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LEDARE

Kiel öppnar nya transportflöden för maskiner till eller inom Sverige. 
SCA:s RoRo-fartyg fraktar allt från grävmaskiner och hjullastare till truckar och mobilkranar. 

 Nå alla hamnar med frekvent och fast tidtabell. Välkommen ombord! 

Kontakta oss för mer information: 
Tfn 060-19 35 11. E-post booking.roro@sca.com

www.scalogistics.se

Kiel öppnar nya vägar 
för maskintransporter
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Vi bevakar branschen åt dig 
När vardagen snurrar på och kanske känns som ett enda långt  
maratonlopp – då är det läge att ta sig tid till ett mässbesök för att  
få inspiration och nya idéer. Efter att ha stått och gått några mil  
mellan montrarna är du trött i både huvudet och kroppen, och  
sover extra gott. 

Ska du på årets branschmässor och vill träffa oss, så tveka inte att 
boka ett möte, en fika eller en lunch. Även om vi inte ställer ut så 
finns vi i vimlet. Om vi blir ett gäng kan vi boka bord på en restaur-
ang där det är lite lugnare.

Och om du absolut inte kan åka till mässan, så är vi gärna dina 
ögon och öron. Berätta för oss vad du funderar över så hjälper vi till 
att hitta lösningarna. Chansen är stor att vi redan har det du söker, 
väl utprovat i samarbete med våra kunder. Vi vet vad som fungerar i 
praktiken.

Med PG Rental Machine Control, det fjärde bolaget i gruppen, är 
vi nu ännu bättre rustade. Du kan vända dig till oss oavsett vilket be-
hov du har när det gäller att köpa, hyra eller utrusta entreprenadma-
skiner. Vad kan vi göra för dig i dag?

Patrik Gillgren
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MARKETING

Via PG Marketing & Trading köper du kom-
plett utrustade grävare och hjullastare i alla storlekar, 
från 2 till 40 ton. 
– Vi erbjuder ofta priser under konkurrenternas, 
och en 2-årig funktionsförsäkring ingår till alla ma-
skiner som är max tre år, säger Fredrik Persson. 

PG Marketing & Trading är inte knutet till något 
särskilt märke. Det innebär att urvalet av fordon 
och tillbehör är i det närmaste obegränsat. 

– Vi parallellimporterar CE-märkta entreprenad-
maskiner från hela Europa, utrustar dem enligt spe-
cifikationen och levererar till kund. På så vis behö-
ver du inte betala för mer än det du ska ha. Vi har 
inga höga butikshyror, stora lager eller andra fördy-
rande kostnader, säger Patrik Gillgren.

Genom samarbetet med Maskinkonsulten i 
Strömsund AB kan företagen ta inbyten av maski-
ner och även sälja äldre begagnade fordon. 

Ansvarig utgivare: Patrik Gillgren Projektledare: Daniel Nilsson Redaktör: Karin Johansson Foto: 
Anders Nilsson, Tomas Jansohn, Michael Engman, Peter Nordahl Formgivning: Örjan Folcke Original: 
Julia Hammarström Mediasäljare: Anneli Dahlström Produktion: Roxx Communication Group AB, 
www.roxx.se Tryck: Printfabriken, 2018

Vävlandsvägen 5–7, 
861 34 Timrå  

Tel: 060-575 222
www.pgmt.se

Rätt pris och trygg affär när du 
köper entreprenadmaskiner 

Rätt  
försäkrad  
i alla lägen
n En funktionsför-
säkring (för maskin-
skada) ingår vid köp 
av maskin som är 
max tre år. Försäk-
ringen gäller i två år 
och självrisken är 
0,2 basbelopp (cirka 
9000 kronor).

n I samarbete med 
försäkringsbolag 
erbjuder vi även en 
komplett maskinför-
säkring som täcker 
det mesta från trafik 
och stöld till förar-
olycksfall, avbrott och 
rättstvist. 

Alla entreprenadmaskiner
n  är CE-märkta
n  har svensk instruktionsbok
n  har miljövarudeklaration
n  är brandbesiktigade
n  skräddarsys efter ditt behovSäg hej till teamet! Carina Åström, Patrik Gillgren, Stefan Persson, Ingela Eriksson, 

Fredrik Persson och Jimmy Svedberg  jobbar i PG-gruppen.
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RENTAL

engcon Sweden AB Transportgatan 5, 833 36 Strömsund
Tel 0670-65 04 00  |  Web www.engcon.se  |  E-mail sweden@engcon.se

/engcon      @engcon_       /engcon        /engcondotcom

Koppla hydrauliska verktyg utan att 
lämna hytten
EC-Oil är engcons system för hydraul- och 
elkoppling av hydrauliska redskap, speciellt 
anpassad för vår serie tiltrotatorer. Som enda 
leverantör kan vi hjälpa dig med en helhetslösning 
– allt från styrsystem, fäste och redskap till support
och säkerhetsanalyser.
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engcons mest kraftfulla tiltrotator för 
grävmaskiner upp till 33 ton
Några av egenskaperna är 45 graders tiltvinkel för bästa
åtkomst, kraftfull konstruktion med gjuten stomme, 
central-smörjningssystem och maximalt grova 
tiltaxeltappar för ökad livslängd. EC233är som standard 
förberedd för ePS, engcon Positioning System, Q-Safe 
redskapsfäste som är förberedd för EC-Oil som standard 
för maximal säkerhet och effektivitet.

EC233

NYHETER FRÅN ENGCON!

Små och stora hjullastare för alla behov
PG Rental hyr ut stora och små hjullastare för både kort och 
lång tid, och självklart fullt utrustad för just ditt uppdrag.

– Hjullastare är ett bra komplement till grävare, och är exempel-
vis betydligt snabbare än grävaren när det kommer till att köra ut 
eller flytta massor, tipsar Fredrik Persson vid PG Rental.

Hjullastare har många fler användningsområden:
– Vi gör ett paket med den utrustning som behövs, anpassat  

efter kundens behov. En del ska planera matjord, andra skottar 
snö och sopar sand, eller hanterar pallar och containrar, säger  
Jimmy Svedberg vid PG Equipment. 

Fredrik och Jimmy jobbar ihop för att hitta rätt kombination av 
maskin och utrustning. I sortimentet finns allt som kan behövas 
för både sommar- och vinterbruk. 

PG Rental har små och stora hjullastare för uthyrning, komplett med vinter- och sommarutrustning.

Jimmy SvedbergFredrik Persson
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SERVICE

Frewito AB i Stockholm är en av de verkstäder 
som PG-bolagen har ett nära samarbete med. Den 
som besökte Frewito för något år sedan känner 
kanske inte riktigt igen sig i dag.

– Vi har flyttat en fastighet längre bort på samma 
gata. Nu har vi större lokaler, fler bilar och fler an-
ställda, säger Fredrik Thorburn som äger företaget.

Verkstaden ligger alltså fortfarande i Bro, intill E18, 
norr om Stockholm och det är ingen risk att råka mis-
sa den; håll utkik efter maskiner bara. En nyhet är 
hydraulbänken där alla slags hydraulkomponenter 
och tiltrotatorer kan testköras inomhus. Ett klart lyft.

– Vi är servicepartner till alla rototilttillverkare, 
säger Fredrik.

Frewito utför allt från vanlig service och repara-
tioner till montage av tillbehör som exempelvis 
värmare, centralsmörjning och alkolås, och är även 
certifierat för AC-system. Företaget har sedan starten 
2000 växt till ett 15-tal medarbetare och har åtta 
välutrustade servicebilar som snabbt når kunder i 
Mälardalen och mot Sundsvall.

– Vi ska ge kunderna rätt hjälp i rätt tid. Vi har 
ett stort lager med de produkter som är mest efter-
frågade, våra servicebilar är väl utrustade för att 
klara de flesta utmaningar i fält, och vi ser till att 
vara flexibla för att lösa problem snabbt, säger 
Fredrik Thorburn.

Små och stora hjullastare för alla behov

Frewito växer på alla fronter
– Vi är servicepartner till alla rototilttillverkare, säger Fredrik Thorburn som äger Frewito.

Linus Hellblom 
tankar en Volvo 
EC160 D.
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NÖJDA KUNDER

När Robbin Walmann valde en Volvo 
EC300EL bandgrävare var det med sikte på ut-
lastning.

– Då jobbar man mot lastbilar vilket gör det 
lättare att styra sina egna tider, och så passar det 
mitt psyke bättre. Jag har inte tålamod med fin-
lir, säger Robbin.

Robbin valde PG som leverantör på rekom-
mendation av en vän. Maskinen levererades i 
mars 2017 och allt gick helt enligt plan.

– Jag fick den i tid och allt har funkat bra hela 

vägen, inga som helst problem. Jag är jättenöjd, 
säger Robbin.

Med facit i handen har det blivit som han öns-
kade även med uppdragen.

– Säg att jag jobbar i fem veckor med att lasta 
ut två husgrunder. Då börjar jag tidigt och kan 
flytta raster som det passar. Bilarna har långt att 
åka för att tippa, så de tar sista lasset vid 13, och 
det är perfekt för mig när jag ska hämta sonen 
på dagis. Efter några veckor flyttar jag till nästa 
ställe. Det blir sällan enformigt, förklarar Robbin.

Bergqvist & Son Schakt har nyligen skaffat en 
Doosan DX235LCR – en kortrumpad 23-tonnare 
med full Moba-GPS – som är perfekt vid bostads-
byggen och trånga utrymmen. 

– Doosan håller hög klass till bra pris, och så är 
det ju rätt färger, svart och orange, redan från början, 
säger Rickard Bergqvist.

Svart och orange är logofärgerna även för Berg-
qvist & Son Schakt, som har basen i Uppsala och 
tar uppdrag i hela Mälardalen.

– Vi är över 30 anställda och kör allt inom mark och 
anläggning, både timme och fastpris, berättar Rickard.

Rickard fick kontakt med PG-bolagen via en  

annons på Blocket runt 2015. Sedan dess har det 
blivit ett tiotal affärer, både hyra och köp. Vid ett 
tillfälle blev det lite svettigt.

– Vi köpte en Doosan 170 som inte kom, den 
fastnade i utlandet. Då skaffade PG en ersättnings-
maskin. Det var mitt i högsäsong, så det var ju fan-
tastiskt att vi kunde få ut den. De löste problemet 
smidigt och effektivt, säger Rickard. 

Samarbetet har utvecklats så att PG-bolagens 
kunder kan få hjälp av Rickards mekaniker.

– Våra maskiner kräver inte en mek på heltid, så vi 
hjälper till att serva maskiner. Det är en bra lösning 
för alla parter, säger Rickard.

Rickard valde en smidig maskin i rätt färg

”Omväxling förnöjer”, sa Robbin

Robbin Walmann är nöjd 
med sin Volvo EC300EL.

Rickard Bergqvist 
gillar svart och 
orange.
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RENTAL

Vi säljer och hyr ut
nya och begagnade

entreprenadmaskiner.

Fredrik Persson 070-607 11 76

Ring oss för prisuppgift.

Hyr eller hyrköp 
– service och 
försäkring ingår

Via PG Rental 
kan du hyra grävare 
och hjullastare i allt 
från några dagar till 
flera år. Hyr först 
och köp sedan är ett 
bra alternativ för  
företag som växer.

– Vid hyra vet 
kunden på förhand 

vad allt kostar, och vi håller med försäk-
ring och service. När det är dags att serva 
maskinen bokar vi lämplig tid. Det upp-
skattas särskilt av företag med många fö-
rare, där det är svårare att ha koll på inter-
vallerna, säger Fredrik Persson.

Vid långtidshyra finns möjlighet att 
köpa ut maskinen och tillgodoräkna sig 
del av den hyra som betalats. Det gör det 
enklare för växande företag att ta korta 
uppdrag, eller att bredda verksamheten 
när man är osäker på hur marknaden ser 
ut på längre sikt. 

Hyrestiden kan skrivas på allt från 6 till 
48 månader.

– Med vår affärsmodell slipper kunden 
stå där med höga restskulder när hyresti-
den är över. Antingen lämnar de tillbaka 
maskinen eller köper ut den till ett för-
delaktigt pris, säger Patrik Gillgren. 

Fredrik Persson

Rickard valde en smidig maskin i rätt färg

Rickard Bergqvist hälsar på Alexander Sahlin som gräver för vatten, avlopp och 
grund till Rosendals förskola.

Välkommen att kontakta oss i 
Sundsvall på tel 010-212 88 00

Helt digital ekonomi. 
För dig som 
småföretagare.

www.pwc.se/sundsvall
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TEMA GPS

Rådoms Entreprenad har grävsystem med 
GPS i sina tre maskiner.

– Det är ett väldigt smidigt och bra hjälpmedel, 
när man klarat av inkörningsperioden. Det tar nog 
två-tre veckor innan man är riktigt kompis med 
systemet. Sådana 25-tonnare som jag har går mest 
på schaktarbeten, och då är det ofta ett krav från 
uppdragsgivarna att man ska ha GPS, säger Peder 
Jonsson som är ägare och vd i Rådoms Entreprenad. 

Peder har tidigare använt ett annat grävsystem, 
men i dag är det Moba som gäller. 

– Fredrik på PG Rental tipsade mig om Novatron 
som det hette då. Jag var lite motståndare i början 
men tänkte att jag får väl prova, och det har jag inte 
ångrat en minut. Det är mycket enklare menyer 
jämfört med det system som jag använde tidigare.  

När Peder får ett nytt uppdrag tankar han in filer 
i sin GPS. 

– Då har jag all information jag behöver. Om jag 
ska göra en väg, så ser jag hur den ska gå, och hur 
slänterna ska vara. När jag är på plats med grävaren 
kan jag se att ”här ska jag ta ner två meter”. Svänger 
jag för långt till vänster så visar den att jag hamnat 
utanför arbetsområdet. Höjder över havet visas i 
kanten så jag har alltid koll på rätt djup, säger Peder. 

Systemet är kopplat mot satelliter och måste ha 
ständigt kontakt för att det ska fungera. Skulle det bli 
ändringar i uppdraget under projekttiden går det 
enkelt och snabbt att lägga in nya uppgifter. 

Peder har numera två anställda. Varken Emil  
eller Andreas hade någon större erfarenhet av GPS-
system när de började.

– Jag lärde dem grunderna. Sedan har Emil grottat 
ner sig på djupet i vad man kan göra med systemet, 
så nu är det ombytta roller; nu ringer jag till honom 
om det är något, säger Peder. 

Stenkoll på läget med 3D-stöd via GPS

– Det är ett väldigt 
smidigt och bra 
hjälpmedel, säger 
Peder Jonsson om 
GPS-systemet.

Finns det två spröt och tallrikar bak på en maskin har den 3D-stöd via GPS. 
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TEMA GPS

Om du har en grävare som är förbe-
redd för grävsystem så kan du hyra 
GPS-utrustning när du behöver, från en 
månad och uppåt. 

– Många har redan skärm, dator och 
master på maskinen. Då kan vi hyra ut 
tallrikar, GPS-box och hasp, det vill säga 
mjukvarulås, så att det går att koppla upp 
sig mot satellit och köra full 3D, säger 
Jimmy Svedberg vid PG Rental Machine 
Control AB.

PG-bolagen samarbetar med flera verk-

städer som kan montera utrustningen 
och visa hur den fungerar. Fjärrsupport 
ingår i avtalet. Efter hyrestiden är det 
enkelt att skicka tillbaka utrustningen, 
och vid nästa hyresperiod är allt för-
berett, då är det bara att plugga in och 
köra igen. 

– För den som bara behöver utrust-
ningen till korta projekt är det här enkelt, 
flexibelt och pris värt. Självklart ska man 
också se till att få betalt av uppdrags-
givaren för extrakostnaden, säger Jimmy. 

ÄNNU BÄTTRE EFFEKTIVITET, SÄKERHET OCH 
VALFRIHET MED QUANTUM
• BYTER AUTOMATISKT REDSKAP I 

GRÄVSYSTEMET
• FJÄRRSUPPORT
• KOMPATIBELT MED ALLA GRÄV-

MASKINER OCH TILTROTATORER

Mer information på 
www.svab.se
0582 - 152 31

Stefans

Maskinservice

Skåne AB
070-755 85 65

® SKF är ett registrerat varumärke inom SKF-koncernen och ® Lincoln är ett registrerat varumärke av Lincoln Industrial Corp.  
Bild används under licens av Shutterstock. © SKF 2017

Öka din produktivitet med 
SKFs och Lincolns centralsmörjsystem 
PMC Lubrication AB är sedan 2016 en del av  
SKF Lubrication Competence Centre.

Endast ett namnbyte! Försäljning och service av Lincoln  
centralsmörjsystem sker som det tidigare har gjort. Så varmt välkomna 
att kontakta oss som vanligt! 
Läs gärna mer på www.skf.se/smorjsystem eller ring 08-50 93 93 00

Hyr GPS-utrustning när du behöver

Alla tillbehör till grävare eller hjullastare 
PG Equipment är återförsäljare för tillbehör från över 40 tillverkare, och 

Jimmy Svedberg hjälper dig att göra bra val och kombinationer. 
– Jag har aldrig gått bet på något önskemål hittills, säger Jimmy. 
Bland tillbehör kan nämnas tiltrotatorer, rotationsgivare, skopor, pallgaff-

lar, sopmaskiner, däck, gummi- och stållarvband, trumvagnar, dumpervag-
nar, kabelspjut, reservdelar som plogstål och cylindrar – till alla märken. 

Det ska vara enkelt 
att driva eget
Välkommen in till oss på kontoret i Sundsvall så hjälper vi dig, 
eller läs mer på seb.se/enklafirman. Du kan också ringa 
0771-62 53 53 för personlig service dygnet runt, alla dagar.

GPS-utrustningen går att köpa eller hyra via 
PG Equipment respektive PG Rental Machine 
Control AB.
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RENTAL

XSITE PRO 3D
MARKNADENS MEST
KOMPLETTA 3D-SYSTEM!
Ger dig möjlighet att jobba i alla 
fi lformat, rotation oavsett fabrikat och 
självklart kostnadsfri FJÄRRSUPPORT. 
Dessutom leverans av datasim i alla 
maskiner. Nu även med fritt SWEPOS-
abonnemang i 1 år vid köp av nytt system.

SMART HELT ENKELT. 

SMARTARE
MASKINSTYRNING

020-20 30 25mobasweden.se

moba_86875.indd   1 2018-04-11   11:59
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SERVICE

Större lager av reservdelar, nyrenoverad 
verkstad och ett nytt släpvagnssortiment är årets 
nyheter hos Stefan i Skåne. 

I Trollenäs i Skåne finns Stefans Maskinservice 
AB som monterar utrustning och sköter service på 
många av de entreprenadmaskiner som säljs och 
hyrs ut via PG-bolagen. Ägaren Stefan Persson är 
också medgrundare till PG Rental. 

– Vi har mycket jobb och behöver anställa fler 
som kan el och hydraulik, konstaterar Stefan.

Företagets skicklighet inom el och hydraulik är 
dess främsta styrka. 

– Vi kundanpassar alla maskiner och ger ibland 
råd om hur de kan byggas om för att fungera ännu 
bättre, säger Stefan.

Flera i personalen är intresserade av motorsport: 
folkrace, rally och båtar. Det är bakgrunden till att 
företaget i sommar utökar med olika typer av bil-
släpvagnar, som även passar för minigrävare. 

Stefan har jobbat länge i branschen, både som 
montör och verkmästare, innan han startade eget 
och är noga med att rekrytera personal som delar 
hans värdegrund. 

– Du måste gilla det du gör och brinna för att göra 
kunderna nöjda. Då blir resultatet som bäst, säger han. 

XSITE PRO 3D
MARKNADENS MEST
KOMPLETTA 3D-SYSTEM!
Ger dig möjlighet att jobba i alla 
fi lformat, rotation oavsett fabrikat och 
självklart kostnadsfri FJÄRRSUPPORT. 
Dessutom leverans av datasim i alla 
maskiner. Nu även med fritt SWEPOS-
abonnemang i 1 år vid köp av nytt system.

SMART HELT ENKELT. 

SMARTARE
MASKINSTYRNING

020-20 30 25mobasweden.se

moba_86875.indd   1 2018-04-11   11:59

El- och hydraulikspecialister i Skåne

Entreprenadgripar Sten/Sorteringsgripar Multigripar AsfaltsfräsKlippen

Tel. 0281-300 30
www.sit-right.se

Brian Wollsjö i hydraulikverkstaden. Jörgen Csurolyai och Rickard Kultner på reservdelslagret. 

Nästan hela styrkan på Stefans Maskinservice: Stefan Persson, Dan Borg,  Rickard  
Kultner, Bartek Zontek och Brian Wollsjö. Knästående: Roland Olsson och Jörgen  
Csurolyai. Saknas på bilden: Linda Jönsson.



Välkommen att kontakta oss! 

PG MARKETING  n  säljer nya och begagnade entreprenadmaskiner
  n  ordnar med finansiering

PG RENTAL  n  hyr ut entreprenadmaskiner på kort och lång tid
  n  erbjuder hyrköp: hyr först, köp sen

PG EQUIPMENT  n  säljer och hyr ut tillbehör till entreprenadmaskiner
  n  konfigurerar bästa paketet för dina behov

PG RENTAL MACHINE CONTROL n  hyr ut GPS-system till grävmaskiner

Patrik Gillgren
FÖRSÄLJNING, UTHYRNING

076-822 01 70  •  patrik.gillgren@pgmt.se

Fredrik Persson
FÖRSÄLJNING, UTHYRNING

070-607 11 76  •  fredrik.persson@pgmt.se

Jimmy Svedberg
UTRUSTNING, RESERVDELAR, UTHYRNING

070-380 05 87  •  jimmy.svedberg@pgmt.se

Ingela Eriksson
FÖRSÄKRINGAR, SERVICE, REPARATIONER

076-110 99 04  •  ingela@pgmt.se

Carina Åström
EKONOMI, AVTAL

060-575 222  •  carina@pgmt.se

Stefan Persson
SERVICE, TEKNISKT STÖD

070-755 85 65  •  stefan.persson@pgmt.se

Alla märken • Alla modeller • Alla tillbehör • Alltid fördelaktiga priser

Adress: Vävlandsvägen 5, 861 34 Timrå
Tel: 060-575 222 • Fax: 060-613 222 
E-post: patrik.gillgren@pgmt.se
www.pgmt.se


