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et går bra för entreprenadbranschen just nu. Vi är inne i en bra konjunktur med många pågående och kommande 
bygg- och anläggningsprojekt. Det betyder att det är mycket jobb för våra kunder. Det betyder i sin tur att 

det också är mycket att göra för oss inom Delvator och vi gör allt för att finnas till hands för våra kunder och 
ta hand om deras behov av nya maskiner. Allt detta är glädjande och Delvator säljer många nya maskiner i år.

Det innebär samtidigt att vi också har ett brett utbud av begagnade maskiner till salu, som är tillgängliga för 
snabb leverans. Se vår hemsida www.delvator.se och klicka på menyn Begagnade maskiner för aktuellt utbud av 
begagnade bandgrävare, hjulgrävare, hjullastare och minigrävare.

Jag vill också ge en uppmaning att följa Delvator i våra digitala kanaler. Delvator finns på Facebook, LinkedIn, 
YouTube och Mynewsdesk.
Vad som är aktuellt och alla våra pressreleaser och nyheter finns också på Mynewsdesk, så följ oss gärna där. Enklast 
kommer man dit via vår hemsida. Klicka på menyn Nyheter och se allt nytt som händer, inklusive publicerade bilder.
Glöm heller inte Grävlingen, som du just nu läser. Det är gratis att prenumerera, så varför inte tipsa kolleger och 
anställda om att skaffa en egen prenumeration! Formulär för gratis prenumeration finns på hemsidan, även det 
under menyn Nyheter.

Vi möts inte bara digitalt, förstås. Jag hoppas få se många av er under mässorna Load up North i Boden 31 augusti 
till 2 september och på Entreprenad Live i Knutstorp 14-16 september. På båda mässorna visar vi ett urval av våra 
bästa maskiner. Mässorna är också ett bra tillfälle att skapa kontakter. Kom in i vår monter, ta en fika och prata! 

Jag önskar Er alla en trevlig och intressant stund med Grävlingen. Läs om om exempelvis TA Schakt & Entreprenad 
i Frövi, Markona Maskin AB, Kolvikens Gräv AB, Hercules Grundläggning AB, Peter Bergsten Entreprenad AB 
och många andra som satsat på Delvator och Hitachi!

ledaren

Se våra nya maskiner
– glöm inte utbudet av begagnat!

D

Delvators verksamhet och produkter är 
kvalitetscertifierade enligt ISO 9000 och 
ISO 14001. Certifieringen är en garanti 
för att kvalitetsarbetet följer fastlagda 
rutiner när det gäller säkerhet, hållbarhet 
och miljö.
Alla som får en Hitachi levererad får 
också med den viktiga dokumentationen 
med alla intyg och dokument rörande 
utrustning, CE-märkning, miljöintyg, 

säkerhetsdatablad, avgasrening och 
miljödeklaration. 
Varje maskin har på det här sättet fått 
sin egen unika dokumentation som sedan 
följer maskinen under dess livstid.
Delvator levererar dessutom två pär- 
mar till varje maskin. En avsedd för 
entreprenörens kontor och en avsedd 
att följa maskinen. Dessutom finns all 
dokumentation även lagrad hos Delvator.

Lotta Lundquist,
Vd Delvator AB

Dubbla pärmar 
för säkerhets skull.

Säkerhet, hållbarhet och miljö är nyckelbegrepp 
i Delvators kvalitetsarbete.

Säkerhet hållbarhet
och miljö i dubbla pärmar

nyheter Ny maskin från Delvator. CE-märkt 
i sin helhet inklusive all utrustning 

och med all dokumentation levererad 
tillsammans med maskinen.

FAKTA DELVATOR AB: 
• Delvator AB är svensk generalagent för Hitachis entreprenadmaskiner och har kontor, 
verkstad och lager i Eslöv och Härnösand. I Eslöv finns utställningshall och runt om i Sverige
finns säljkontor och serviceverkstäder i ett rikstäckande nät.

• Läs mer på www.delvator.se
• Facebook: Följ Delvator AB. 
• LinkedIn: Följ Delvator AB.
• YouTube: Följ Delvator AB.
• Mynewsdesk: Följ Delvator AB.
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utrustning & service

 

Markus ”Mackan” Larsson och…

Joakim Örneborg

…Gustav Holmberg vårdar maskinerna.

Gustav och Mackan 
vårdar maskinerna

”När man får vara med och bestämma hur maskinerna

ska utrustas och se ut, då har man också stark 

motivation att sköta om grejerna!”

      Så tycker Gustav Holmberg och Markus ”Mackan” Larsson, maskinförare hos TA Schakt & Maskin AB 
utanför Örebro.
Med maskiner från Delvator som utrustas och servas av Delvators egna eller kontrakterade verkstäder blir 
allt rätt. Delvators serviceorganisation täcker hela Sverige och är okomplicerad. Det är snabba beslutsvägar, 
kostnadseffektivt och gör så att både maskinägare och maskinförare får bästa tänkbara service och support.

 Läs vidare på nästa sida
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Joakim Örneborg

– Om man uppfyller de två sakerna 
och dessutom har tillgång till bra 
service på nära håll, då blir det bra. 
Då blir maskinerna bekymmersfria och 
arbetet effektivt, säger Tobias, som nu 
allt mer väljer Hitachis maskiner från 
Delvator. Närheten till Örebro innebär 
att maskinerna utrustas av Delvators 
kontrakterade verkstad i Berglunda 
utanför Örebro och att både Tobias 
och hans maskinförare får dem precis 
så som de vill.
Totalt har TA Schakt & Maskin ett 40-tal 
maskinenheter. Halva maskinparken 

består av hjullastare och i övrigt finns 
grävare, en teleskoplastare och tre 
lastbilar i företagets ägo. 

– När det gäller grävarna har vi allt 
från minigrävare och upp till en 45 tons 
långgrävare i arbete, berättar Tobias. 
Hitachimaskinerna är en ZW250 
hjullastare, en minigrävare ZX33U, en 
ZX210LC bandgrävare och två stycken 
hjulgrävare ZX140W.
Huvuddelen av företagets verksamhet 
är knuten till Billerud-Korsnäs stora 
kartongpappersbruk i Frövi.

FAKTA DELVATORS 
ARBETSSÄTT:
Jämfört med de dominerande 
leverantörerna av entreprenadmaskiner 
är Delvator ett litet företag som har 
stora fördelar. Delvators sälj- och 
serviceorganisation består av ett 
rikstäckande nätverk av egna och 
fristående servicegivare. Att Delvator och 
servicegivarna bedrivs som små företag 
skapar de bästa förutsättningarna för bra 
kontakter med maskinägarna. Delvator och 
servicegivarna lämnar ingen maskinägare 
i sticket. God tillgänglighet, snabb service 
och hög kompetens som snabbt kommer 
maskinentreprenörerna tillgodo är 
Delvators främsta konkurrensmedel. 
Plus att Hitachis maskiner håller kvalitet i 
världsklass!

Markus ”Mackan” Larsson har
specialdesignade ljus på grävaren.

utrustning & service

     Maskinerna ska vara rätt utrustade för sina uppgifter och förarna ska kunna 
få maskinerna i ett utförande som de bestämmer! Så resonerar Tobias ”Tobbe” 
Andersson, ägare av TA Schakt & Maskin AB i Frövi.

Rätt och snyggt med 
Hitachi från Delvator Gustav Holmberg har kromat 

avgasrör på sin grävare.

Tobias ”Tobbe” Andersson, ägare 
av TA Schakt & Maskin AB i Frövi, 
värdesätter samarbetet med Delvator 
och Delvators säljare Anders Ericsson 
på Berggrens Maskinservice.

Tiltrotatorns grip har fått besök av 
penseln helt nyligen och alla tillbehör 
hålls i toppskick. Snabbfästen med 
Oilquick gör redskapsbytena enkla.

Maskinerna används exempelvis för 
brukets materiallogistik, för delar av 
lastning/lossning och för muddringen 
i reningsdammar och städningen av 
industrijärnvägsspåren.

De omväxlande arbetsuppgifterna gör  
att utrustningen på maskinerna är om- 
fattande och hydrauliken anpassad till 
redskap som exempelvis tiltrotatorer, 
hydraulhammare, BM-fäste i fronten, 
men även för lite mer udda lösningar 
som räljshjul för industrispåren vid 
kartongfabriken. Maskinerna har också 

grävsystem och Oilquicks snabbfäste för 
enklare byte av redskap.

När TA Schakt gör maskininvesteringar 
engageras även de berörda maskinförarna. 
De får vara med och bestämma 
maskinernas utformning. 
– En viktig sak är att joystick, knappar 
och reglage får ett utförande som passar 
dem som ska köra maskinerna, säger 
Tobias.
Men det brukar också bli snygga belys-
ningslösningar. Och när maskinförarna 
vill pryda maskinerna med kromade 
avgasrör eller annat, så blir det så också.
Sen kommer skötseln av maskinerna. 
Bland TA Schakts anställda är det regel 
att man lägger ansträngningar på att 

hålla dem rena och snygga.
– Det är roligare att jobba när man 
uppmuntras att hålla maskinerna i bra 
ordning, säger till exempel Markus 
”Mackan” Larsson och Gustav Holmberg 
som kör de två hjulgrävarna.  

TA Schakt uppskattar närheten till 
Delvators kontrakterade verkstad 
Berggrens Maskinservice utanför Örebro.
– Fördelen med Delvator och dess 
verkstäder är att man alltid känner sig 
prioriterad och får bra bemötande, tycker 
Tobias Andersson.
– Att samarbetet med dem som levererar 
och servar maskinerna fungerar bra avgör 
om maskinägandet fungerar bra. Och 
det gör det, säger han.

TA har två ZX140W-5 i arbete 
inne på kartongfabrikens område. 
Båda utrustade med tippvagn 
och tillbehör för olika service-
uppgifter på fabriksområdet.
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hjulgrävare

Markona satsade på
två hjulgrävare ZX145W-6
När Markona Maskin AB i Uppsala investerade i två nya hjulgrävare blev det Hitachis 
senaste modell av 17-tonnaren ZX145W-6. Valet baserades på företagets goda erfarenheter 
av Hitachis maskiner sedan tidigare.

I Markonas maskinpark finns bland 
annat en äldre Hitachi från 2005. Det 
är företagets hjulgrävare ZX130WT som 
har gått över 17 000 timmar utan några 
problem och fortfarande är i drift.
– Vi har underhållit den maskinen med 
service och slitdelar. I övrigt har vi inte 
haft några speciella reparationskostnader, 
berättar Markonas maskinchef Linus 
Andersson.

– Vi är väldigt nöjda med allt som har 
med Delvator och Hitachi att göra. 
Det är aldrig problem eller krångel och 
maskinerna fungerar pålitligt, säger han. 

Markona är en företagsgrupp som 
ursprungligen grundades 1994 och har 
totalt 200 medarbetare. Företaget arbetar 
med mark och anläggning, innefattande 
markentreprenader, asfaltering och 

 
FAKTA HITACHIS 
HJULGRÄVARE:

ZX140W-6:
Maskinvikt: 17 000-17 800 kilo, 
beroende på utrustning
Motor: Deutz TCD4, 4 cyl, 4,1 liter
Motoreffekt: 105 kW (140 hk)
Maximalt vridmoment: 550 Nm
Arbetshydraulik: Dubbla pumpar, 
HIOS IV
Skopstorlek: 650 liter

ZX145W-6:
Kompaktbyggd, maskinvikt: 
17 000-17 400 kilo, beroende på 
utrustning
Motor: Deutz TCD4, 4 cyl, 4,1 liter
Motoreffekt: 105 kW (140 hk)
Maximalt vridmoment: 550 Nm
Arbetshydraulik: Dubbla pumpar, 
HIOS IV
Skopstorlek: 650 liter

ZX170W-6:
Maskinvikt: 19 900-20 700 kilo, 
beroende på utrustning
Motor: Isuzu AR-4HK1X
Motoreffekt: 128,4 kW (172 hk)
Maximalt vridmoment: 670 Nm
Arbetshydraulik: Dubbla pumpar, 
HIOS IV
Skopstorlek: 800 liter

ZX190W-6:
Maskinvikt: 20 100-21 100 kilo, 
beroende på utrustning
Motor: Isuzu AR-4HK1X
Motoreffekt: 128,4 kW (172 hk)
Maximalt vridmoment: 670 Nm
Arbetshydraulik: Dubbla pumpar, 
HIOS IV
Skopstorlek: 900 liter

snöröjning. Markona har eget asfaltverk 
och även en egen bergtäkt. 
Markona Maskin AB är en avknoppning 
till moderbolaget och förser verksamheten 
med en del av maskinresurserna. 

Maskinparken består av ett 20-tal grävare 
1-30 ton (varav cirka hälften är Hitachi), 
12 hjullastare, 15 lastbilar, samt väghyvel, 
bandschaktare och traktor. 

Markonas två nya hjulgrävare är i bruk sedan i våras.

Markonas maskinchef Linus Andersson tillsammans 
med Delvators säljare Håkan Svanberg.

17000
timmar har den äldsta 

av Markonas hjulgrävare 
gått utan problem. 

Hittills.

Hitachis storsäljande ZX145W-6 är hetast i Sverige just nu och 
leveranserna av modellen sker nu hela tiden till entreprenörer över hela 
Sverige. Markona i Uppsala var en av de första att ta ZX145W-6 i bruk.
Samtidigt finns även tvillingmodellen ZX140W-6 tillgänglig. Skillnaden 
mellan 145:an och 140:an är att den förstnämnda är mer kompakt och 
därmed har fördelar i trånga arbetsmiljöer. Men båda modellerna har nu 

Serie 6-teknik och även ny motor, som erbjuder maskinerna mer styrka.
Även de senaste Serie 6-modellerna av de större hjulgrävarna 
ZX170W-6 och ZX190W-6 är tillgängliga för beställning och leverans.
För mer information kontakta någon av Delvators säljare, eller läs mer 
på www.delvator.se. 

    De två nya hjulgrävarna ZX145W-6 har 
det senaste av Hitachis teknik. Modellen 
är Hitachis kortrumpade hjulgrävare 
med en bakre svängradie på 1 850 mm. 
Trots det mindre formatet ligger vikt 
och klassificering kvar 
i 17-tonsklassen. 
Den nya Ser ie 
6-modellen har fått 
en betydligt större 
motor på fyra liter 
(mot tidigare tre liter). 
Ökad motorstyrka 
ger fördelen att hyd- 
raulsystemet får mer  
kapacitet än tidigare. Hitachis hydraul- 
system HIOS IV har från början kraftigt 
överdimensionerade hydraulpumpar, 
vilket ger uthållig drift. Med större 
motor kan pumparna utnyttjas bättre och 
leverera högre oljeflöde, oavsett varvtal. 

När det gäller egenskaperna i övrigt har 
den kompakta modellen hög stabilitet i 
sidled trots den indragna motvikten och 

den långa räckvidden. ZX145W-6 är 
kompakt i formatet men erbjuder ändå 
samma generösa räckvidd som ZX140W. 
Även hytten är stor och rymlig och har 
låg ljudnivå och mycket god sikt – även 

i sidled, vilket ju är 
särskilt viktigt på trånga 
arbetsplatser.

En annan uppskattad 
egenskap är att båda 
modellerna förflyttar  
sig snabbt på lågväxel. 
Styrkan i transmissionen 
är mycket konkurrens-

kraftig i jämförelse med andra märken 
och det märks speciellt i motlut. Maskinen 
behåller sin fart även uppför och totalt 
sett upplever maskinföraren att maskinen 
erbjuder ett effektivt arbete.
Precis som i alla Hitachi har hydrauliken 
väldigt bra känsla. Maskinen följer med 
perfekt i spakrörelserna och den gör det 
som maskinföraren vill att den ska göra. 

HITACHIS HJULGRÄVARE
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specialmaskiner

   Alla vill se
  Kolvikens
clamshell

Det är Kolvikens ägare, Kenneth Kolviken och hans kollega Patrik 
Backström som beslöt sig för att satsa på clamshelltekniken. 
I våras levererades maskinen (se faktarutan) och sedan dess 
har den schaktat vid Östra Sjukhusets utbyggnad i utkanten 
av Göteborg.
Att grävaren är en succé märks på det stora intresset. Fem 
facktidningar, de stora bygg- och anläggningsföretagen, 
schaktföreningar, konkurrenter, kolleger och andra kommer 
för att se och lära om clamshell.
Till och med Hitachis egna tidning Ground Control kom för 
att se maskinen i arbete, och för att filma och fotografera.

– Ja, det här ser verkligen bra ut, tycker Kenneth Kolviken och 
Patrik Backström. Intresset ger en vink om vad vi kan vänta 
oss för efterfrågan på den här maskinen framöver, säger de.
Kenneth och Patrik är också nöjda med vad maskinen presterar. 

FAKTA ZX350LC-6 CTA:
Modell: ZX350LC-6 CTA, vikbar teleskopbom, räckvidd 25 meter
Maskinvikt: 42.750 kg
Motor: 6-cylindrig Isuzu AQ-6HK1X, 7,8 liter
Motoreffekt: 210 kW (286 hk)
Hydraulik: TRIAS II med 3 hydraulpumpar
Skopkapacitet: 1300 liter
Skopans svängradie vid max grävdjup: 8400 mm
Hyttens glidlängd framåt: 1300 mm

Sveriges första Clamshellgrävare, som Delvator 
levererat till Kolvikens Gräv AB, har blivit en 
publikmagnet. Det ena studiebesöket efter det 
andra kommer nu till Göteborg för att se den 
produktiva maskinen gräva på djupet.

Gripskopan tar 1,3 kubikmeter massor per skoptag, vilket är 
mycket bra. Tekniken med gripskopa innebär också mindre 
spill, samtidigt som varje grävsekvens går snabbare med 
teleskoperande bom, jämfört med vad en långgrävare skulle 
klara.
Sikten ner i gropen är bra, med siktfönstret i hyttens glasgolv 
och hela hytten kan skjutas fram på glidskenor för att få fri 
sikt rakt ned i schakten. Som mest kan den här maskinen nå 
25 meter vertikalt.
– Produktiviteten är bra. Det är en rapp och smidig maskin 
som lever upp till förväntningarna. Det bästa av allt är att vi 
inte har någonting annat än positivt att säga om den, säger 
Patrik Backström.

Kenneth Kolviken och Patrik Backström satsade på clams-
hell från Hitachi och får nu ständiga besök av intresserade.

Vid sjukhusbygget schaktar 
maskinen för kulvertbyggen.

Siktfönstret i hyttens golv gör att Patrik Backström 
kan se ner i schakten. Tack vare att hytten vilar 

på glidskenor kan hytten skjutas framåt.

25
meters

räckvidd

Se film på YouTube, sök kanal ”Delvator”
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Så beskriver Delvators säljare Claes Gustafsson de starkaste 
egenskaperna hos senaste modellen av Hitachis 35 tons 
bandgrävare, ZX350LC-6.
– Det är ingen slump att den här bandgrävarmodellen är den 
näst största i sin storleksklass på den europeiska marknaden, 
säger han.

   – Även här i Sverige ökar behovet av 
maskiner i denna storleksklass. Jag vill 
kalla den för en smidig tungviktare. 
Den är kraftfull och har hög kapacitet, 
men den är ändå inte större än att den 
är enkel att transportera och att ta in 
i alla de urbana miljöer där det pågår 
stora anläggningsprojekt.

Claes Gustafsson betonar maskinens 
prestanda i förhållande till bränsle-
förbrukning per timme, respektive till 
schaktkapaciteten per timme.

FAKTA ZX350LC-6:

Bandgrävare på ca 35 ton – en effektiv 
maskin med hög produktionskapacitet 
med hydraulik som medger användning 
av krävande redskap. Maskinen finns 
i ett antal olika utföranden. Utöver 
standardmodellen kan den levereras med 
smalbyggd undervagn, med trippelbom, 
som långgrävare och som clamshell.

Maskinvikt: ca 35 ton, beroende på 
modell och utrustningsval
Motor: 6-cylindrig, 7,8 liters Isuzu 
AQ-6HK1X
Motoreffekt: 210 kW (286 hk)
Max vridmoment: 1080 Nm
Max traction force: 298 kN
Skopstorlek: 1150-2000 liter
Hydraulik: TRIAS II med 3 pumpar, 

– Jag hävdar att ingen annan maskin i 
samma storleksklass kan slå en ZX350 
i prestanda. Den ger effektiv drift till låg 
kostnad jämfört med sina 
konkurrenter.
Han lyfter också fram 
Hitachis senaste upp- 
gradering av hydrauliken, 
TRIAS II, som innebär tre 
samverkande hydraulpumpar 
för arbetshydrauliken. Två av pumparna 
kan prestera 288 minutliter vardera, den 
tredje 260 minutliter.

ZX350LC-6 smidig tungviktare
med hög produktion per liter

Claes Gustafsson, 
Delvators säljare. maskintipset

– Den höga hydraulkapaciteten gör att 
många redskapsleverantörer berömmer 
den här maskinen. Det är den enda i sin 
klass som kan bära vissa tunga redskap 
utan hjälp av stödmotor. Den ordinarie 
hydrauliken klarar behovet.
Claes Gustafsson vill också berömma 

förarmiljön.
– Ljudnivån är överlägset 
låg. Hytten är trycksatt 
för att undvika inflöde av 
damm. Bland tillvalen finns 
bluetooth, spakkonsoller 
som är medföljande och 

helikopterview för back- och sido-
kamerorna. Det finns timräknare för 
redskap som används, generöst tilltagna 
verktygslådor och ureatanken är stor och 
sitter väl skyddad.
– Till sist ska också sägas att den är 
lättkörd och enkel att komplettera med 
de funktioner man önskar.

En av Claes Gustafssons kunder som satsat 
på ZX350LCN-6 är entreprenadföretaget 
Hercules Grundläggning AB, ett av 
Sveriges ledande grundläggningsföretag 
med 260 anställda. Under sommaren 
användes maskinen bland annat vid 
anläggandet av nya tillfartsvägar till den 
nya tunneln under Göta älv i Göteborg. 
På bilderna maskinen i arbete vid E6. 
Maskinförare är Håkan Olofsson.

– Smidig maskin i tungviktsklass som passar 
anläggningsprojekt i stadsmiljöer. Den här 
maskinens effektivitet räknat som liter per 
ton, eller som ton per timme är oslagbar! 
Dessutom är den skön att köra!

ZX350LCN-6 i arbete med spont-
drivning invid E6 i Göteborg. Den här 
maskinen ägs av Hercules Grundlägg-
ning AB och har trippelbom och smal 
undervagn med 600 mm bandplattor. 
Maskinförare är Håkan Olofsson 
som får hjälp med vattenpasset av 
Sebastian Hutardo, båda arbetar 
för Hercules Grundläggning AB.

7,8
liters motor
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kompaktgrävare

      Peter driver det egna företaget Peter Bergsten Entreprenad 
AB i Skellefteå med omnejd. Bland kunderna finns många 
byggfirmor samt privatpersoner, så ofta ska maskinparken passa 
förhållanden och behov på mindre bygg- och anläggningsprojekt.
Valet av den kompakta 135:an för den typen av uppgifter blir 
allt vanligare. Peter Bergsten förklarar hur han har tänkt:
– Jag tycker det här är en tillräckligt kraftfull grävare för att 
den ska klara av rena schaktjobb och lasta massor på lastbil, 
samtidigt som det går utmärkt att växla till servicearbeten 
med olika redskap på en byggarbetsplats.
– Tanken med 135:an är att den har ett lämpligt format för 
byggarbetsplatser. När vi behöver en maskin för att lägga ut 
grus, för va-grävning, planering, avtäckning – men samtidigt 
även en maskin som kan schakta och lasta på bilar, så använder 
vi den här. Den är smidig och mångsidig, det passar oss perfekt.

– Formatet gör maskinen tillräcklig stark, smidig och ekonomisk 
för att både arbeta produktivt och med lättare uppgifter. 
Maskin och förare blir en helhet som kan växla arbetsuppgifter 
och föraren kan även går ur maskinen och hjälpa till när det 
behövs, utan att det blir oekonomiskt, säger Peter Bergsten.

Peters företag har även Hitachis större kompaktgrävare, 
ZX225US. Så när jobben är tyngre med mer omfattande 
schakter så tar han in den maskinen. Och vid lättare jobb är 
det en 8-tons minigrävare som används. 
Tillsammans med en hjullastare har företaget därmed en 
maskinpark som täcker en bredd av olika behov.

FAKTA ZX135US-6:

ZX135US-6 är en av de minsta bandgrävarna 
i Zaxis-6 modellserie. Tack vare snäv 
svängradie är den perfekt för arbeten på 
trånga utrymmen. ZX135US-6 finns i flera 
olika utföranden som med schaktblad, 
trippelbom, olika sticklängder, olika 
redskapshydraulik. Den finns till och med 
tillgänglig i ett skogsanpassat utförande med 
bland annat hög markfrigång. 
Precis som övriga Zaxis 6 drar modellen 
nytta av Hitachis unika och egenutvecklade 
teknik. Det innebär hög kvalitet och 
driftssäkerhet. 

Maskinvikt: 15.000 kg i grundutförande
Motor: 4-cylindrig Isuzu AR-4JJ1X på 3 liter
Motoreffekt: 78,5 kW (107 hk)
Max vridmoment: 375 Nm
Skopkapacitet: 650 liter
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Maskinen och maskinföraren blir en helhetsresurs.

När entreprenör Peter Bergsten utökade maskinparken med ännu en bandgrävare 
blev det en ZX135US-6. Den 15 ton tunga och smidiga bandgrävaren passar 
perfekt för mångsidiga arbetsuppgifter på byggarbetsplatser.

Peters kompakta 15-tonnare
ger maximal flexibilitet

På villatomt för dräneringsarbete. Peter Bergsten drar nytta av maskinens 
kapacitet och flexibilitet. Här ska singel strös runt husgrunden.

Peter Bergsten har satsat på en maskinpark med maskiner 
i olika storleksklasser. Det ger stor frihet och att företaget 
alltid har effektivast möjliga maskinresurs för olika projekt.
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Hjullastarna
som utmanar

Stolt och med starkt självförtroende har Delvator lanserat Hitachis hjullastare 
med Serie 6-teknologi under 2017. Målet är att få fler maskinentreprenörer att 
byta till Hitachis driftssäkra maskiner.

hjullastare

I dagsläget är Hitachis marknadsandel 
på hjullastarmarknaden inte så stor, det 
är de gula märkena som dominerar stort. 
Men eftersom de entreprenörer som 
hittills satsat är så nöjda och kommer 
tillbaka, och eftersom den nya tekniken 

som kommit med Serie 6 är så bra, så 
finns många starka argument för orange 
hjullastare med senaste teknik.

Ett av de starkaste argumenten för Hitachi 
är den höga driftssäkerheten som också 

FAKTA HITACHI ZW370-6:

I Hitachis sortiment av hjullastarmodeller 
är 35-tonnaren ZW370-6 den näst 
största av totalt elva hjullastare som 
Hitachi bygger. Allra störst är 55-tonnaren 
ZW550-6. Minst är ZW65-6 på knappt 
fem ton. Specifikationer för respektive 
modell, se www.delvator.se, eller ta 
kontakt med någon av Delvators säljare. 

ZW370-6 och ZW75-6, på 35 respektive 5 ton. Båda är hjullastare som utmanar på den svenska hjullastarmarknaden.

5-55
ton

Foto detta uppslag: Jonas Westling

ger mycket ekonomisk drift. 
Magnus Hansson, Delvators Product 
Manager, betonar detta så här:
– Man önskar att det fanns en lucka på 
maskinen, som man kunde öppna för att 
visa den fantastiska driftssäkerheten..!

       För dem som äger en Hitachi visar sig 
detta med tiden. Man får ett bekym-
mersfritt och ekonomiskt maskinägande 
under många år.
– Tro mig, de här maskinerna är i topp i 
jämförelse med andra märken, säger han.

Han pekar också på övriga egenskaper 
under en demonstration av ZW370-6: 
– Styrkan i chassits upp- 
byggnad, placeringen av 
lyftcylindrarnas fästpunkter, 
automatisk lock-up, två 
effektlägen, spakstyrning, 
den goda sikten bakåt 
utan skymmande hörnstolpar, den 
unika inställningsbara prioriterade 
skopåtergången och lastarmsdämpningen 

Maskinentreprenörer som satsat på Hitachi kommer 
tillbaka igen, tack vare de goda erfarenheterna.

Hyttmiljön med god sikt, 
spakstyrning och låg ljudnivå.

Magnus Hansson, 
Product Manager hos Delvator.

är alltsammans kvaliteter som är goda 
argument för Hitachis hjullastare.

I våras var svenska maskinentreprenörer 
först i Europa att få provköra just35-
tonnaren ZW370-6. Den modellen 
är i kraft av sin storlek och styrka 
främst ämnad för arbete inom gruv- 
och bergbranscherna. Men utbudet av 

modeller går från 5-55 ton.

Under hösten 2017 finns 
nu möjlighet att provköra 
såväl ZW370-6, som flera av 
de mindre modellerna. För 

mer information kontakta din säljare. 
Kontaktuppgifter till alla säljare finns 
på sidan 20.

Se film på YouTube, sök kanal ”Delvator”
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tryggt ägande

Tillgång till snabb service och support 
är en av de viktigaste förutsättningarna 
för ett bekymmersfritt och tryggt 
maskinägande.

Därför finns Delvator 
AB representerat över 
hela Sverige. Tack vare 
ett väl utbyggt nät av 
egna och kontrakterade 
servicegivare erbjuder 
Delvator ett tryggt 
maskinägande med 
tillgång till service 
och support var man 
än befinner sig.
Delvators organisation är samtidigt 
okomplicerad. Delvator drar nytta av att dess 
organisation inte är större än att man alltid har snabba 
beslutsvägar.
Dessutom kan Delvator skryta med att man lär känna 
alla sina kunder. Personkännedomen fungerar som en 
garanti för ett bra bemötande och att varje enskild 
entreprenörs behov och önskemål är kända. På sidan 
20 och på www.delvator.se finns kontaktuppgifter till 
samtliga serviceverkstäder.

Delvator över 
hela Sverige

HVL Maskin 

Delvator ny huvudägare av HVL
– servicen stärks runt Stockholm
– Att Delvator förstärker sitt engagemang i HVL Maskin betyder att vi fortsätter vara en 
trygg samarbetspart för Hitachis maskinägare, säger verkstadschefen och delägaren i HVL 
Maskin, Ulf Granholm.

Han är en av dem i personalen som berörs 
av den nya ägarkonstellationen i HVL 
Maskin AB. Delvator är ny huvudägare och 
Ulf Granholm är själv en av delägarna – och 
dessutom HVL:s välkände verkstadschef.
Delvators huvudägarskap ska ses som 
första steget i en offensiv strategi för att 
stärka tillgängligheten till maskinservice 
för Hitachiägare i Stockholmsområdet. 
Satsningen sker i nära samarbete med 
AB Hüllert Maskin och övriga delägare.

Det är drygt två år sedan HVL Maskin 
skrev avtal med Delvator och blev 
auktoriserad verkstad för Hitachi. Därmed 
formades den servicepunkt för ägare av 
Hitachi, Merlo, Lundberg och Lännen 
som fungerat sedan dess. 
– Mot bakgrund av vår starka försäljning av 
Hitachimaskiner vill vi från Delvators sida 
stärka vår position i Stockholmsområdet. 
Som huvudägare kan vi skjuta till de 
resurser som behövs för en offensiv satsning 

Verkstadschefen och delägaren Ulf Granholm gläds åt att HVL Maskin nu har Delvator som huvudägare.

på en stabil servicepunkt för maskinägarna, 
förklarade Delvators vd Lotta Lundquist 
i våras.
Delägaren Ulf Granholm blir alltså kvar 
som HVL Maskins verkstadschef och är 
mycket glad för uppgörelsen:
– Det här är riktigt roligt för oss och för 
HVL:s framtid, säger han.Eslöv
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FAKTA HVL MASKIN AB:

HVL Maskin AB med 12 anställda 
är en välkänd serviceverkstad för 
entreprenadmaskiner med över 20 års 
erfarenhet av service, reparationer och 
utrustning. Verkstadslokaler, lager och 
uppställningsytor finns på Bristagatan 
i Arlandastad. Därifrån utgår också 
företagets fem servicebussar.
HVL Maskin AB är auktoriserad verkstad 
för Hitachi, Merlo, Lundberg och Lännen. 

• För information om HVL Maskin AB, 
kontakta verkstadschefen och delägaren Ulf 
Granholm, tel: 08-583 586 51

Gävle

 

Glöm inte kolla 
begagnat!
Det säljs mycket 
Hitachimaskiner för 
närvarande.
Omfattande nyförsäljning 
innebär att det 
också finns gott om 
inbytesmaskiner. Hela 
utbudet av begagnade 
maskiner finns samlat på 
Delvators hemsida.
Gå in på www.delvator.se och klicka på begagnat.

Höganäs
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FÖRSÄLJNING

Västernorrland och Jämtland

Norrbotten och Västerbotten

Leif Eriksson, Härnösand
leif.eriksson@delvator.se
Telefon: 0611-55 20 31
Mobil: 070-328 08 87

Peder Karlsson, Byske
peder.karlsson@delvator.se
Mobil: 070-663 43 99

Närke, västra Södermanland och Östergötland

Göteborg, norra Västergötland, Bohuslän, Dalsland 
och Värmland

Göteborg, Halland, Västergötland och Bohuslän

Tomas Åström, Växjö
tomas@stensmaskiner.se
Telefon: 0470-691 11
Mobil: 070-838 09 44

Tobias Hilmersson, Växjö
tobias@stensmaskiner.se
Telefon: 0470-691 11
Mobil: 070-844 58 40

Småland, Blekinge och Gotland

Skåne

P-O Nilsson, Eslöv 
p-o.nilsson@delvator.se
Telefon: 0413-692 10
Mobil: 072-402 81 05

Claes Gustafsson, Vänersborg, Trestad
claes.gustafsson@delvator.se
Telefon: 0522-50 60 15
Mobil: 073-920 12 84

Thomas Henriksson, Landvetter
thomas.henriksson@delvator.se
Telefon: 031-91 97 75
Mobil: 072-523 47 47

Anders Ericsson, Örebro
anders.ericsson@delvator.se
Telefon: 019-27 72 200
Mobil: 070-642 63 83

Lawrence Skoglund, Jordbro
lawrence.skoglund@delvator.se
Mobil: 072-276 63 72

Stockholm och Mälardalen
Håkan Svanberg, Arlandastad
hakan.svanberg@delvator.se
Telefon: 08-590 729 50
Mobil: 070-873 38 49

Västmanland, Dalarna, Gästrikland och Södermanland

Avsändare: Delvator AB, Box 196, 241 23 Eslöv

Välbekante Stefan Asp
säljer Hitachi i X, W och U

Det där med kontoret i bilen säger han med 
ett leende. Men faktum är att Stefan Asp är 
tillgänglig för alla maskinentreprenörer i 
Gästrikland, södra Hälsingland, Dalarna, 
Västmanland och delar av Sörmland.
Dessutom har han lång erfarenhet av att 
sälja maskiner. 
– Jag har arbetat med skogsmaskiner i 
över 35 år, de flesta åren som säljare. 
Under den tiden kom jag också i kontakt 
med grävmaskiner, eftersom vi under en 
tid monterade skördaraggregat på skogs-
utrustade grävare, berättar han.

Stefans bakgrund innebär att han har god 
kännedom om maskinägande och hur det är 
att arbeta som maskinentreprenör.
– Nu fick jag chansen att sälja Hitachi för 
Delvator. Det är fantastiskt roligt och jag 
uppskattar särskilt företagskulturen inom 
Delvator som gör att det går snabbt och 
enkelt att välja och utrusta maskiner som 
är perfekt anpassade för sina kommande 
arbetsuppgifter, säger han.  
– Det roligaste som säljare av entreprenad- 
maskiner är att man dagligen träffar och 

pratar med företagare som är stolta för 
sitt kunnande och som välkomnar ett 
kvalitetsmärke som Hitachi. 

Boka in ett besök av Stefan Asp och få ett 
garanterat trevligt möte med Delvators nye 
säljare, som möter upp på din arbetsplats, 
eller på något av kontoren!

 

Stefan Asp är Delvators nye 
säljare med stort distrikt. 
Avstånden kompenserar 
han med att arbeta från tre 
kontor. Ett hemma i Gävle, 
ett i Falun och ett i bilen.

Stefan Asp, välkänd maskinsäljare 
som valt att arbeta för Delvator.

SERVICEVERKSTÄDER
Kiruna: 0703-45 03 64 
Gällivare: 0970-157 30
Överkalix: 0926-777 20
Älvsbyn: 0929-729 00
Byske:  0912-616 46 

Skellefteå: 0705-21 36 26
Umeå: 0705-83 89 92
Härnösand: 0611-55 20 35
Föllinge: 0706-68 02 45
Falun: 023-331 90

Uppsala: 0705-72 02 06
Stockholm: 08-583 586 50
Jordbro,Sthlm syd: 08-556 509 47
Kil: 0554-133 25
Örebro: 019-27 72 205

Katrineholm: 0150-500 00
Linköping: 013-13 72 78
Jönköping: 036-15 06 70
Göteborg: 031-91 89 14
Halmstad: 035-21 10 30

Gotland: 0707-84 07 30
Älmeboda: 0477-601 55
Eslöv: 0413-692 17
Staffanstorp: 0703-25 25 97
Höganäs: 042-33 50 22

KONTAKT STEFAN ASP:
• Telefon: 076-111 10 71
• E-post: stefan.asp@delvator.se
• Följ på Facebook: Delvator och Hitachi
• www.delvator.se

Stefan Asp, Gävle/Falun/Västerås
stefan.asp@delvator.se
Mobil: 076-111 10 71


