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En service- och
reparationsverkstad
i toppklass

HYLAST GER ALLTID
SNABBA OCH KLARA BESKED SID 4

NY AVANCERAD
BROMSPROVANLÄGGNING SID 8

BUILT TO
PERFORM

HIAB är världens största tillverkare av lasthanteringsutrustning. Vi lanserar kontinuerligt
banbrytande nyheter och innovationer som underlättar och effektiviserar ditt arbete. Våra
miljösmarta lösningar tar dig längre - till lägre kostnad. Håll utkik efter Hiab på sociala
medier och läs mer på vår hemsida. Välkommen till oss!
hiab.com | hiab.se
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QSD | Säkert redskapsfäste
Kraftiga upphängningar och stabil
låsning på Q-Safe redskapsfäste och
plats för extra hydraulik möjliggör
användning av ytterligare hydrauliska
verktyg, som till exempel engcons
nya löstagbara grip & sopvals.

QSC | Standardiserat låssystem

!
NYHET

SWD | Löstagbar sopvals
!
NYHET

Redskapslåssystemet QSC (Quick hitch
Standard Control) är ett system som
minimerar risken att fel knapp eller funktion
aktiveras. QSC passar alla på marknaden
förekommande grävmaskins, tiltrotator och
redskapsfästesfabrikat.

GRD | Löstagbar grip

engcon Sweden AB Transportgatan 5, 833 36 Strömsund
Tel 0670-65 04 00 | E-post sweden@engcon.se | www.engcon.se
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Hylast får fler nya kunder
och erbjuder utökat tjänsteutbud
Hylast får väldigt höga betyg i bemötande och servicenivå i våra kundundersökningar. Vi har också tecknat avtal med flera nya stora kunder under året.
Det visar att vi på Hylast lyckas i vår målsättning att alltid vara en service- och
reparationsverkstad i toppklass.
Tack vare att vi är märkesoberoende kan vi hjälpa våra kunder med service och reparationer på chassi, kran, påbyggnader, släp och entreprenadmaskiner på de flesta märken
som förekommer på marknaden. Samtliga mekaniker har en bred kompetens och kan
ta alla typer av jobb. Några av dem har dessutom spetskompetens inom vissa områden.
Vi lägger stora resurser på personalutbildning varje år och kan tack vare det alltid
erbjuda våra kunder de bästa och senaste metoderna. I vår smidesverkstad kan vi
dessutom tillverka reservdelar som inte går att få tag på.
För att kunna erbjuda ännu snabbare service har vi i år utökat vår kundmottagning
med ytterligare en medarbetare. Den består nu av sex personer som tar emot kunder
och planerar reservdelar. Samtliga är duktiga mekaniker i grunden och kan göra en
första bedömning av vad som är fel och hur snabbt vi kan avhjälpa felet. Ofta kan någon
av våra mekaniker i verkstaden ta emot bilen på en gång, vi på Hylast är kända för att
kunna lösa problem akut vilket gör att bilarna snabbt kommer ut i trafik igen och våra
kunder slipper dyra stillestånd.
Sedan några år är Hylast ackrediterat för att reparera och släcka besiktningstvåor. Det
är en mycket populär tjänst som spar både tid och pengar åt våra kunder. Vi kan också
hjälpa våra kunder med hjulinställning. Vi ser att behovet är mycket stort på de bilar vi
får in för service och reparation. Vi märker också att många hjulaxlar sitter snett i
förhållande till varandra vilket ökar slitaget och minskar komforten. Hylast har
utrustning för axelmätning och injustering av axlar och kan hjälpa våra kunder att
åtgärda det problemet. Tack vare att vi har investerat i en ny bromsprovanläggning
kommer vi under året även att ackreditera oss för att utföra tvåårskontroll av
färdskrivare.
Hylast är certifierat enligt OHSAS 18001, ISO 9001 och ISO 14001 sedan år 2007. I år har
vi lagt ner ett omfattande arbete på den omcertifiering som görs vart femte år. Hylast
har också UC:s lägsta riskklass, med en kredritrisk på 0,04, en mycket låg siffra som
väldigt få företag har.
Slutligen vill jag påminna våra läsare om att vi alltid söker kompetent och engagerad
personal till vår välutrustade verkstad i Jordbro företagspark.
Välkomna!
Klas Andersen, vd och delägare på Hylast
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Mats Sandevik, trafikledare och fordonsansvarig för Road Cargo S
 tockholm,

NÖJD KUND

tillsammans med Niklas Reinholdt, VD.

”

Läget i Jordbro
passar oss utmärkt
eftersom vi har
mycket transporter
till området

Road Cargo:
Hylast ger alltid snabba
och klara besked
Road Cargo har elva egna åkerikontor
runtom i Sverige. Ett av dem ligger i Årsta
industriområde strax söder om Stockholm
där företaget har en spårbunden omlastningsterminal. Cirka 60 procent av godset

även mycket skalväggar till byggen. Vi opererar
även DHL:s trafik till Gotland, via Nynäshamn,
för EB Gruppen, säger Niklas Reinholdt.
Road Cargo har rötter i Svelast som
transporterat varor till och från järnväg ända

att Hylast är en flexibel och mångsidig
verkstad där mekanikerna alltid hittar en
lösning och gör ett bra jobb. Eftersom Road
Cargo har bilar från olika märken uppskattar
han att Hylast också är märkesoberoende.

till Stockholmsområdet kommer på järnväg
för vidare transport med lastbil till företagets kunder.

sedan 1937. Företaget är privatägt sedan 2010
och kör uteslutande med egna bilar och egna
chaufförer. Samtliga bilar har alkolås och
företaget är bland annat medlem i Fair
Transport - ett ställningstagande för sunda
transporter från Sveriges Åkeriföretag.
– Tack vare att vi bara jobbar med egna bilar
och egna chaufförer har vi bra koll på våra
resurser och har därför lättare att planera om
transporterna allt eftersom kunderna hör av
sig, säger Mats Sandevik, transportledare och
fordonsansvarig för Road Cargo Stockholm.

– Hylast har bred kompetens, de kan både
göra smidesjobb och fixa avancerad elektronik,
och kan oftast hjälpa till när vi får oförutsedda
stopp. Läget i Jordbro passar oss utmärkt
eftersom vi har mycket transporter till
området. Personalen ger också alltid snabba
och klara besked, det är minst lika viktigt för
då kan vi planera om våra transporter, avslutar
Mats Sandevik.

– Road Cargo växer stort på tung distribution i
Stockholmsområdet, berättar företagets vd,
Niklas Reinholdt. Vi hanterar mycket import
från Sydeuropa, särskilt Italien. Varje vecka tar
vi emot mellan 25 och 30 järnvägsvagnar
lastade med bland annat pasta, vin, olja och
kakel i terminalen.
Varorna lastas om till någon av Stockholmskontorets 15 tunga bilar som sedan körs ut till
kund, oftast som hellass. På returfrakten brukar
bilarna vara lastade med returpappersbalar som
lastas om på godsvagnarna på terminalen.
– Förutom importen från Sydeuropa kör vi
4

Centraliserad service till Hylast
Road Cargo har sedan en tid centraliserat all
service till Hylast (utom på nya bilar med
serviceavtal). Mats Sandevik förklarar det med
www.hylast.se

Hylasts bromsexpert rekommenderar

regelbundet underhåll och Bromsanpassning

”

Per, Pertan, Ahlström är en av trotjänarna på
Hylast. Han har jobbat på verkstaden i 18 år
och vet det mesta om hur man fixar krånglande
bromsar.

Det händer alltför
ofta att man väntar
med att byta belägg
ända tills man är
nere på metallen.
Då är det försent.

– När bilarna får nedslag på besiktningen är beror det
oftast på fel på bromsarna, säger Pertan när han gör
ett kort avbrott i jobbet med att fixa gnisslet från
frambromsarna på en bil med trumbromsar.
Pertan jobbar nästan heltid med att reparera
bromsar på bilar och släp och säger att krånglande
bromsar för det mesta beror på dåligt underhåll,
vilket leder till både dyrare och mer omfattande
reparationer. Han ger ett exempel:
– Det händer alltför ofta att man väntar med att
byta belägg ända tills man är nere på metallen. Då är
det försent. Dels blir bilen trafikfarlig, dels blir det för
varmt och då måste vi ofta byta andra delar, som
bromsskivor och bromsok, säger han.
Nya bromsprovaren ett lyft
Hylast har investerat i en helt ny bromsprovanläggning och Pertan berättar att den är ett lyft för jobbet.
– Den är helt digital och smidigare att sköta än
den förra. Dessutom klarar den av flera moment, vi
kan bland annat utföra tvåårskontroll av färdskrivare
och bromsanpassa släp- och dragbilskombinationer
mer exakt än bilarnas automatiska anpassning.
Ofta bromsar släpen för lite, vilket särskilt
vintertid är trafikfarligt. Det leder också till glasade
belägg som orsakar dyra och onödiga byten.
– Det löser vi med en bromsanpassning där vi
programmerar om bromsarna på släpet så att bil och
släp bromsar jämnt, berättar Pertan.

Per, Pertan, Ahlström, en av trotjänarna på Hylast
med 18 år i företaget, gör ett bromsbyte.

www.hylast.se
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Vänd dig med förtroende till oss.
Tel: 08-504 102 60
www.haninge-akeri.se

08-504 102 60

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

VI HAR ALLT FÖR VÄGARBETEN!

TMA, Ljuspiltavlor, VMS, Skyltar, Signaler
www.berlex.se

Norba AB Torsåsgatan 3 Box 813 391 28 Kalmar Tel: 0480-42 74 00
Konsumentvägen 12 Älvsjö
www.geesinknorba.com/se

VOLVO NYCKELFÄRDIG
Lätt att välja. Lätt att äga. Lätt att köra.

Volvo Nyckelfärdig – kompletta lastbilar, perfekt specade för olika transportuppdrag. Vi sköter
service och reparationer av hela fordonet, även påbyggnationen. Enklare än så kan det inte bli
för dig.
Behöver du en ny anläggningsbil omgående? Kontakta närmaste Volvo Truck Center
för status på våra lagerförda lastbilar. Du hittar våra anläggningar i Norrtälje, Enköping,
Eskilstuna, Sollentuna, Kungens Kurva, Jordbro samt Södertälje. Ring 08-62 55 500 eller
läs mer på volvotruckcenter.se
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”Jag har lärt mig
massor på Hylast”
Christian Engberg har gjort två av de tre årens praktik på Hylast.

Hylast har ett långtgående
samarbete med
lärlingsutbildningen vid Fredrika
Bremergymnasiet, Fredrik,
Fordons- och transport
programmet med inriktning
”Lastbil och mobila maskiner”.

– Hylast var med och startade utbildningen för några år sedan och vi har
två till fyra praktikanter hos oss om året. I år har vi en elev från vardera
årskursen 1, 2 och 3. Hylast ligger långt framme vad gäller fordons
teknik, så de lär sig mycket här. Samtidigt som det är en stor investering
för oss drar vi också nytta av den, flera av våra anställda kommer via
lärlingssystemet, berättar Klas Andersen.
Christian Engberg har gjort två av de tre årens praktik på Hylast och
gör sina sista två veckor som lärling. Han tycker att det varit fantastiskt
lärorika år.
– Det är otroligt roligt att göra min praktik här. Jag känner sig som
en i gänget och fick jag välja skulle jag vara här fem dagar i veckan. Det
är kul att gå hit varje dag och få lära sig nya saker. Min handledare,
Janne Norlin är en sjukt duktig mek. Han har alltid svar på mina frågor,
säger Christian.
Varje vecka har han, och de övriga eleverna på programmet, tre
dagars praktik på en verkstad och två dagars teoriundervisning på
skolan. Eleverna följer en kursplan och får uppgifter från skolan. Efter
tre år ska de ha gått igenom allt som har med bilarna att göra. Det första
året får de göra enklare uppgifter som att montera och demontera, men
allt eftersom ökar svårighetsgraden samtidigt som eleverna ska försöka
lösa problemen själva.

att reparera drivlinor, det är komplicerat och det krävs att man tänker
lite mer, berättar Christian.
Han gör sina sista veckor som lärling och ser fram att få börja jobba
på Hylast ”på riktigt” och lära sig ännu mer och ställas inför nya
svårigheter. Christian har varit intresserad av lastbilar och motorer ända
sedan barnsben. Drömmen är att få arbeta med pansarvagnar i
utlandstjänst.
– I nian tänkte jag ”Ball, det här ska jag hålla på med” när jag såg
stora lastbilar som lät mycket. Jag har alltid gillat att meka med motorer.
Det började med motorcrosshojen, sedan moppen, epa-traktorn och nu
egna bilen och så lastbilarna på Hylast förstås, säger Christian.
Dagens jobb består i att fixa bromsarna på en lastbil som har några
år på nacken. Christian ska byta bromsklockor bägge sidor fram och
spindeltapp vänster fram.
– Det är första gången jag byter tapp ensam, det ska bli kul att se om
jag klarar det utan hjälp. Hoppas det, säger han.
Förutom krånglande bromsar är trasig hydraulik vanliga fel på
bilarna som kommer in till verkstaden. Christian berättar att Hylast
tillverkar egna hydraulslangar och att man har en stor variation av
slangar och kopplingar.
– Tack vare det löser vi det mesta inom hydraulik, säger han.

– Felsökning på nya moment är det absolut svåraste. Det roligaste är

KÖR VARANNAN FOSSILFRITT.
Vi på Preem utvecklar grönare drivmedel av sådant som andra ser som skräp – restprodukter från skogsindustrin till
exempel. Vi lanserade vår HVO-diesel Preem Evolution Diesel redan 2011. Nu har vi tagit ännu ett jättekliv i vår evolution
och höjt den förnybara andelen upp till hela 50%. Det betyder att varannan mil du kör är helt fossilfri, utan att du behöver
byta bil eller betala ett öre mer. Men vi sitter inte nöjda för det, utan fortsätter att utveckla våra drivmedel så att du en
dag kan köra varje mil fossilfritt. Vår evolution går vidare.
Läs mer på preem.se

www.hylast.se
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Ny avancerad bromsprovanläggning
öppnar för flera nya tjänster

Nordea
Nordea
Nordea
Bank
Bank
Bank
ABAB
(publ)
AB
(publ)
(publ)

Hylast har investerat i en avancerad bromsprovanläggning som gör det
möjligt att utöka vårt tjänsteutbud med bland annat tvåårskontroll av
färdskrivare. Tjänsten är efterfrågad och kommer att införas under året.
Den nya bromsprovanläggningen gör det också möjligt att exakt
justera in, och anpassa bromskraften, på släp- och dragbilskombinationer
för att få ekipaget att bromsa jämnt. Justeringen är mycket exaktare än

den inbyggda automatiska anpassningen där släpen ofta har för låg
bromskraft. Bromskraftjustering ger bättre komfort och minskat slitage.
Det ökar också trafiksäkerheten, särskilt vintertid eftersom släp med för
låg bromskraft skjuter på dragbilen vid inbromsning vilket kan orsaka
onödiga olyckor.

En
trygg och
stabil finansiell
partner nära
dig.
En
En trygg
trygg och
och stabil
stabil finansiell
finansiell partner
partner nära
nära dig.
dig.
Vi
har
lösningar
utifrån
de
förutsättningar
och
Vi
har
lösningar
utifrån
de
förutsättningar
och
Vi har lösningar utifrån de förutsättningar och
behov
som just
ert företag
har -- med
rätt
behov
behov som
som just
just ert
ert företag
företag har
har - med
med rätt
rätt
kompetens
vid
rätt
tillfälle.
kompetens
vid
rätt
tillfälle.
kompetens vid rätt tillfälle.
Välkommen att
att kontakta oss!
oss!
Välkommen
Välkommen att kontakta
kontakta oss!
Företagskontor Stockholm
Stockholm Södra
Företagskontor
Företagskontor Stockholm Södra
Södra
0771-350 360
360
0771-350
0771-350 360
nordea.se
nordea.se
nordea.se
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”

Behovet av service
på bakgavellyftar på
lätta lastbilar är
mycket stort

Service av bakgavellyftar på alla lastbilar
Med över 25 års erfarenhet av service på
påbyggnader på tunga fordon vet vi var
problemen finns och hur man åtgärdar
dem. Hylast är auktoriserad servicepartner
för bakgavellyftar och är certifierade för de
vanligaste fabrikaten, bland annat Zepro,
MBB och U-lyft. Vi utför service på bakgavellyftar på alla lastbilar, även lättare lastbilar
med en tjänstevikt under 3,5 ton.
– Behovet av service på bakgavellyftar på
lätta lastbilar är mycket stort, de får ofta
problem på grund av eftersatt underhåll.
Bakgavellyftarna behöver ses över och
smörjas en gång i månaden för att de ska
fungera som ska under långa arbetspass. Vi
har fått många nya kunder som uppskattar
vår kunniga service, säger Björn Andersen,
verkstadschef och delägare på Hylast.

Visst är det strålande vad vissa
produkter kan göra underverk?
Kranar • Lastväxlare • Bakgavellyftar

Kraft och intelligens | hinz.se
Hinz Försäljnings AB 010-130 60 00

www.hylast.se
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Klaravik har köpare
i över 40 länder
Klaravik är specialiserat på att sälja
entreprenadmaskiner, lastfordon och
verktyg genom nätauktioner. Varje månad
görs det över 2200 auktionsavslut till ett
värde av 30 miljoner hos Klaravik Sverige.
Att sälja maskiner är ett tidskrävande arbete som
tar mycket tid. Många telefonsamtal och mail
från köpare ska besvaras, till det kommer
tidskrävande visningar och kanske obehagliga
prutningsförsök. Många företag saknar dessutom
rutiner för att dokumentera sina försäljningar så
att de uppfyller myndigheternas krav, och ofta
saknas spårbarhet och ett säkert sätt att hantera
betalningarna från köparen.
Klaraviks Nätauktionstjänst avlastar
företagen
– Vi har ett nätverk av auktionskonsulenter
över hela landet. När man har ett objekt som
ska säljas så tar man bara kontakt med
Klaravik och bokar in tid med närmaste
konsulent, berättar Emma Ringblom, Klaravik.
När företagets medarbetare kommer på
besök så dokumenteras objekten noggrant,
filmas och läggs upp via ett Youtube-konto.
Maskinens utrustning, servicehistorik, med
mera, listas i samråd med maskinägaren, oftast
direkt med ansvarig maskin/fordonsförare eller
mekaniker.
De största uppdragsgivarna är framförallt
hyrbranschen med uppdragsgivare som
Cramo, Ramirent, Lambertsson, men även
landets största byggbolag säljer utrustning via
Klaravik. Under senare tid har även mindre och
mellanstora entreprenadföretag, som till
exempel Hylast, börjat använda sig av Klaraviks
försäljningstjänst.
– Det är ett bekvämt och snabbt sätt att

sälja grejor på. Dessutom
slipper man kreditrisken,
säger Klas Andersen, vd
Hylast. Företaget har bland
annat sålt grävmaskiner
med tillbehör genom
Klaravik.
Emma Ringblom,
Klaravik, hade hand om
Hylasts senaste affärer och
berättar att några maskiner
såldes till Polen.
– Det var en riktigt rolig
försäljning, säger hon.
Nästan samtliga objekt
som säljs via Klaravik säljs
på plats hos maskinägaren,
vilket spar transportkostnader.
– Genom att vi har
specialiserat oss på
maskiner och arbetsfordon
så har vi också fått en god
kunskap i hur man
marknadsför objekten till
rätt köpare, berättar Emma
Ringblom.
Sökmotoroptimering
Varje år satsar Klaravik stort på sökmotor
optimering och olika former av annonsering. I
dagsläget har Klaravik över 47000 registrerade
köparkonton och klaravik.se har flera tusen
unika besökare varje dag. Detta gör att
uppdragsgivarna kan känna sig trygga på att
just deras objekt når ut till den som letar efter
ett specifikt objekt, t.ex. en grävmaskin.
Auktion är dessutom ett snabbt sätt att sälja
på. Efter besöket från Klaraviks medarbetare så

TJÄNA PENGAR PÅ DIN
GAMLA MASKINPARK!
VI ÄR SPECIALISTER PÅ ATT SÄLJA BEGAGNADE MASKINER
OCH TAR HAND OM HELA FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN.

läggs maskinen ut på auktion i 7 dagar. 95
procent av alla objekt som auktioneras ut av
Klaravik säljs efter sju dagar.
– Betalningarna av maskinerna hanteras på
säkert sätt av vår fakturapartner PayEx, ett av
landets ledande betalningsföretag. Alla
maskiner förhandsbetalas innan köparen
hämtar sitt objekt, avslutar Emma Ringblom.

45 000
BESÖKARE
VARJE VECK
A!

För oss är varje kund och produkt unik, så därför anpassar vi alltid vår marknadsföring efter
specifik produkt och erbjuder dig en hög service samt en trygg och effektiv försäljningsprocess.
www.klaravik.se
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Emma Ringblom, Klaravik.

Kontakta oss på 054 - 15 13 04 eller
på mail info@klaravik.se för mer information

www.hylast.se

GEHAB Kvalitetspåbyggaren:

Vi rekommenderar
våra kunder att anlita Hylast

NÖJD KUND

”

De driver en mycket
kompetent serviceoch reparations
verkstad och de är
fantastiskt bra att ha
att göra med

Peter Sundell, VD GEHAB

GEHAB Kvalitetspåbyggaren firar i år 40
år som en av Sveriges största lastbils
påbyggare. Företaget tillverkar transportskåp, flak, containerreden, specialfordon,
samt monterar lastväxlare, tippar, d
 umprar,
kranar, med mera, efter kundernas
önskemål.
– Marknaden går för högtryck och vi växer
kontinuerligt och levererar omkring 200
färdiga bilar om året, berättar företagets vd,
Peter Sundell.
GEHAB Kvalitetspåbyggaren ligger i
småländska järnvägsknuten Alvesta. Företaget
har 69 anställda och omsatte förra året 145
miljoner. Liksom Hylast är GEHAB ett helägt
familjeföretag och det ägs av andra generatio-

nen Hjertberg, syskonen Lars Hjertberg och
Monika Sundell. Företaget utnämndes i april
år till Årets Företagare i Alvesta 2016, en
utnämning som man är mycket stolt över.
– Kompetensen hos våra medarbetare är
hög och vi utför mer och mer komplicerade
påbyggnader och monteringar, berättar Peter
Sundell.
GEHAB:s kunder består av återförsäljare för
tunga fordon, chassitillverkare, åkerier, åkare
och kollegor i branschen. Marknaden sträcker
sig från Uppsala och söderut och företaget har
en säljare i Stockholm och en i Ulricehamn.
Samarbetet med Hylast inleddes för fyra fem år
sedan.
– Vi växer stort på Stockholmsmarknaden
och då är det viktigt att man kan erbjuda en

bra service för eftermarknaden. Även om vi har
väldigt få garantiåtaganden så uppstår det
tyvärr problem på våra påbyggnader och
Hylast kan alltid hjälpa oss att fixa till det. De
driver en mycket kompetent service- och
reparationsverkstad och de är fantastiskt bra
att ha att göra med, säger Peter Sundell.
Han tillägger att det också känns bra att
samarbeta med ett annat familjeföretag och
att GEHAB rekommenderar sina kunder att
göra service och reparationer hos Hylast.
– Hylast gör alltid ett bra jobb. Ett extra
plus är att de alltid svarar direkt i telefon när
man behöver få tag i dem, avslutar Peter
Sundell.

40 år i påbyggar branschen
www.gehab.com
www.hylast.se
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2016
16-17 SEPTEMBER

Välkommen till

Hylastdagarna

En familjefest i dagarna
två den 16-17 september!
12

www.hylast.se

Våra samarbetspartners demonstrerar
sina produkter.

Vi bjuder på
hamburgare!

Roliga aktivite
ter utlovas

Ta med hela fa
miljen. Det bj
uds på olika
aktivititer för
både dom stor
a och små.

Fredag kl. 11:00 – 17:00

i bjud
er på ham
Lördag Vkl.
10:00
– bu
15:00
rgare!

För sjätte året i rad anordnar Hylast tillsammans

Bilderna är från förra årets Hylastdagar och som

med ett antal samarbetspartners öppet hus och

vanligt hade vi tur med vädret. Solen sken från en

mässa i våra lokaler i Jordbro Företagspark. Här

klarblå himmel i dagarna två. Blivande truckers for

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

fram i full fart på de populära lådbilarna inne i

del av helgens specialerbjudanden från oss och

tvätthallen. Ute på gården njöt besökarna bland

våra leverantörer. Delta i någon av alla aktiviteter

annat av ljudet från en gammal tändkulemotor och

och tävlingar för både stora och små. Kör lådbils-

spanade in välskötta vrålåk från 50- och 60-talen

race inne i tvätthallen eller prova på Segway

och välputsade veteranlastbilar.

utomhus. Vi grillar hamburgare och bjuder på
kaffe och fika. Vi ses!
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Hylast sponsrar cross

”

Det är kul och viktigt att stödja sporten,
förarna och klubbarna behöver sponsorer för
att kunna genomföra tävlingarna. Dessutom är
många i vår bransch motorintresserade

ZD4 –ÖKA DINA
FRIA VIKTER.

NORDANÅ
TVÄTT AB
AB
NORDANÅ TVÄTT
Arbetskläder
& Mattor
Mattor
Arbetskläder &

08-777 09
08-777
099191

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!

Försäljning

Loads of Experience
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Lawrence Skoglund

www.sorling-ilsbo.se

070-646 24 88
lawrence@staffare.se

www.hylast.se

Torbjörn Eriksson

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

kart
Årets första SM-deltävling i crosskart kördes på superfina
Högstabanan i början av maj. Förhållandena var idealiska, banan var
tipptopp, solen sken från en klarblå himmel och publiken njöt av de
tajta racen i de sju olika klasserna med sammanlagt 127 anmälda
förare. Arrangör var hemmaklubben Haninge MK som förra året
valdes till bästa SM-arrangör.
– Vi satsar på att bli bästa arrangör i år igen och med tanke på vilken fin
bana vi har och hur lyckat helgens arrangemang är tror jag att vi klarar
det, säger Björn Andersen, verkstadschef och delägare på Hylast.
Hylast sponsrar årets första SM- och JSM-deltävling med priser och
program. Företaget sponsrar även en av Haninge MK:s 30 kartar. Karten
körs av Linus Andersen, 13 år, som kör sitt andra år i 125cc-klassen. Förra
året blev han sjua i junior-SM och har som mål att komma topp fem i år.
Linus berättar att starten är halva racet, att hans 125-kubiks C-pro toppar
cirka 120 på rakorna och att alla kartar är bakhjulsdrivna utan differentialväxel vilket gör att man måste köra på sladd genom kurvorna.
– Det är kul och viktigt att stödja sporten, förarna och klubbarna
behöver sponsorer för att kunna genomföra tävlingarna. Dessutom är
många i vår bransch motorintresserade och förra hösten bjöd vi in kunder
och personal till SM-finalerna på Högstabanan, berättar Björn Andersen.
Crosskart växer stort i hela landet och Haninge MK har Sveriges största
crosskart-klubb med cirka 30 förare i olika klasser. Crosskart har klasser
för alla åldrar och man kan börja köra uppvisningsrace redan som 6-åring
och tävla som 9-åring. Crosskart är en förhållandevis billig motorsport.
Kartarna är väldigt snabba, varvtiderna är i klass med de snabbaste
rallycross-bilarna och tävlingarna körs oftast på rallycrossbanor med en
blandning av grus och asfalt. Tävlingarna körs i tre kvalomgångar med tre
eller fyra varv beroende på banans längd. De bäst placerade förarna går
vidare till final och beroende på antal startande körs det olika många
finaler där runner-up tillämpas. A-finalen körs över 5 eller sex varv där
först i mål vinner. Årets SM och JSM består av 7 race som hålls på banor i
Mellansverige, Värmland och Norrland. Finalen går på Kägelborgsbanan i
Arboga 10-11 september.

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

Slangservice
återförsäljare

www.hylast.se
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POSTADRESS
Box 3121
136 03 Haninge

LEVERANSADRESS
Traversvägen 16
136 50 Jordbro

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

Gilla oss på Facebook

