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ELBUSSEN 
NÅR LÄNGRE

VM Motori rätt val 
för Lundbergs nya

Hatz-diesel i starkt 
aggregat från MSE

– Miljömotor laddar 
batterierna Möt SwedMotor 

på MaskinExpo i 

monter nr 2161!

2161



w
w

Kvalitet är 
alltid lönsamt
Det brukar ju sägas att kvalitet 
lönar sig i längden. Jag vill utveckla 
det vidare och påstå att god 
kvalitet alltid lönar sig från dag ett. 
   Detta gäller inte minst i vår 
bransch där en kvalitetsmotor 
redan från början har en rad 
fördelar gentemot de lågpris-
alternativ som går att hitta på 
marknaden.
   Första gången en motor startas 
upp märks hög kvalitet på lägre 
buller, mindre vibrationer, lägre 
bränsleförbrukning och renare 
avgaser. Just låg förbrukning 
och bra emissionsvärden blir allt 
viktigare och de tillverkare som har 
resurser satsar stort på att göra 
sina motorer så miljövänliga som 
möjligt.
   Den låga förbrukningen och 
de goda miljöegenskaperna 
följer förstås med motorn under 
hela brukstiden. Åtminstone om 
den får bra service och de rätta 
reservdelarna.
   Hög driftssäkerhet och lång 
livslängd är också kännetecken 
för kvalitetsmotorer. När motorn 
sedan når sin maximala brukstid 
märks kvaliteten på att det 
faktiskt går att renovera den och 
därmed förlänga livslängden på ett 
kostnads- och miljöeffektivt sätt.
   Det som också följer med en 
kvalitetsmotor från första dagen är 
ett starkt varumärke och en pålitlig 
leverantör, något som visar att 
maskinen eller båten som motorn 
sitter i också är att lita på.
   Därför satsar SwedMotor på 
kvalitet i de produkter vi säljer, 
i våra reservdelar och i våra 
verkstadstjänster. Det lönar sig för 
dig som kund och gör oss som 
leverantör nöjda med vårt jobb.

Magnus Berman, VD

Elbussen håller tidtabellen 
med miljömotor från VM

Magnus Morell, key account manager för eftermarknad på SwedMotor.
SwedMotor är leverantör till Hybricon Bus Systems. Läs mer om elbussarna på hybricon.se.

Ett av de mest spännande elbussprojekten i världen är svenskt  
och redan nu rullar den första bussen från Hybricon mellan  
Umeå flyglats och stadens centrum. Tack vare avancerad 
batteriteknik, snabbladdning och tillbehör som räckvidds-
förlängare har det Umeåbaserade företaget Hybricon skapat 
en produkt som klarar kallt klimat.

– Ultrasnabbladdningen har vi utvecklat 
själva och gör vår teknik unik. En förut-
sättning för att det ska fungera är att 
vi använder avancerade litiumtitanat-
batterier, säger Jonas Hansson, VD på 
Hybricon Bus Systems AB.

Laddning av batterierna kan exempelvis 
ske vid ändhållplatsen. Det tar bara tre till 
fem minuter och räcker för att driva bussen 
i en timma.

– Vår lösning gör att bussarna kan rulla 
dygnet runt och inte behöver stå stilla 
någon längre tid för att ladda batterierna. 
Tack vare det är elbussarna ett 
miljövänligt och väl fungerande alternativ 
till dieselbussar, säger Jonas.

Vissa busslinjer kan förstås vara 
längre än vad batterierna räcker till. 
Hybricon kan då förse bussarna med en 
räckviddsförlängare som laddar batte-
rierna under gång.

– Räckviddsförlängaren är en modul 
som vi installerar om köparna önskar 
det. Den består av generator och en 
ultraren dieselmotor från VM Motori som 
SwedMotor levererar till oss, säger Jonas.

Den turboladdade dieseln från VM 
Motori uppfyller de extremt stränga 
emissionskraven enligt Euro 6 och har 
modellbeteckningen R754EU6.

Tack vare räckviddsförlängaren fun-
gerar bussen oberoende av tillgången på 
el. Vid ett elavbott kan bussarna alltså 
rulla vidare som vanligt utan att tidtabellen 
påverkas.

Redan 2011 byggde konceptskaparen 
Boh Westerlund två elbussar inom ramen 
för ett annat bolag. Då var utgångs-
materialet dieselbussar som gjordes om.

– En konverterad dieselbuss blir alltid 
en kompromiss och kan aldrig bli riktigt 
bra som elbuss. Vi valde därför att börja 
med ett tomt papper och konstruera vår 
egen buss från grunden, berättar Boh 
Westerlund.

År 2013 startade fyra starka regionala 
investerare det nya bolaget Hybricon Bus 
Systems. Resultatet blev HAW, Hybricon 
Arctic Whisper – en tyst elbuss anpassad 
för nordiskt klimat. Den finns i två utför-
anden, dels  en 12 meters stadsbuss, dels 
en 18 meter lång ledbuss som planernas 
att premiärvisas i Umeå den 27 maj.

Umeå kommun har beställt åtta HAW-
bussar och trots att de är dyrare i inköp 
än dieselbussar så räknar Hybricon  och 
kommunen med att det ska bli lönsamt.  
Med diesel är bränslekostnaden 40 till 
70 kronor per mil. Med eldrift stannar 
milkostnaden på 10 till 20 kronor.

Miljöaspekterna är dock helt avgörande 
för Umeå kommun.

 –  För oss är det en stadsbyggnads-
fråga. Elbussarna är tysta och släpper 
nästan inte ut några föroreningar. Det 
gör att det är möjligt för oss att fortsätta 
Umeås expansion utan att bryta mot 
utsläppsrestriktioner eller bullernormer, 
säger Fredrik Forsell, kollektivtrafikchef 
på Umeå kommun.

– Våra kunder känner en  
trygghet i att vi kan förse dem  
med reservdelar, service och 
renoveringstjänster även på 
lång sikt. Vid val av motor 
är det ofta helt avgörande 
för kunderna att vi som 
leverantör kan erbjuda 
bra eftermarknadstjänster. 
Det säger Magnus Morell, 
key account manager 
för eftermarknad på 
SwedMotor.

SwedMotor har valt att ha ett eget reserv- 
delslager och en fullutrustad service-
verkstad på företagets anläggning i 
Jordbro strax utanför Stockholm. 

 – I dag har vi 4 790 artiklar på vårt 
reservdelslager som omedelbart kan 
skickas till kunder runt om i Sverige. 
De delar som inte finns på hyllan tar vi 
snabbt hem tack vare goda kontakter 
med leverantörerna. Målet är att 
lagerförda delar ska skickas till kunderna 
inom 24 timmar och det klarar vi i stort 
sett alltid, säger Magnus.

Reservdelshanteringen sköts av tre  
reservdelssäljare med lång erfarenhet.   
På serviceverkstaden arbetar fem meka- 
niker som klarar allt från att ge moto-
rerna ordinarie service till omfattande 
och komplicerade helrenoveringar.

– Våra mekaniker är välutbildade och 
har tillgång till en verkstad med all tänk-
bar utrustning, inklusive bromsbänkar 
där motorerna kan provköras. Vägg i 
vägg ligger dessutom systerföretaget 
Åhmans Motorslip som klarar alla 
typer av komponentbearbetning som 
planing, slipning, cylinderborrning 
och termisk sprutning. Åhmans är ett 
självständigt företag, men tillhör samma 
företagsgrupp som SwedMotor och 
självklart samarbetar vi när det behövs, 
säger Magnus.

ETT LANDSOMFATTANDE SERVICENÄT
För att få service i Stockholms-området 
kan SwedMotors kunder vända sig 
till verkstaden i Jordbro. För kunder 
i andra delar av landet finns ett nät av 
auktoriserade servicelämnare.

– Med vårt nät av serviceverkstäder 
täcker vi in hela landet från Skåne i 
söder till Lappland i norr. Totalt finns det 
15 servicelämnare som är auktoriserade 
och utbildade av oss, säger Magnus.

I nätet av serviceverkstäder finns 

allt från skickliga enmansföretagare till  
stora välrenommerade verkstäder. 

Gemensamt för dem är att de har 
lång erfarenhet av motorservice och 
reparationer. Dessutom har de tillgång 
till servicebilar så att servicearbeten 
och reparationer kan göras på plats hos 
kunden.

– När vi byggde upp servicenätet åkte 
jag och min kollega Anders Olofsson runt 
och besökte ett stort antal verkstäder. 
Sedan valde vi ut 15 verkstäder som 
uppfyller våra höga krav för att bli 
auktoriserade av oss, berättar Magnus.

Utöver de 15 auktoriserade verk-
städerna har SwedMotor även drygt 100 
återförsäljare runt om i landet som kan 
förse kunder med delar och service.

Magnus Morell har tidigare arbetat 
med tunga fordon och ser tydliga 
paralleller mellan att sälja lastbilar och 
försäljning av industri- och marinmotorer.

– I båda branscherna finns en tydlig 
koppling mellan nyförsäljning och 
eftermarknad. Kunderna måste redan 
från början känna sig säkra på att det 
fungerar bra med reservdelar, service 
och reparationer. Då är det förstås en 
styrka  för oss på SwedMotor att vi  
har marknadens kanske bästa efter-
marknadstjänster, avslutar Magnus.

Med fokus på eftermarknaden
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Prenumerera!
För att prenumerera eller avsluta din prenumeration på 
nyhetsbrevet kontakta oss på: info@swedmotor.se
Naturligtvis är du även välkommen att höra av dig om du har tips 
om vad vi borde skriva om i nyhetsbrevet eller andra synpunkter.

VM Motori tar plats i nya Lundberg 
Lundberg 4120, 4220 har försetts 
med fyrcylindriga VM Motori R754IE4 
på 80 kW och 420 Nm. De större 
redskapsbärarna har den sexcylindriga 
R756EU5  som levererar 105 kW 
och 500 Nm. För båda motorerna 
gäller att bränsleförbrukningen är låg 
i förhållande till effekten och att de 
uppfyller utsläppsnormen enligt 3B. 
Dessutom är den tystgående, något 
som både föraren och omgivningen 
uppskattar. Faktum är att bullernivån 
i hytten är den lägsta på marknaden 
enligt tillverkaren.

– Vi har valt att köra motorerna på 
lägre varvtal för att få ner ljudnivån, 
berättar Lars Strömbergsson som är 

chefskonstruktör på Lundberg Hymas.
VM Motori har suttit i vissa 

Lundberg-maskiner sedan 2006 och 
nu väljer Lundberg Hymas att ha dem 
i hela modellprogrammet.

– Prestanda och kvalitet i förhållande 
till pris var förstås viktigt när vi valde 
motorer. En annan betydelsefull faktor 
för oss är motorernas fysiska mått 
eftersom vi alltid bygger kompakta 
och smidiga redskapsbärare med 
mycket effekt för att driva redskap 
som sopaggregat och snöslungor. Det 
gör att VM Motori passar oss utmärkt 
då de har hög effekt i förhållande till 
storleken, säger Lars Strömbergsson.

Hatz laddar försvarets helikoptrar
– Hög kvalitet är alltid ett krav när det 
gäller militär materiel. I det här fallet hade 
vi dessutom krav på låg vikt, kompakt 
format, bra kallstartsegenskaper och tyst 
gång. Det berättar Krister Granheimer, 
projektledare på MSE Engineering, före- 
taget som utvecklat ett mobilt kraft-
aggregat till försvarets helikoptrar.

Det mobila kraftaggregatet levererar 
28,5 volt/70 A och används för att ladda 
helikoptrarnas batterier. Det ska enkelt 
kunna transporteras i helikoptern och 
fungera under alla tänkbara förhållanden 
från ökenvärme till polarkyla.

– Det här är inga standardprodukter, så 
för oss var det viktigt att hitta en flexibel 
leverantör av motor och generator. Vår 
kontaktperson på SwedMotor, Attila 

Galatz, hjälpte oss att välja en diesel 
från Hatz med inbyggd generator. Sedan 
modifierades komponenterna efter våra 
behov, säger Krister Granheimer.

I Hatz-dieselns svänghjul har en gene- 
rator av permanentmagnetstyp integre-
rats. Det gör enheten extremt kompakt, 
samtidigt som vikten blir låg. Motor och 
generator är monterade i en stabil ram 
tillsammans med kontrollpanel, tank och 
specialljuddämpare med gnistsläckare. 

– Totalt väger kraftaggregatet inte mer 
än 61 kilo och är enkelt att transportera. 
Tack vare det har helikoptrarna ladd-
ningsström till sina batterier under alla 
förhållanden och är alltid beredda att 
ge sig ut på uppdrag, avslutar Krister 
Granheimer.

Den 28-30 maj möter du oss på 
MaskinExpo på Stoxa mässområde 
norr om Stockholm.  Vi finns i 
monter 2161 tillsammans med vårt 
systerföretag Åhmans Motorslip.

FRIBILJETTER TILL MÄSSAN
Kom till vår monter så får du veta mer 
om våra motorer och tjänster. Till dig 
som läser SwedMotor News har vi 
dessutom en liten överraskningsgåva.

På www.maskinexpo.se finns mer 
information om MaskinExpo och där 
kan du också skriva ut dina fribiljetter 
till mässan.

Välkommen!

SwedMotor på 
MaskinExpo

Hatz 1B27 diesel på 4 kW i ett lätt och 
stabilt kraftaggregat som laddar batterierna 
i försvarets helikoptrar. MSE Engineering  
som utvecklat aggregatet tog hjälp av 
SwedMotor för att välja rätt motor och göra 
de modifieringar som behövdes.
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