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LEDAREN 
Världspremiär i Sverige!

I juni har vi premiär för Hitachis nya bandgrävare 
och hjulgrävare i Sverige. Det känns fantastiskt att 
våra svenska kunder får se de senaste maskinerna 
från Hitachi så tidigt. En av huvudnyheterna är att 
Hitachi har lagt ännu mer fokus på en förbättrad 
förarmiljö. En annan uppskattad nyhet är motorn i 
vår nya bandgrävare i 15-tonsklassen som uppfyller 
miljösteg klass V utan AddBlue.

   Hitachi har också lanserat den första storleken 
i den nya serien hjullastare, ZW220-7, där Delvator 
har varit med och drivit produktförbättringar och 
anpassningar för den nordiska marknaden. Maski-
nen kommer till Sverige efter sommaren.
  
Det händer mycket hos oss på Delvator. Vi har 
bland annat tagit fasta på att många kunder efter-
frågar olika hyreslösningar som komplement till en 
investering. Det har vi nu möjlighet att erbjuda via 
vårt nya systerbolag Delvator Maskinuthyrning AB. 
Läs mer om det på nästa sida.

För att du snabbt och enkelt ska kunna ta del av 
våra nyheter satsar vi också mer på våra digitala och 
sociala kanaler. Leta upp Delvator på Facebook, 
Instagram och Linkedin och få spännande uppdate-
ringar om Hitachimaskiner och om vad som händer 
hos oss! 

Jag önskar en trevlig sommar och en härlig lässtund 
med detta nummer av Grävlingen.

innehåll 01

Jonas Coltén, 
VD Delvator
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Nyheter/Notiser
Senaste nytt

Den pålitliga hjullastaren  
GBJ Bygg valde en effektiv maskin

Superstark kompaktgrävare  
ZX55U-6 känns större än vad den är
 

Mångsidig multimaskin  
Möt hjulgrävaren som kan det mesta

Hälsa på i världens bästa hytt  
Förarhytten i Zaxis-7 är full av nyheter

Superlång och följsam  
ZX300LC-7 SLF lever upp till alla krav
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Prenumerera! Grävlingen är kundernas egna tidning, 

och det är gratis att prenumerera för alla  

intresserade. Fyll i talongen på vår hemsida och 

klicka på ”skicka”, så kommer tidningen i brevlådan. 
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Grävlingen ges ut av Delvator AB, Box 196, 241 23 Eslöv.

Ansvarig utgivare: Jonas Coltèn, 0413-692 00.

För adressändring: info@delvator.se Upplaga: 4 000.

Grävlingen produceras av Roy Content.
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Delvator startar 
uthyrningsbolag
Delvators norska ägare, Sorenco AS, har 
under de senaste fyra åren hyrt ut maskiner 
genom dotterbolaget Nasta Utleie AS. Nu 
satsar Delvator på samma framgångsrika 
koncept även i Sverige.

Marknaden för uthyrning ökar stadigt i Sverige såväl som 
i resten av Europa. För att tillmötesgå kundernas efterfrå-
gan startar nu Delvator en egen uthyrningsverksamhet.
– Genom att erbjuda våra kunder att hyra som ett alter-
nativ vid en maskininvestering blir det lättare för många 
att följa nya redovisningsrekommendationer, alltid ha 
rätt maskin för rätt projekt, vara anpassningsbara vid nya 
växande och skiftande miljökrav etc, säger Lars Åhlander, 
ansvarig för uthyrningsdelen på Delvator Maskin- 
uthyrning AB.

HÄNT I NORR 

Sveriges 
största Zaxis-7 
levererad
Nu har Delvator börjat 
leverera de större 
maskinerna i 50-tons 
klassen av serie 7. Den 
första maskinen, en 
ZX490-7, levererades till 
Arctic Roads i Junosuando 
i mitten av maj och fler 
modeller kommer att 
rulla in efter hand. För 
mer information om 
kommande modeller, 
kontakta din närmaste 
säljare. Kontaktuppgifter 
hittar du på Delvator.se. 

HÄNT I SÖDER 

Premiär för 
banbrytande 
grävmaskiner
I juni har Delvator i Eslöv 
världspremiär för nya 
band- och hjulgrävare. 
Missa inte de nya 
maskinerna som både 
uppfyller miljösteg klass 
V och bjuder på en hittills 
oöverträffad förarkomfort. 
Håll ögonen öppna efter 
de nya maskinerna i 
våra sociala medier eller 
kontakta våra säljare som 
gärna berättar mer!
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HÄNT I ÖSTER 

Nästa  
generation  
Hitachiförare

Hugo, åtta år, är en av 
Hitachis yngsta ambassa-
dörer. Sedan ett par år till-
baka behärskar han pappa 
Dennis Hitachi ZX140 
med fantastisk precision. 

På delvator.se/produkter/

referenser kan du läsa mer 
om Hugo och se filmer där 
en sexårig Hugo, med grä-
varens hjälp, spelar basket 
och serverar sin pappa kall 
dricka.

NYHET FRÅN HITACHI 

Framtidstro 

Hitachi har alltid varit 
i framkant gällande ny 
teknik, det gäller även 
elektrifiering av maskiner. 
På gruvmaskinssidan är 
Hitachi ledande inom 
elmaskiner antingen via 
kabel eller AC-drift och 
trolley.  Under Bauma 
2019 visade Hitachi upp 
två maskinmodeller med 
batteridrift som finns 
tillgängliga. Intresset för 
batterimaskiner är stort 
och modellutbudet ökar 
succesivt. För mer infor-
mation kontakta Delvator.    

Lars Åhlander ansvarar för Delvator 
Maskinuthyrning AB som kommer att 
drivas nationellt med bas i Stockholm.
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HITACHI ZW220-6 

Det lönar sig med 
egen hjullastare

När GBJ Bygg i Växjö fick ett ökat behov av en egen hjullastare 
föll valet på den effektiva och pålitliga Hitachi ZW220-6. 

TEXT: KARIN WANDRELL  FOTO: GBJ BYGG

GBJ Bygg är ett byggbolag i Växjö med 230 
anställda och kontor på fem orter. Verksam-
heten omfattar allt från mindre om- och 
tillbyggnader till totalentreprenader för 
större industri- och kontorsfastigheter. 

– Vi har uppdrag i hela södra Sveri-
ge och lång erfarenhet av alla typer av 
markarbeten, säger Marcus Bengtsson, 
projektledare. 

I företagets maskinpark finns två band-
grävare, en hjulgrävare och en hjullastare 
från Hitachi där senaste tillskottet är en 
Hitachi ZW220-6.  

– Vi har god kontakt med Delvator så 
det finns ingen anledning att byta märke. 
Tvärtom är det enklare att ha allt samlat 
på ett ställe med samma säljare, samma 
uppföljning och samma servicepartner, 
säger Marcus. Hitachi har helt enkelt rätt 
maskiner till rätt peng för våra behov. De 
är effektiva och tillförlitliga och vi känner 
oss trygga med dem. Dessutom är vi 
mycket nöjda med servicen.

Hjullastaren används främst vid 
markentreprenader i de egna projekten 
eftersom det till exempel underlättar att ha 
en egen maskin vid förflyttning av massor. 

– Det gör att vi kan styra över arbetet 
själva och slipper hyra in maskiner. Det 
är dessutom flexibelt när vi håller på med 
olika projekt samtidigt. 
   ZW220-6 har utvecklats speciellt för att 
uppfylla kraven från den europeiska mark-
naden. Den är mångsidig med tonvikt 
på miljö, förarkomfort och säkerhet och 
lämpar sig för många olika industriella 
lösningar.

Niclas Juneld, som 
är förare på GBJ 
Byggs ZW220-6, upp-
lever maskinen som 
väldigt kraftfull och 
med bra sikt. 

– Den orkar med 
och protesterar sällan 
utan jag kan lita på att 
den gör det den ska. 
Den är väldigt tyst 
också, både utvändigt 
och inne i hytten. 
Det händer rätt ofta 
faktiskt att folk undrar 
om den är i gång, 
säger Niclas. 

ZW220-6 har också 
bättre bränsleekonomi än tidigare modell. 
Det innebär låga driftskostnader med 7 
procents bränslebesparing vid lastning och 
transport och 6 procents bränslebesparing 
vid V-formad lastning.

– Mätt på 830 timmar sedan den senaste 
nollställningen drar den i snitt 9,3 liter per 
timme vilket är bra eftersom det är en stor 
maskin, säger Niclas. 

Han är också mycket nöjd med servicen 
och har nära kontakt med personalen på 
Älmeboda Svets & Maskin som sköter 
servicen enligt serviceavtalen. 

– Det är bara att ringa så går det alltid 
att lösa snabbt. De är väldigt hjälpsamma 
och duktiga. Jag har kört maskinen i snart 
3 000 timmar och hittills har det bara varit 
något litet tekniskt fel.

Marcus Bengtsson.

Niclas Juneld.
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GBJ Byggs Hitachi ZW220-6 håller tempot 

uppe på arbetsplatsen. Maskinen vidhåller 

Hitachis goda rykte om driftsäkerhet och 

prestanda. Hitachi ZW220-6 är den tredje 

generationen av Hitachis modellserie ZW 

och det är också just ZW220 som är först ut 

som nya ZW220-7, läs mer på sidan 15.

GBJ Bygg
Grundat: 1945 i Växjö, då som ett litet familjeföretag.
Anställda: Drygt 200 anställda på fem orter. 
Kapacitet: Utför alla typer av byggarbeten. 
Hitachi i maskinparken: Två bandgrävare, en hjulgrävare och en hjullastare. 

Rätt maskin för jobbet

Delvators  
säljare  
Thomas 
Åström har 
haft en god 
relation med 
GBJ Bygg 
och hjälpt 
dem med nya 
Hitachi-maskiner  sedan 2008.  

– GBj Bygg är ett stort och välskött 
företag som det är kul att jobba med. 
De har precis beställt en ny Hitachi 
ZX300LC-7 som ska levereras sista 
veckan i juni, säger Thomas. 
Den senaste hjullastaren i GBJ Byggs 
maskinpark, en Hitachi ZW220-6, 
köpte de för två år sedan. 

– De behövde komma upp i storlek 
men var osäkra på hur stort deras 
behov var av en ny hjullastare. Idag 
kan vi se att den i stort sett har gått 
utan uppehåll i två år. Sett till behovet 
och att de har en skicklig maskinist var 
beslutet helt rätt.  

Thomas Åström.
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HITACHI ZX55U-6 

Snabb, kraftfull  
och bränslesnål

Hitachi ZX55U-6 är Hita-

chis näst största mini-

grävare, utbudet sträcker 

sig mellan 1,1 ton upp till 

cirka 7 ton fördelat på tio 

olika modeller.

Under våren har NG Andersson Entreprenad jobbat ihärdigt med 
vägarbeten i de småländska skogarna. Tack vare sin Hitachi ZX55U-6 

har de även kunnat hjälpa den växande skaran av privatkunder där 
det behövs en mindre, smidig, stark och följsam maskin. 

TEXT: MATS JANSON  

FOTO: CHRISTER ANDERSSON



7

01//2021 Grävlingen

Det är en strålande sommardag i 
småländska Orremåla och  
Nils-Gunnar Andersson gräver 
ut runt en villa för ny dränering. 
Plötsligt får han nog av att sitta 
och svettas i hettan och inser att de 
behöver en ny maskin med luftkon-
ditionering.

– Det var då vi bestämde oss 
för att köpa vår Hitachi ZX55U-6, 
berättar Jimmy Andersson som är 
den andra halvan av firman NG 
Andersson Entreprenad. Som son till 
firmans grundare har han vuxit upp 
med grävmaskiner och branschen 
ligger honom varm om hjärtat. 

– Vi ville ha en maskin i 
5-tonsklassen så den passade oss 
perfekt. Även om vi var nöjda med 
vår gamla ZX50 var skillnaden som 
natt och dag! Komforten är utmärkt 
med skönt förarsäte och för mig som 
är 183 centimeter lång finns det gott 
om plats.

Men det var inte bekvämlighe-
terna i förarhytten som avgjorde 
valet. Det som både Jimmy och hans 
pappa föll för med Hitachi, redan för 
flera år sedan, var hydrauliken som 
Jimmy beskriver som oslagbar. 

– När farsan startade eget 2001 
körde han andra märken, men när 
han köpte sin första Hitachi ZX210 
blev han störtförälskad. Sedan dess 
har vi bara kört Hitachi, säger han. 

En stor liten maskin
Idag finns det två bandgrävare från 
Hitachi i firmans maskinpark, en 
ZX225USLC-5 och en ZX55U-6. 
Den stora maskinen används fram- 
förallt för att ”fräscha upp” skogs-
vägarna åt norra Smålands skogs-
ägare. Den nya mindre maskinen 
kommer till nytta där man inte får in 
större maskiner, till exempel i träd-
gårdar vid dränerings- och avlopps-
jobb, men även vid dikesrensningar, 
grund- och markanläggningsarbete 
och rivningar.

– Trots att den är idealisk för 
trånga utrymmen med sin snäva 
svängradie känns den större än vad 
den är. Den har lång räckvidd och 
mycket kraft …nästan för bra kraft 
ibland, skrattar Jimmy och tillägger: 

– Det är tur att den är så stadig, 
annars hade man fått tänka sig för!

Även följsamheten är något Jimmy 
uppskattar, inte minst när man jobbar 
intill en husvägg. 

Utmärkt miljöval
En av Nils-Gunnars och Jimmys 
största kunder är byggbolaget NCC. 
Enligt Jimmy är det viktigt för dem 
att deras underentreprenörer lever 
upp till miljökraven. I det samman-
hanget är ZX55U-6 perfekt, som tack 
vare sin kraftfulla Steg V-kompatibla 
motor och avgasreningsenhet med 

partikelfilter minskar utsläppen och 
uppfyller de senaste avgaskraven.

– Dessutom är bränsleförbruk-
ningen låg, säger Jimmy. Jag hyrde en 
maskin i samma storleksklass förra 
året och den sörplade i sig betyd-
ligt mer. Det är extra kul eftersom 
”55:an” är så stark och effektiv.

Smarta lösningar
Eftersom han är duktig på att  
mecka är en stor fördel med den  
nya maskinen att den är bekväm och 
enkel att underhålla. Kylare och oljeky-
lare har praktiskt placerats sida vid sida, 
filtren sitter väldigt bra och batteriet är 
lätt att koppla ur. 

Jimmy har nu även invigt sin  
nioåriga son i grävmaskinsvärlden  
och han har redan lärt sig en hel del. 

– Även om han är firmans framtid 
har jag fått lov att hitta en ny medarbe-
tare. Pappa har nämligen fyllt 70 år 
och han är verkligen värd att få njuta 
av pensionärslivet, avslutar Jimmy. 

NG Andersson Entreprenad
Grundat: 2001 i Orremåla
Antal anställda: 2
Uppdrag: Skogsbilvägar, trädgårds-
jobb, markjobb för nybyggnationer 
och mycket annat.
Hitachimaskiner: ZX55U-6 och 
ZX225USLC-5

Delvator lanserar ny webbshop
Visste du att du kan handla filter och reservdelar 24/7, 365 

dagar om året? Nu lanserar Delvator nämligen sin webbshop 
med originaldelar från Hitachi såsom filtersatser, remmar, 
packningar och annan utrustning till din maskin. Du som är  
Hitachikund ansöker om ett konto på webshop.delvator.se

Lanseringen är ett naturligt steg i Hitachis och Delvators digitala satsning för att komma  
närmare kunderna och ge ännu bättre service. Välkomna att ansöka om konto!
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Det känns dumt  

att byta ett 
vinnande koncept

HITACHI ZX140W-6 

Mångsidig 
multimaskin 
Conradssons Gräv i Gränna gör allt från 
kabelgrävning till byte av stolpar, grundläggning 
och vägservice. Med hjälp av specialverktygen 
förvandlas deras hjulgrävare från Hitachi till 
multimaskiner.

TEXT: KARIN WANDRELL  FOTO: CONRADSSONS GRÄV

Bröderna Eric och Arvid Conrads-
son driver sedan 2009 Conradssons 
Gräv. Totalt är de tio anställda och 
bolagets maskinpark består av fyra 
traktorgrävare, fyra bandgrävare, 
fyra hjulgrävare, två hjullastare samt 
tre traktorer. Senast i december 
köptes en ny hjulgrävare in, Hitachi 
ZX140W-6.

– Vi har sex Hitachi totalt sedan 
tidigare, fyra hjulgrävare och två 
bandgrävare, och det fungerar bra så 
det känns dumt att byta ett vinnande 
koncept, säger Eric. Det är en bra 
modell och en bra storlek och dessut-
om är de både driftsäkra och stabila.

Uppdragen är många och variera-
de med bland annat kabelgrävning, 
buskröjning, asfaltsjustering, anlägg-
ning av trappor och plattsättningar, 
anläggning av trädgård, röjning, byte 
av stolpar, schakt och grundläggning 
av hus och garagegrund. De gör ock-
så vägservice åt flera olika bolag där 
bland annat räckessättning, dikning 
med mera ingår samt privata anlägg-
ningsjobb.

– Vi bor i en bra region där det 
finns mycket att göra. Utöver skopor 

till hjulgrävaren har vi nog åtta till 
tio specialredskap också, till exem-
pel högröjningsklingor, buskröjare, 
asfaltsfräs och hydrualhammare. Vi 
har också ett MOBA grävsystem. 
Det är helt enkelt en multimaskin, 
nästan som en traktorgrävare. 

Utrustad för jobbet
Hitachis hjulgrävare kundanpassas 
helt efter kundernas behov gällande 
förarkomfort eller belysning och 
det finns även stora möjligheter att 
anpassa maskinens hydraulsystem 
efter olika behov som kunderna 
ställer vid exempelvis körning med 
diverse specialredskap. Hitachis 
hjulgrävare är stabila och konstru-
erade med hög hydraulkapacitet. 
Hjulgrävaren delar samma kvaliteter 

som företagets bandgrävare när det 
gäller ingenjörskap, tillförlitlighet 
och hållbarhet.

En anledning till att Eric har valt 
Hitachi är den utmärkta service som 
finns nära till hands på Lännen i 
Jönköping.

– Det passade bra eftersom de 
servar våra traktorgrävare också. 
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Hitachi ZX170W-6
Hitachi ZX170W-6 är en av Hitachis fem hjulgrävarmodeller mellan 16–23 ton. Hitachis hjulgrävare i serie-6 är den fjärde 
generationen av Zaxis hjulgrävare och den väntar på att ersättas av den kommande Zaxis serie-7 under 2021. Gemensamt 
för Hitachi hjulgrävare blir fortsatt en stabil maskin med bra räckvidd och kapacitet. Även Hitachis erkända driftsäkerhet 
och låga driftkostnader kommer att kännas igen på kommande modellserie. Håll utkik efter kommande produktnyheter.

Jag hade också hört mycket gott om 
säljaren Thomas Åström, som är 
fantastiskt duktig på alla sätt och vis. 
Är det något fel hjälper han direkt 
till. Han löser det mesta och åter-
kopplar alltid snabbt med svar. Det 
har fungerat jättebra. Mycket kan vi 
också göra själva så länge det inte 
handlar om totalt datorhaveri.

Grävlingen 01//2021

KORT OM CONRADSSONS GRÄV

Grundare: Eric och Arvid Conradsson 
Bor: Gränna
Uppdrag: Det mesta som inbegriper entreprenadmaskiner
Hitachi i maskinparken: Fyra hjulgrävare och  
två bandgrävare
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ZAXIS-7

Ännu bättre komfort  
och säkerhetsfunktioner
Designen på Hitachis senaste generation av grävmaskiner sätter föraren i fokus. 
Det har lett fram till marknadens tystaste, bekvämaste och säkraste förarhytter. 
Här listar vi 10 goda skäl att satsa på Zaxis-7.

TEXT: MATS JANSON FOTO: HITACHI
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Ergonomisk kontrollpanel ger dig full kontroll, de viktigaste funktionerna samlade på ett 

och samma ställe utan att behöva byta arbetsställning eller lyfta armstöden.
1

2 En stor och lättläst  
LCD-monitor ger dig 

full inblick i din maskin. Styr 

klimatanläggning, radio och 

sänk din bränsleförbrukning via 

ECO-mätaren. Justera hydraul-

systemet eller parkoppla din 

smartphone via Bluetooth, allt är 

möjligt. Den hjälper dig även att 

hålla koll på din omgivning med 

270° Aerial Angle kamerasystem. 

I Zaxis-7 upplever 
man den förbättrade 
komforten i allt från den 
fjädrande förarstolen 
till de medföljande 
spakkonsolerna som 
avlastar föraren och 
minskar risken för 
utmattning. Men det 
är långt ifrån allt. Din 
säkerhet förbättras 
tack vare Aerial Angle® 
– ett nytt kamerasys-
tem som ger en 270 
graders överblick runt 
maskinen.  
ECO-mätaren på mon-
itorn visar hur bräns-
leförbrukningen kan 
sänkas för att minska 
kostnaderna. 
Tillsammans gör 
funktionerna att du, 
bakom spakarna på 
din Zaxis-7, sitter i 
marknadens mest op-
timala arbetsplats där 
du med lätthet arbetar 
produktivt och med full 
kontroll.
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3
Förarhytten i Zaxis-7 är rymlig och välkonstruerad. Ny ergonomisk inredning 

skapar mer utrymme för föraren och stora glasytor ökar sikten. Framförallt har 

den marknadens lägsta ljudnivå.

4
Stolsmonterade sidokonsoler följer förarstolen och höjer förarkomforten samtidigt 

som belastningarna minskar även efter långa arbetspass. De är justerbara i höjd 

vilket gör det enkelt att hitta rätt arbetsställning.    

5
Sikten har allra högsta prioritet i alla fordon, så även i nya Zaxis-7. Hytten 

erbjuder generösa glasytor och minimalt med skymmande detaljer. Nytt är den 

stora parallellförda vindrutetorkaren som täcker både den övre och undre   

 vindrutan. Torkaren styrs i olika intervaller eller med den nya knappfunktionen i  

 styrspakarna.

6
Säkerhet i fokus. Säkerhetsgrinden har fått ett nytt utseende och ny funktion 

vilket ökar säkerheten vid i- och urstigning genom att minska risken för oavsiktlig 

aktivering.

7 I nya Zaxis-7 sitter du säkert, utrustad med högkvalitativ luftfjädrad förarstol 

från Grammer som gör att du sitter både bekvämt och säkert. Säkerhetsbälte  

 med bältespåminnelse är standard. Dessutom finns det ytterligare stolstillval  

 samt olika sorters armstöd att välja mellan.

9 Att Hitachi har 
skapat en 

ombonad känsla i 

hytten märks inte 

minst i detaljerna 

som de inklädda 

hyttstolparna. Väl tilltagna rockhängare 

frigör mer utrymme bakom förarstolen.

8
Glaset i sidorutan är tjockare än tidigare vilket minskar ljudnivån i hytten. Nytt är 

även solskyddsgardinen som kan vikas över till framrutan och rullas ut efter 

behov. Att även bakrutan har kompletterats med en solskyddsgardin bidrar till  

 behagligare klimat. Precis som i tidigare Zaxis-modeller är Zaxis-7 utrustad  

 med avtagbara säkerhetsstänger vid sidorutan. 

10 Att Zaxis-7 erbjuder gott om 

utrymme för föraren är känt men 

detsamma gäller även för tillhörigheter. 

Bakom stolen finns ett stort värme/

kyl-fack som rymmer fyra 0,5-liters 

PET-flaskor. Det finns ett dokumentfack 

för papper eller ritningar, en stor förvar-

ingshylla för tillhörigheter med 

infästningar för lastnät samt både 12V 

och 24V strömuttag efter behov. På 

hyttstolparna sitter hållare till den 

nedre vindrutan och på stolsryggen 

finns det även en ficka för instruktions-

bok och manualer. Allt har sin plats.

3

4

6

85

7
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En följsam och pålitlig bandgrävare som kan arbeta 
oavbrutet dag efter dag. Skånska JB Gräv & Maskin 
AB ställde tuffa krav när de beställde sin nya Zaxis-7. 
När de väl fick sin maskin överträffade den deras 
höga förväntningar. 

TEXT: MATS JANSON    FOTO: SUSSIE SCHWAB

Det är många grävmaskinsentusiaster 
som har vänt på huvudet i Helsing-
borg under det gångna halvåret. Mitt 
i stan har nämligen Europas första 
Zaxis-7 med super long front (SLF) 
jobbat för högtryck. Ägare till Hitachi 
ZX300LC-7 SLF, som den mer kor-
rekt heter, är JB Gräv & Maskin AB.

– Sedan vi fick den i höstas har den 
knappt stått still. Vi har använt den 
till VA-jobb och den har verkligen 
levt upp till våra förväntningar, säger 
Johan Bergman, firmans chef som 
själv sitter bakom spakarna. 

Att valet föll på just en Hitachi ZX-
300LC-7 SLF med 15 meters räckvidd 
var lite av en chansning. Johan trodde 
att den skulle fylla deras behov och 
det visade sig att han hade rätt.  

– Den är precis lagom stor och 
samtidigt smidig och flexibel nog för 
att användas i tätbefolkade områden.
   JB Gräv & Maskin startades av 
Johan för 15 år sedan i Ljungbyhed, 
cirka fyra mil öster om Helsingborg, 
där han fortfarande bor. Det var 

hans bakgrund 
som lantbrukare 
som föranledde 
honom att köpa 
sin första gräv-
maskin. Sedan 
dess har både 
intresset och 
uppdragen vuxit.

Lätt att hitta rätt
Att valet återigen föll på en Hitachi 
beror på goda erfarenheter från 
tidigare Hitachi-grävmaskiner – en 
ZX135USL-3 och en ZX85US-5. 

– För oss som har kört Hitachi 
sedan tidigare är det lätt att hitta rätt 
och allting känns bra från början – 
från spakarna och sidokonsolerna 
till hur lätt det är att göra justeringar. 
Dessutom är den väldigt tyst och 
överraskade bland annat med nya 
bättre vindrutetorkare och det nya 
kamerasystemet som ger en 270-gra-
ders vy runt maskinen.
   Att satsa på nya maskiner är också 

ZX300LC-7 SLF 

– Allting känns 
bra från början

Johan Bergman.



Tack vare den generösa räckvidden har ZX300LC-7 

SLF ett finger med i allt som sker på arbetsplatsen. 

Genom att placera maskinen centralt underlättas 

övrig logistik eftersom maskinen når tvärs över 

arbetsområdet. Det leder till minskade transporter 

och snävare avspärrningar vilket är särskilt  

gynnsamt i stadsmiljö.

01//2021 Grävlingen
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en självklarhet för Johan.
– Man vet vad man får och man 

har garantier. Dessutom får man alla 
inställningar precis som man vill ha 
dem. Eftersom den är extra lång var 
det till exempel perfekt att hydrauli-
ken kunde justeras direkt så att den 
blev precis som jag vill ha den.

Enligt Johan är det inte heller 
något problem att finansiera en ny 
maskin om man har ett långsiktigt 
tänk. En begagnad som rullar hela ti-
den blir snabbt gammal, menar han.  
Dessutom uppfyller ZX300LC-7 
miljösteg V och klarar därmed de 
mest krävande avgaskraven vilket är 
viktigt då många kunder tänker på 
miljön och efterfrågar miljöcertifiera-
de maskiner.

Överhuvudtaget, menar Johan, ska 
grejerna vara fräscha. 

– En välskött maskin ser inte bara 
bra ut; håller man den ren och snygg 
är det lättare att snabbt upptäcka 
eventuella fel, säger Johan som hit-
tills aldrig har behövt skruva på sina 
Hitachi-maskiner, de har bara ”tickat 
och gått”, som han uttrycker det. 

– Det enda jag har behövt göra är 
att byta en EGR-ventil. Det är fan-
tastiskt. Jag hoppas förstås att det blir 
samma sak med den nya, säger han 
med ett skratt.

Lång livslängd
Smarta lösningar såsom den unika 
övervakningen av motor- och hy-
draulolja, Hitachi ConSite OilSensor, 
som mäter oljekvaliteterna och kän-
ner av om de försämras, borgar för 
att felen om möjligt ska bli ännu fär-
re i framtiden. Även servicen, menar 
Johan, säkerställer att den kommer 
rulla felfritt många timmar.

– Den har redan gått 650 timmar 
så första servicen är gjord. De har 
riktigt bra koll på läget på Delvator i 
Eslöv. De förstår vad man vill och fix-
ar det. För mig är servicen ytterligare 
en anledning till att välja Hitachi. 

Nya möjligheter
För den fyra man starka firman finns 
det mycket att göra och framtiden 
ser ljus ut. Tack vare den nya ZX-
300LC-7 SLF kommer de dessutom 
kunna ta nya uppdrag.

– Vi kommer att rikta in oss på 
VA-jobb men den funkar lika bra till 
stora husgrunder, dammprojekt och 
slänter – det är en all round-maskin 
helt enkelt.

Hitachi erbjuder det bredaste 

utbudet av egenutvecklade 

SLF-maskiner och aggregaten 

är utformade för Europa med 

tanke på redskapsstorlek och 

transportdimensioner.

Hitachi är den maskin-
tillverkare med störst antal 
SLF-modeller och varianter att 
välja mellan, från knappa 9 ton 
upp till över 50 tons maskinvikt. 
Med marknadens bredaste utbud 
tillsammans med gedigen erfar-
enhet och egen utveckling och 
produktion av hydraulkompo-
nenter är det ingen slump att just 
Hitachis SLF-maskiner presterar 
så bra.
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3 FRÅGOR …TILL MALIN SVENSSON, 
UTRUSTNINGSTEKNIKER PÅ DELVATOR  
I STOCKHOLM

 1 Varför sökte du dig till Delvator?
– För mig är Delvator ett företag på uppgång. Man ser 
ljust på framtiden och satsar stort på att nyanställa. 
Att vi rustar upp inför framtiden på samtliga anlägg-
ningar märks inte minst på våra nya duktiga medar-
betare som står beredda att utrusta nya maskiner.  

 
2 Vilken roll kommer du fylla på Delvator? 

– Maskinerna kommer grundutrustade till oss och jag 
hjälper kunderna att utrusta dem efter deras önskemål. 
Utöver det rent handgripliga är jag gärna ett ansikte utåt 
när det kommer till service och rådgivning. Jag är gärna 
ett bollplank för att hitta den bästa lösningen får våra 
kunder.

3 Hur varvar du ner efter en dag på jobbet?  
 – Då är jag allra helst med familjen och i stallet. 

Delvator 
satsar framåt

Malin Svensson
Utbildad hästskötare som har jobbat på konditori, som 
trädgårdsmästare, lagerarbetare, servicetekniker inom 
GPS-styrning och mekaniker innan hon sökte sig till Delvator 
som utrustare. Nu går hon en maskinutbildning vid huvudkon-
toret i Eslöv.

Sugen på  
nytt jobb?  

 
Kolla in lediga 

tjänster på  
Delvator.se

Full  
kontroll 
Varför göra det svårt? Hitachis nya 
hjullastare ZW220-7 är konstruerad 
för att underlätta din vardag. Smarta 
lösningar på viktiga funktioner gör 
din uppgift lättare. Att den uppfyller 
de senaste miljökraven och erbjuder 
den bästa förarkomforten gör dessut-
om din uppgift roligare och vem vill 
inte ha mer kul på jobbet?

Håll utkik efter de första maskiner-
na som kommer till Sverige senaste i 
sommar!

PRODUKTNYTT: HITACHI ZW220-7



AVSÄNDARE: Delvator AB
Box 196, 241 23 Eslöv

Vi på Delvator erbjuder våra kunder ett rikstäckande 
servicenät som ger tillgång till snabb service och 
support för ett tryggt maskinägande – var du än befinner 
dig i Sverige. Med våra, noga utvalda, auktoriserade 
servicelämnare vet vi att kvalitén upprätthålls på bästa sätt.

Sälj & Service

BOLLNÄS
Fältservice i Bollnäs 
Kjell Wilhelmsson 
M:070-309 69 58 
kjell.faltservice@gmail.com

BYSKE
ML Maskinservice AB 
Mikael Lundmark 
T: 0912-616 46  
ml.maskinservice@telia.com

BÄLINGE
Lemos Entreprenadservice AB 
Thobias Eriksson Nyvla 
T: 018-334 150 
lemos@telia.com

FÖLLINGE
Stefan Jonsson Maskin AB  
Stefan Jonsson  
M: 070-66 80 245 
stefan@stefanjonsson.se

HALMSTAD
Truck & Maskin 
Benny Persson 
T: 035-211 030  
truckomaskin@home.se
 
JORDBRO  
Tungelsta Maskin & Hydraulservice  
Daniel Fehler  
M: 076-88 83 88 
danne@tmhs.se 

JÖNKÖPING
Lännen Tractors AB 
Fredrik Åström  
T: 036-330 0274 
fredrik.astrom@lannentractors.se

KATRINEHOLM
Sörmlands Maskinservice 
John Sheiakh 
T: 0150-500 00 
john.sheiakh@sormlandsmaskinservice.se

KIL
Fordonstjänst i Kil 
Lars Göran Andersson 
T: 0554-133 25 

KIRUNA
Kiruna Fältrep AB 
Clas Holm 
T: 0980-683 95   
kirunafaltrepab@telia.com

LANDVETTER
Landvetter Motor & Maskin AB 
Stefan Hansson 
T: 031-780 29 30 
stefan@landvettermotor.se

LINKÖPING
ÅMA Maskinservice AB 
Anders Långh  
T: 013-137 278 
ama.maskinservice@telia.com

SLITE
Frimodigs Mekaniska AB 
Mikael Frimodigs 
M: 070-784 07 30 
mikael.frimodigs@gmail.com
 
SKELLEFTEÅ
Wikstens Maskinservice AB 
Anders Wiksten 
T: 0910-888 54  
wikstensmaskinservice@allt1.se

STAFFANSTORP
LK Maskinservice AB 
Leif Krondahl 
M: 070-32 52 597 
lkmaskin@gamil.com 

UMEÅ
Nilssons Bil & Maskin i Umeå AB 
Kent Nilsson 
T: 090-779 780 
kent.nbm@telia.com 

ÄLMEBODA
Älmeboda Svets & Maskin AB 
Thomas Andersson 
T: 0477-601 55  
almebodasvetsmaskinab@telia.com 

ÄLVSBYN
Hedlunds Maskinteknik AB  
Jonas Hedlund 
T: 0929-729 00  
jonas@hematek.se

ÖREBRO
Berggrens Maskinservice AB 
Stefan Lindberg 
T: 019-27 72 205 
stefan@berggrens.se
 
ÖVERKALIX
Överkalix Maskinstation AB 
Johan Andersson 
T: 0926-777 20 
johan_okx@hotmail.com

Delvator AB – Serviceorganisation

DELVATOR AB är svensk generalagent för Hitachis entreprenadmaskiner och har kontor, verkstad 

och lager i Eslöv, Härnösand och Arlandastad. I Eslöv finns utställningshall och runt om i Sverige finns 
säljkontor och serviceverkstäder i ett rikstäckande nät. Läs mer på www.delvator.se

SÄLJARE
ESLÖV
Anders Persson
M:  072-402 81 05
anders.persson@delvator.se

VÄXJÖ
Thomas Åström
M:  070-838 09 44
thomas@stensmaskiner.se

ÄLMEBODA
Tobias Hilmersson
M:  070-844 58 40
tobias@stensmaskiner.se

GÖTEBORG
Thomas Henriksson
M: 072-523 47 47
thomas.henriksson@delvator.se

VÄNERSBORG
Claes Gustafsson
M: 073-920 12 84
claes.gustafsson@delvator.se

ÖREBRO
Anders Ericsson
T: 019-277 22 00
anders.ericsson@delvator.se

MÄLARDALEN
Richard Häll
M: 076-669 74 81
richard.hall@delvator.se

MÄLARDALEN
Håkan Svanberg
M: 070-873 38 49
hakan.svanberg@delvator.se

HÄRNÖSAND 
Bengt Höckert
M: 072-402 38 65
bengt.hockert@delvator.se

SKELLEFTEÅ
Erik Lindmark
M: 070-663 43 99
erik.lindmark@delvator.se

DELVATOR MASKINUTHYRNING AB
Lars Åhlander
Direkt: 076-669 7482
hyra@delvator.se

ESLÖV
Delvator AB 
Patrik Nilsson
T: 0413-692 12
patrik.nilsson@delvator.se

STOCKHOLM
Delvator AB 
Christian Jonsson
T: 08-583 586 50 
christian.jonsson@delvator.se 

HÄRNÖSAND
Delvator AB 
Örjan Sundqvist  
T: 0611-552 035  
orjan.sundqvist@delvator.se

FÖLJ OSS PÅ:


