eftersom vi trodde på en bra framtid tillsam-

mans. Mycket tack vare deras satsning på 

service av entreprenadmaskiner, säger 

Lawrence skoglund på staffare.

Lawrence betonar att ett väl fungerande nät 

av servicepartners är det absolut viktigaste för 

återförsäljare av entreprenadmaskiner. utan 

service skulle de inte sälja en enda maskin. 

– det är det första kunderna frågar efter, så 

är det hur servicen ser ut. idag har vi ett 

heltäckande servicenät inom de områden där 

vi säljer maskiner och i stockholmsregionen 

arbetar vi även med sydhamnens Maskinser-

vice i Järfälla och Hedbäcks Maskinservice i 

nynäshamn. 

Lawrence berättar att staffare alltid har 

arbetat långsiktigt med både försäljning och 

service och därmed försökt tillgodose 

kundernas behov. Maskinerna från Huddig 

skräddarsys efter kundens önskemål som 

också förutsätter snabb service och bra 

”En fungerande eftermarknad 
är helt avgörande”

tillgång till reservdelar. Lawrence menar att 

HYLast svarar upp mot alla deras förvänt-

ningar.

– de har en exceptionell servicetillgänglig-

het och får alltid maskinerna snabbt till 

service. HYLast är en mycket stark partner 

som vuxit genom att göra rätt saker hela 

tiden. de har 2-3 man som är riktigt duktiga 

på Huddig varav en är ute på servicejobb hela 

tiden. 

new Holland

sedan våren 2012 har Lawrence fått sällskap 

på kontoret i stockholm av Jonas rosvall. 

Jonas som arbetat inom entreprenad och 

försäljning i 12 år ska nu i första hand 

ansvara för försäljningen av new Holland 

entreprenadmaskiner i stockholmsregionen. 

– det känns riktigt spännande. new 

Holland som kommer tillbaka efter att ha 

varit borta från sverige ett antal år komplette-

rar staffares övriga agenturer bra och 

efterfrågan bland kunderna är stor, säger 

Jonas rosvall.

new Holland är premiummärket med gott 

renommé som kännetecknas av hög tillförlit-

lighet. det är ett väletablerat företagsnamn 

och det är många som uppskattar att de är 

tillbaka i sverige. det är Lidéns Maskinimport 

som tagit tillbaka new Holland till sverige 

och valt ut fyra återförsäljare över landet 

varav staffare ansvarar för stockholm och upp 

till Luleå, halva sverige ungefär. Precis som 

Lawrence lyfter Jonas fram samarbetet med 

HYLast som en viktig faktor för deras 

framtida framgångar med new Holland.

– Precis som Lawrence säger så är det 

något av det första som kunderna frågar efter, 

näst efter priset. det är oerhört viktigt med en 

fungerande eftermarknad med service och 

reservdelshantering. 

Vi gratulerar Hylast till nya lokaler!
 
Lycka till önskar Team Hinz!

www.hinz.se
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HUDIKSVALL 
Tel 0650-948 55

TIMRÅ
Tel 060-52 78 70

STOCKHOLM
Tel 08-89 01 06

BOLLNÄS
Tel 0278-355 06, 05

LULEÅ
Tel 0920-700 80

VÄSTERÅS
Tel 021-498 90 10

www.staffare.se

Vi har de maskiner du behöver!

LAWRENCE SKOGLUND
070 646 24 88

JONAS ROSVALL
070 278 98 55
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