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2-ÅRS GARANTI

VÅR STYRKA - 
DIN TRYGGHET
Som världens största leverantör av lasthanterings-
utrustning, vet vi vad vi gör! Hiab har i över 70 år 
levererat produkter av högsta kvalitet och vi vill låta 
dig ta del av vår erfarenhet och framgång.

Vi erbjuder nu 2 års full garanti på alla HIAB-kranar 
och alla MULTILIFT-lastväxlare samt hela 5 års      
garanti på stålstrukturen.* 

Den förlängda garantin ingår utan extra kostnad och 
ger dig både trygghet och låga ägandekostnader.

Våra miljöeffektiva produkter sparar bränsle, ökar 
din effektivitet samt ökar din lönsamhet både på 
kort och lång sikt.

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer!

*För fullständiga garantivillkor, kontakta oss          hiab.com     |    hiab.se
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engcon Sweden AB Transportgatan 5, 833 36 Strömsund
Tel 0670-65 04 00 | Web www.engcon.se | E-mail sweden@engcon.se

engcon nya kraftfulla 
tiltrotator för grävmaskiner 
mellan 26–33 ton. 

Fördelar:
+ 45° tiltvinkel
+ Förberedd för ePS
+ Kraftfull gjuten stomme
+ Centralsmörjning
m.m. 

Serieproduktion av 
EC233 påbörjas vi 
årsskiftet 2017/2018.

Maximal kontakt med 
nya EC-Oil 
Uppdaterad EC-Oil med nyutvecklad 
elkontakt för bättre skydd mot olja 
och smuts.

The noble art 
of digging

EC233 - för de riktigt 
tunga jobben
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Innehållsansvarig Klas Andersen Projektledare Hans Svensk Mediasäljare 

Cissi Åhlander Foto Mats Åsman, Hylast Text Mats Åsman Grafisk form 

MediaPartner Tryck Lenanders 2017
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

Hylast får väldigt höga betyg i bemötande och 

servicenivå i våra kundundersökningar. Det visar att 

vi på Hylast lyckas i vår målsättning att alltid vara en 

service- och reparationsverkstad i toppklass. 

Vårt tjänsteutbud utökas kontinuerligt och från och 

med i år är vi ackrediterade av Swedac för tvåårskontroll 

av färdskrivare, en efterlängtad tjänst och ett bra 

komplement till vår ackreditering för att reparera och 

släcka besiktningstvåor. Det är en populär tjänst som 

spar både tid och pengar åt våra kunder. Vi har också 

avancerad utrustning för axelmätning och injustering 

av axlar. Vi kontrollerar även hjulinställning, en ofta 

bortglömd åtgärd som är viktig för både ekonomi, miljö 

och förarkomfort. 

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 

fordonstekniker har en bred kompetens och kan ta alla 

typer av jobb. Några av dem har också 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. 

Vi har investerat i en ny telefonväxel som gör det lättare 

att nå rätt person. Kundmottagningen här i Jordbro har 

sex medarbetare som ger kunder på plats snabb och 

effektiv hjälp och gör en första bedömning av vad som 

är fel. Oftast kan någon av våra fordonstekniker i 

verkstaden ta emot bilen på en gång. Vi på Hylast är 

kända för att snabbt kunna lösa de flesta problem! 

Vårt nära samarbete med lärlingsutbildningen vid 

Fredrika Bremergymnasiet fungerar väldigt bra. Förra 

året anställde vi en av eleverna som gjorde sin praktik 

hos oss under den tre år långa utbildningen och i år har 

vi anställt en elev till. 

Hylast arbetar ständigt för att förbättra vårt arbete ur 

miljö-, arbetsmiljö-, och kvalitetssynpunkt. Vi har UC:s 

bästa riskklass, med en kreditrisk 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

Kunderna värdesätter vår kompetens
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www.gehab.com

40 år i påbyggar branschen

Lars ”Larsa” Andersson Lagar och 

assisterar fordon direkt på plats 

genom Hylasts tjänst, fältservice. 

Stort som smått 
- Hylast kompetenta fältservice 
löser dina problem på plats



5www.hylast.se

Service av världsklass | hinz.se
Hinz Försäljnings AB 010-130 60 00

Med precision,  
kunskap och  
stort hjärta hjälper  
vi våra kunder att  
bli vinnare.

Hylast har två välutrustade servicebussar som löser de flesta 

problem på plats. Allt från reparationer till service och slang-

byten. Vi fixar det mesta. Främst vänder sig tjänsten till kunder 

med entreprenadmaskiner, men vi gör även akutservice på 

lastbilar så att de kan ta sig till vår verkstad för egen maskin.

Servicebussarna är bemannade av våra egna duktiga fordons-

tekniker och kör i hela Mälardalen, från Uppsala i norr till 

Södertälje i söder. Servicebussarna har ”öppet” måndag till fredag 

07.00-16.00, men kör det ihop sig efter fyra så försöker vi ställa upp.

Lars ”Larsa” Andersson har fältservice som huvudsyssla och vet 

var minsta o-ring och hylsnyckel ligger i hans servicebuss. En solig 

fredagsförmiddag möter jag honom i ett grustag i Sorunda. En 35 

tons Hitachi-grävare har fått problem. Ägaren har passat på att ta 

ledigt så Larsa kan fixa felen i lugn och ro. Annars är det vanligt att 

maskinföraren väntar medan felet fixas. Stillestånd är dyrt och det 

gäller att snabbt komma igång igen.

– Det här är nog ett par timmars jobb, bedömer Larsa och 

berättar vad han ska fixa.

Vänstra bandet går inte att spänna och det beror antagligen på 

en trasig fettnippel som måste bytas. Och så ska Larsa montera ett 

nytt fotsteg och byta o-ring på sviveln. Han börjar med fotsteget. 

Larsa skär snabbt och säkert bort ett par bultrester, det enda som är 

kvar av det gamla fotsteget, innan han svetsar dit det nya.

– Det gick smidigt, säger Larsa.

Han plockar undan svetsen och de andra verktygen innan han 

kollar på fettnippeln till bandspänningen. Larsa gillar att ha 

ordning kring sig när han jobbar. När det är gjort skruvar han bort 

fettnippeln. Javisst, den var av. Larsa sätter dit en ny och fyller på 

nytt fett med fettsprutan. Bandet spänns så sakta.

– Bra, säger Larsa. Ägaren får fylla upp helt när han kommer på 

måndag.

Nu återstår o-ringen till sviveln. Dags för Larsa att krypa under 

maskinen och tömma ut några liter hydraulolja först. En dag som 

idag när det är varmt och solen skiner så är det helt ok menar Larsa.

Inga problem här heller. Efter en stund är o-ringen bytt. Larsa 

packar in grejorna i servicebussen och kör tillbaks till Jordbro.

Stort som smått 
- Hylast kompetenta fältservice 
löser dina problem på plats
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SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
Slangservice

återförsäljare

– Hylast har rätt handlag för våra på kostade bilar

Kenneth Hellström, grundare, ägare 

och vd till åkeriet Miljötrans.
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VÄRLDENS FÖRSTA SVANENMÄRKTA DIESEL.
Äntligen kan du med en helt vanlig dieselbil tanka Svanenmärkt! Preem Evolution Diesel Plus är den första dieseln 
någonsin som får  bära Svanen – Nordens o�  ciella miljömärke. Den kan blandas med all annan diesel och kostar 
inte ett öre mer. Preem Evolution Diesel Plus har minst 50% för nybart innehåll och gör att du kan köra varannan 
mil fossilfritt. Läs mer på preem.se

Det säger Kenneth Hellström, grundare, 

ägare och vd till åkeriet Miljötrans. Företaget 

arbetar i renhållningsbranschen och servar 

hela Storstockholm med sina ljusgröna 

liftdumprar, lastväxlare och kranbilar. Alltid 

skinande rena, bilarna tvättas varje dag.

– Alla bilar har påkostade lackarbeten, kjolar, 

ombyggd belysning och ny klädsel. Chaufför-

erna ska vara stolta över sitt jobb och sina 

bilar, förklarar Kenneth.

Bilarna är inte bara snygga, de är också 

rullande livräddare. Alla förare har HLR-utbild-

ning och samtliga fordon har hjärtstartare.

Samarbetet med Hylast inleddes för ungefär 

tio år sedan. Verkstaden reparerar Miljötrans 

påbyggnader. 

– Även om vi bara köper påbyggnader från 

kvalitetsleverantörer så går de sönder ibland. 

Och för oss är det inte bara viktigt att man får 

proffshjälp av duktiga fordonstekniker som 

fixar felen snabbt. De måste också ha rätt 

känsla för våra exklusiva bilar. Och Hylast 

fordonstekniker har rätt handlag, bilarna är 

alltid lika snygga och fräscha när vi hämtar ut 

dem som när vi lämnade in dem, säger 

Kenneth.

Han är också mycket nöjd den snabba 

servicen. Oftast kan Hylast ta in bilen i 

verkstaden med en gång. Men skulle det vara 

fullt så bokas bilen in väldigt snabbt. 

 Verkstaden har kvällsöppet så det är nästan 

aldrig några problem att få tid samma dag. 

– Att vi kan hämta den färdiga bilen i stort 

sett när som helst under dygnet passar oss 

också bra, säger Kenneth.

Milötrans har tio tunga och två lätta bilar 

som servar hela Storstockholm med Miljötrans 

tjänster 05.30-14.30. Mest handlar det om 

avfallshantering som avfallscontainrar, 

komprimatorer och storsäckar. Även de i 

företagets lysande gröna färg som varit 

Miljötrans kännetecken i 15 år.

– Vi har många återkommande kunder som 

vuxit tillsammans med oss. Flera kunder har 

hängt med ända sedan jag startade företaget 

för 20 år sedan, berättar Kenneth.

– Hylast har rätt handlag för våra på kostade bilar



8
www.hylast.se

Det känns väldigt positivt att vi 
inlett ett samarbete med Hylast
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Det säger Lotta Lundquist, VD för Delvator 

AB som är generalagent för Hitachis 

entreprenadmaskiner och hjullastare i 

Sverige. Delvator firade 30 år förra året 

och 2016 var företagets hittills bästa.

Med huvudkontor i Eslöv, filial i Härnösand, 

och kunder över hela landet krävs ett nära 

samarbete med duktiga verkstäder där 

kunderna finns – allt för en eftermarknad i 

toppklass för Hitachis stora utbud av 

bandgrävare, hjulgrävare, hjullastare, 

specialmaskiner och minigrävare. Sedan 

något år tillbaka har Delvator inlett ett 

samarbete med Hylast för kundanpassningar, 

service och reparationer på Hitachis 

maskiner. De första kundanpassade grävarna 

är just färdiga för levereras till kund och Lotta 

Lundquist berättar att valet av Hylast som 

samarbetspartner för eftermarknaden i södra 

Storstockholm var lätt.

– Våra kunder vet vilka verkstäder som gör 

ett bra jobb och de rekommenderade Hylast. 

Dessutom utgår en av våra säljare för 

Stockholm, Mälardalen och Södermanland 

från Hylast, så vi har en naturlig koppling till 

dem, säger hon.

– Japanska Hitachi har mycket gott rykte 

på marknaden, och det är viktigt med kvalitet 

genom hela kedjan. Från maskiner, till 

dokumentation, kundanpassningar och 

eftermarknad.

På Hylast arbetar fyra fordonstekniker med 

kundanpassningar och verkstadschef Björn 

Andersen berömmer Delvators färdiga 

utrustningssatser med tydliga instruktioner 

som underlättar arbetet med monteringen.

I Sverige läggs det ner mycket tid och 

pengar på kundanpassningar. Ofta ligger så 

mycket som en tredjedel av maskinernas 

värde i eftermonterad utrustning som 

redskapsfästen, skopor, tiltrotatorer, 

centralsmörjning, komradio, värmare, 

lampor, alkolås, mm.

Delvator lagerför de vanligaste maskinerna 

och företaget försöker hela tiden att ligga 

steget före kunderna och ta hem de maskiner 

som kommer att efterfrågas.

– Senaste året har vi sett en ökad 

efterfrågan på ”kortrumpade” hjul- och 

bandgående grävare, maskiner med kort 

bakdel och snäv svängradie som passar på 

trånga arbetsplatser, berättar Lotta Lundquist.

Delvator säljer flest maskiner i Mälardalen 

och Göteborgsområdet där omfattande 

bostadsbyggande och många 

infrastrukturprojekt skapat en mycket stor 

efterfrågan på nya entreprenadmaskiner.

– Vi tar hela tiden nya marknadsandelar 

och vi möter stort intresse för våra nya 

hjulgrävare med steg IV motorer som klarar 

de nya utsläppskraven, säger Lotta Lundquist.

”Våra kunder vet vilka 
verkstäder som gör ett 
bra jobb och de 
rekommenderade 
Hylast”

Lotta Lundquist, VD för Delvator AB som är 

 generalagent för Hitachis entreprenadmaskiner 

och hjullastare i Sverige.
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Nu är Hitachis ZAXIS-6 hjullastare 
här! Mångsidiga som sina föregång-
are förflyttar de effektivt allt från snö 
och grus till schaktmassor eller pallar 
med tunga laster. Vidareutvecklade 
och förbättrade på åtskilliga punkter 
hjälper de dig att göra jobbet 
roligare, snabbare och mer lönsamt 
– oavsett vilken slags verksamhet du 
jobbar med.

Upplev effektivitet och mångsidighet 
när den är som allra bäst. 
 
Anmäl intresse för maskindemo på 
delvator.se/produktnytt

Supereffektiva 
mångsysslare som 

levererar i alla miljöer

p

p

p

p

p

EFFEKTIVARE 

SNÅLARE

BEKVÄMARE 

MER FLEXIBLA

MER MILJÖVÄNLIGA

ZAXIS 

6 
ÄR HÄR!

Delvator AB
Vikhemsvägen 18, 241 38 Eslöv 
0413-692 00  www.delvator.se
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Vi är mycket glada att vi från och med i år 

har utökat vårt tjänsteutbud med tvåårs-

kontroll av digitala färdskrivare. Det är en 

tjänst som efterfrågats av våra kunder. Fyra 

av våra fordonstekniker är ackrediterade av 

Swedac för kontroll av färdskrivare i tunga 

fordon, så det finns alltid någon som snabbt 

kan hjälpa till. Vi har den allra senaste 

utrustningen och en mätstation är uppsatt 

på gaveln av verkstaden. Vi rapporterar 

genomförd kontroll till Transportstyrelsen.

– Tvåårskontrollen är en ny och viktig 

tjänst och ett bra komplement till tjänsten 

reparation och släckning av besiktnings-

tvåor. Det är en mycket populär tjänst som 

spar både tid och pengar åt våra kunder, 

säger Klas Andersen.

Vi har skapat en helt ny hemsida som gör 

det lätt att hitta den information du letar 

efter. Vår nya hemsida är byggd med så 

kallad responsiv design, vilket innebär 

att den anpssar sig efter användarens 

skärmstorlek. Den ser med andra ord 

lika bra ut antingen du surfar på telefon, 

surfplatta eller dator. 

– I dag när allt mer av webbtrafiken går via 

smarta telefoner är det viktigt att vi på Hylast 

kan erbjuda våra kunder en mobilanpassad 

hemsida. Tekniken stödjer också framtida 

enheter med annan skärmupplösning, säger 

Klas Andersen, VD, Hylast.

Hylast.se har även fått nya och överskådliga 

menyer med snabba genvägar som tar dig till 

informationen du letar efter. Varje undermeny 

innehåller självklart kontaktuppgifter och 

länkar till alla våra tjänster. Det är lätt att hitta 

rätt på hylast.se!

hylast.se – ny snygg och lättnavigerad hemsida

Efterlängtad nyhet i vårt tjänsteutbud:
Tvåårskontroll av färdskrivare

En ackrediterad verkstad ska installera och 

plombera färdskrivaren innan fordonet 

används för transport på väg. Kraven omfattas 

av bestämmelserna i EG förordning nr 

561/2006.

För att fortsatt uppfylla kraven ska en 

ackrediterad verkstad utföra en periodisk 

kontroll av färdskrivaren. Kontrollmetoder 

anges av tillverkare eller deras representanter. 

Periodisk kontroll skall utföras senast 24 

månader från föregående kontroll.

Fakta om Periodisk 
kontroll (tvåårskontroll) 
av färdskrivare
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Hitta en lösning som  
passar dig och ditt företag

Vi tycker att det ska vara enkelt att starta och driva företag. Hos oss 
får du hjälp med alla delar, vi har lösningar för både ditt företag och 
dig själv. Hos oss får du expertråd och banktjänster för ditt företags 

ekonomi, ekonomisk rådgivning för både dig och din familj samt 
försäkrings- och pensionslösningar för dina anställda. 

Läs mer på nordea.se/dittföretag
eller ring oss på 0771-350 360

BUSINESS BANKING StocKholm, 0771-350 360 NordEA.SE
Nordea Bank AB (publ)

Med rätt hydraulolja  
är du snällare mot miljön. 
Varje dag.
Med Q8 Holbein Bio Plus är du lite snällare mot miljön.  
Holbein Bio Plus är en syntetisk hydraulolja som är biologiskt 
nedbrytbar och är baserad på syntetiska estrar och är anpassad 
för ett året runt bruk i mobila och stationära hydraulsystem. 
Q8Oils försäljningsställen finns över hela landet.  
Du är alltid välkommen att kontakta oss. 
Säljsupport 020-88 88 00, smorjmedel@okq8.se 
Teknisk service 08-506 805 40, produktteknik@okq8.se

2016_2_Hylast_90x65.indd   1 2016-06-02   08:54:19

Norba AB  Torsåsgatan 3  Box 813  391 28 Kalmar  Tel: 0480-42 74 00
Konsumentvägen 12   Älvsjö        www.geesinknorba.com/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
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Hylast sponsrar Crosskart
Även i år är Hylast huvudsponsor för 

Crosskart och helgen den 16-17 september 

bjuder vi kunder och personal på SM och 

JSM-finaler på Högsta motorstadion.

– Många i vår bransch har ett brinnande 

motorintresse så det känns väldigt kul att vi 

kan bjuda in till årets SM-final. Vi väntar oss 

spännande och underhållande race i de sex 

olika klasserna, säger Björn Andersen, 

verkstadschef och delägare på Hylast.

I år är det tredje året i rad som Hylast 

sponsrar Crosskart och Björn berättar att 

intresset för sporten ökar starkt. Till årets 

första SM-deltävling i Höljes är hela 237 förare 

anmälda. Årets säsong innehåller 15 tävlingar, 

varav fem är SM-tävlingar.

Crosskart växer stort i Sverige. Kartarna är 

väldigt snabba, varvtiderna är i klass med de 

snabbaste rallycross-bilarna. Att kartarna är 

förhållandevis billiga gör inte saken sämre. 

Tävlingarna körs på rallycrossbanor eller 

bättre folkracebanor. Varje förare börjar med 

att köra tre kvalheat. De nio bästa förarna i 

varje klass går vidare till final.

Crosskart har från och med i år utökats till 

sex klasser: Mini (endast uppvisning), 85cc 

tvåtakt, 125cc tvåtakt, 250cc tvåtakt, 650cc 

fyrtakt och Xtreme 600 cc fyrtakt (max 750cc). 

Motorerna ska komma 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 är stel och differential är inte 

tillåten.

Foto: Bitte Pettersson
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Lawrence Skoglund
070-646 24 88
lawrence@staffare.se

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

Försäljning

ZD4 – ÖKA DINA 
FRIA VIKTER.FRIA VIKTER.

 FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!

Loads of Experience
www.sorling-ilsbo.se   

Loads of Experience
www.sorling-ilsbo.se   

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

BEHÅLL FÖRSPRÅNGET
LÅT OSS TA HAND OM DIN LASTBIL

Hylast_90x30mm.indd   1 2017-04-28   12:43:18

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
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En familjefest i dagarna 
två den 22 och 23 september!
För sjunde 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 att titta 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 lådbilsrace inne i tvätthallen 

eller prova på Segway utomhus. Vi grillar hamburgare och bjuder på kaffe och 

fika. Vi ses!

Bilderna är från förra årets Hylastdagar och som vanligt hade vi tur med 

vädret. Solen sken från en klarblå himmel i dagarna två. Blivande truckers for 

fram i full fart på de populära lådbilarna inne i tvätthallen. Ute på gården njöt 

besökarna bland annat av ljudet från en gammal tändkulemotor och spanade in 

välskötta vrålåk med blänkande lack och fälgar från femtio- och sextiotalen och 

välputsade veteranlastbilar. En och annan besökare vågade sig också högt upp i 

luften och beundrade utsikten från korgen på en kranbil!

Välkomna till 
Hylastdagarna 



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

LEVERANSADRESS 
Traversvägen 16
136 50 Jordbro

Gilla oss på Facebook




