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Vi expanderar!
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Tillbaka till framtiden
Just nu gör Vimek precis tvärtom som de flesta inom 
verkstadsbranschen: Expanderar. 
Vi har nämligen bestämt oss för att utvecklas och då finns 
det ingen lågkonjunktur i världen som står i vägen för 
detta, säger Fredrik Lundberg, operativ platschef. Låter 
det naivt? Ja kanske. Men det funkar.

Det senaste året har vi utvecklat en rad nya produkter 
som banar väg för både nya världsmarknader och nya 
marknadsandelar. Bland annat vårt ”Dream Team” skör-
daren 404T3 och skotaren 608. Ett radarpar som fungerar 
utmärkt för det miljövänliga och skonsamma skogsbruket 
– men som på grund av sin produktionskapacitet i kombi-
nation med lätt vikt och låg bränsleförbrukning kommer 
att bli en svårslagen konkurrent inom det skonsamma 
skogsbruket.

Inom organisationen Vimek händer det också mycket. 
Ett stort och viktigt beslut är att flytta hela företaget från 
Slipstensjön till Vindeln. Där kan vi samla produktion, 
lager och kontor under ett tak. I samma veva går vi från 
platsmontage till en betydligt effektivare linjetillverkning. 
Genom att effektivisera produktionen kan vi också kvali-
tetssäkra våra produkter och vår arbetsmiljö på ett helt 
annat sätt. Samtidigt som vi skapar garantier för att kunna 
fortsätta växa. Idag tillverkar vi omkring 100 maskiner 
per år. Inom några få år ska den siffran fördubblas. 

Fyra viktiga punkter finns på vår agenda:
• Förbättrad produktionsapparat
• Geografiska strategier
• Framtidsprodukter
• Förstärkt organisation

Vi vill helt enkelt visa omvärlden att vi tror på framtiden. 
Att vi vågar kliva i storstövlarna och satsa på både ”hårda 
värden”, som nya produkter och ”mjuka värden” som 
arbetsmiljö och jämställdhet. Det kan vi göra för att vi har 
sett in i framtiden, bortom lågkonjunkturen. 
Och framtiden ligger närmare än man kan tro. 
Den kanske redan är här.
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Finansiering att räkna med...

Tänker du köpa nytt eller begagnat?
Vi brukar kunna lösa det mesta!

Fråga oss om pengar till din nästa affär. Välkomna!

• Lastbilar

• Entreprenadmaskiner

• Skogsmaskiner

• Kompletta kontor

• Utrustning

  kranar, skopor , container m.m.

Välkomna till oss 
med förfrågan
Ragnar Edstrand
ragnar.edstrand@caplease.se
08-446 37 09, 070-222 52 73

info@caplease.se                              Box 2823 • 187 28 Täby                    www.caplease.se

   

BioCombi är egentligen flera maskiner i en. En komplett 
skotare. En skotare som biodrivare. Eller en skotare med 
klippaggregat som lika enkelt kan förvandlas till en tradi-
tionell skotare. 
Kanske är det därför som maskinen har blivit så populär.

BioCombin är resultatet av att bröderna Nils-Erik och Lars-Gunnar Nilsson 
åter igen slagit sina kloka huvuden ihop, tagit fasta på kundernas önskemål och 
därefter skapat en maskin som kan det mesta utan att vara dyr. 

– Med BioCombin kan man köra vanligt virke ena dagen och energiskog 
nästa, skota lasset och köra ut direkt till väg. Även om lastkapaciteten förstås är 
mindre än en fullstor skotare tar den ändå tre ton i taget, trots att den bara drar 
en liter diesel per ton, säger Lars-Gunnar.

Effektiv lastning
Lastningen är i allmänhet den stora tidstjuven när det gäller skotningsmomentet. 
Kan man lasta mer, och mer effektivt, har man mycket att tjäna på detta. Enligt 
Nils-Erik visar tester att det går att rymma avsevärt större laster om man kan 
komprimera den okvistade energiskogen.

– Genom att konstruera vagnen med stöttor som automatiskt trycker ihop 
lasten ryms det upp till 30 procent mer jämfört med en vanlig vagn. Dessutom 
gör ekipagets lätta vikt och jämt fördelade tryck att markskadorna blir minimala, 
säger Nils-Erik.

Tillbaka till framtiden

Vimek satsar för fullt inför världens största 
skogsmässa, Elmia Wood 3-6 juni 2009. 
Nya maskiner och nya tillbehör kommer att visas 
upp – alla nyheter som förväntas ta besökarna 
med storm. 

Arrangörerna räknar med att minst 50 000 besökare från 
50 olika länder kommer besöka de över 500 utställare som 
kommer finnas på Bratteborgs gård, några mil söder om 
Jönköping. 
Huvudnumret i Vimeks monter är ”The Dream Team” – 
skördaren 404T3 och skotaren 608. Två helt nya maskiner 
som nu gör världspremiär.
Bland övriga nyheter från Vimek som presenteras på Elmia 
Wood finns flera unika tillbehör: en ny tiltbar grip, en paten-
terad bromslänk, ett unikt klippaggregat med rotstopp/
stubbehandling, ett vågsystem för vägning av biobränsle till 
Vimek 606 BioCombi, den nya variatorlösningen samt en 
gödselspridningsutrustning till Vimek 620 Minimaster.

Världsnyheter 
på Elmia Wood

Sammanfattning av 
BioCombins fördelar: 
•	 Flexibel	skogsmaskin	som	
 både skördar och skotar
•	 Speciellt	anpassad	för	den	
 lönsamma energiskogen
•	 Lågt	inköpspris
•	 Marknadens	i	särklass	
 lägsta bränsleförbrukning

Några tekniska fakta 
Vimek 606 BioCombi
Vikt inkl kran: 3 280 kg
Längd:	6,20	m
Bredd: 1,80 m
Lastkapacitet:	3	000	kg
Pris: 780 000 kr

BioCombi  
maskinen som kan allt
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Vi löser dina batteribekymmer

www.global.se

Vi tar hand om arbetskläderna

Laserskärning • Stansning • Svetsning• Montering

www.lppab.se  Telefon 0950-144 90

Hydrauliskt styrd bromslänk
Den hydraulstyrda bromslänkens funktion är att häva de pendlingar 
som uppstår när aggregat/grip sätts i rörelse. På så vis kan föraren 
direkt gå på nästa träd istället för att vänta på att aggregat/grip slutat 
svänga. 
Bromslänken styrs via hydrauliken som aktiveras automatiskt när 
aggregatet – eller gripen för skotarens del – står helt öppen. Inbroms-
ningen av verktyget blir i det läget så stark att en BioCombi eller 
skotare kan lyfta upp träd stående och föra dem fällfast ut ur trånga 
bestånd. 
På en skotare är lastningen den stora tidstjuven. Hydraulbromsen är 
en del av de åtgärder som gör att produktionstakten ökar avsevärt.
I nuläget finns bromslänken som ett tillval för 404T3, 608 och 
BioCombi men i framtiden kommer den att vara standard i dessa 
maskiner.

A/C
Klimatanläggning, A/C, efterfrågas främst från exportmarknaden 
och finns nu som tillval. Förutom att den svalkar i sommarvärmen är 
den också effektiv för att torka upp fukt och imma på rutorna.

Frikopplad variator
Genom en elektriskt styrd variator får man en steglös transmission 
utan att förlora i effekt. Variatorn manövreras via en vippströmbrytare 
och i praktiken innebär tekniken att maskinen kan gå från stilla-
stående till maxfart med gasen i botten hela tiden utan att förlora i 
kraft. Går det tungt blir den starkare och går den lätt växlar den ut 
sig. Lägger man ihop fördelar som bättre dragförmåga, bättre nytt-
jande av hydrauliken och en anpassad styrka beroende på motstånd 
får man helt enkelt en mer produktiv maskin.

Till yrket är Per egentligen materialfysiker. Efter examen 
hade han tänkt sig ett jobb på ett laboratorium, men arbets-
marknaden ville annat och av en slump hamnade han som 
inköpare på Ålö Maskiner i Umeå – och blev kvar i 27 år.

– Efter några år inom pneumatik är jag nu tillbaka i en 
bransch som känns naturlig för mig. Bland annat känner jag 
många av Vimeks leverantörer sedan länge.

Ödet styrde igen
Slumpen styrde även att Pers yrkesvägar ledde till Vimek.
Per och Vimeks operativa platschef Fredrik Lundberg möttes 
genom ett gemensamt intresse för utförsåkning där Per är 
tränare för Fredriks ena dotter. 

– Vi började prata jobb och en dag ringde Fredrik och 
frågade om jag var intresserad ...

Per besökte Vimek och gillade vad han såg: Ett starkt litet 
företag med extremt kunnig personal och bra produkter.

– Det är ju alltid människorna som gör ett företag. Jag kom 
hit och kände direkt att det är väldigt bra stämning bland 
personalen, säger Per.

Nära hem
När det gäller arbetet tror Per på att jobba nära med inte 
alltför många leverantörer. Och att det är viktigt att ha bra, 
personliga relationer med leverantörerna. Annars finns risken 
att bli bortprioriterad vid en högkonjunktur. 

– En annan viktig bit är att kvalitetssäkra alla produkter 
innan de kommer hit. När de väl nått produktionen ska de 
fungera perfekt. 

Per kommer att arbeta nära med alla delar i företaget, 
ekonomi, planering och konstruktion. Att företaget inom kort 
flyttar till Vindeln gör inte saken sämre.

– Jag har långpendlat hela mitt yrkesliv. Nu senast 30 mil 
per vecka så det ska bli väldigt lyxigt att kunna ta cykeln till 
jobbet, säger Per.

Mötet i slalombacken 
blev jobb på Vimek

Genom att anställa Per Eriksson som strategisk 
inköpare tar Vimek ytterligare ett steg mot att 
styra företagets samtliga verksamhetsbitar på 
ett lönsamt och professionellt sätt. 
– En bra relation mellan leverantören och före-
taget är nog det viktigaste, säger Per.

I`ve got the power
– tillvalen som gör maskinen ännu bättre
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Kan man bli annat än glad när säsongen förlängs, 
bränsleförbrukningen sjunker, lastkapaciteten ökar 
och maskinslitaget minskar?
 Våra band till mindre skogsmaskiner är precis 
lika inriktade på totalekonomi och skonsamt skogs-
bruk som du är.
 Gör dig redo för breda leenden i förarsätet.

Nöjd eller belåteN?
OlOfsfOrs har ett baNd för alla

förbÄttrad brÄNsleeKONOMI
MINsKat slItaGe På MasKIN OCh dÄCK

öKad lastKaPaCItet

ECO-U Soft

www.olofsfors.se    Tel 0930-311 40
Make your own way

SNÖKEDJOR
För stort & smått

Chaufförvägen 23
063-51 77 55

www.kedjanab.se

Kedjan i Östersund aB

motomit
Skogsmaskinsystem

Skellefteå      Vindeln
0910-574 00               0933-397 80 

Våglänk i klippen
Vimek har utvecklat en produkt som vi är tämligen ensamma om i vår 
nisch: Ett inbyggt vågsystem som sitter i klippaggregatet Vimek 160 och 
successivt registrerar vikten på det framkörda biobränslet. 
Det normala är att biobränslet antingen vägs på skotaren eller lastbilen. Då 
kan biobränslet redan ha legat vid framkörningsplatsen en tid och hunnit 
torka, med följden att vikten blir lägre än vid själva avverkningen. 
Med vågsystemet som styrs via ett instrument i hytten är det lätt att bevisa 
den exakta vikten. På så sätt får både säljaren och köparen det svart på vitt 
redan vid avverkningstillfället.

Rotstopp
Det gäller att gallra så att skadorna på det kvarvarande beståndet blir så 
små som möjligt. Om man avverkar på sommarhalvåret lönar det sig att 
bespruta stubbarna för att förhindra att rotröta sprider sig. 
För att slippa göra detta efterarbete manuellt har Vimek utvecklat en 
teknik som möjliggör automatisk besprutning med produkten Rotstopp, 
direkt via klippaggregatet. Det sparar tid och ger ett jämnt resultat som 
gynnar skogen i det långa loppet. 

Gödselspridare	till	Vimeks	Minimaster
Många produkter på marknaden är tänkta för storskaligt skogsbruk, inte 
minst gödsling som vanligtvis sker med helikopter för arealer större än 
70 hektar. För mindre ytor är det manuell gödsling som gäller. Därför har 
Vimek utvecklat ett mellanting, en gödselspridare som i princip kan gödsla 
hur små eller stora arealer som helst. 
Spridarutrustningen monteras med fördel på en Vimek 620 Minimaster. 
Sedan är det bara att ladda GPS:en och börja gödsla – eller varför inte 
på uppdrag åt andra? Marknaden för ett bra alternativ till händer eller 
helikopter är obegränsad ...

I`ve got the power
– tillvalen som gör maskinen ännu bättre
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DREAM	TEAMET,	skördar-	och	skotarparet	404T3	och	608,	är	fortfarande	skogsbrukets	smidigaste	arbets-
maskiner, trots att de blivit snäppet större än sina föregångare. Det är främst kundernas önskemål som 
styrt utvecklingen av de nya maskinerna som dessutom fått en ny färg.
Ledorden	har	varit	effektivare	produktionskapacitet,	låg	bränsleförbrukning	samt	bättre	komfort.
– Småskalig och miljöanpassad gallring ligger i tiden. Vi tror att vårt ”Dream Team” kommer att attrahera 
alla	våra	kunder	och	även	nå	nya	exportmarknader,	säger	Fredrik	Lundberg,	operativ	platschef	på	Vimek.	

404T3 har fått en helt ny, miljöanpassad, steg-3 
motor, ett nytt aggregat samt uppdateringar och 
genomgångar in på bara skruvarna. Dessutom har 
maskinen förbättrats på en rad olika punkter som 
hytt och hydraulik.
– Vi har satsat på att göra viktiga förändringar 
utan radikala fördyringar, säger konstruktören 
Johannes Nilsson.
Siffran 3 i 404T3 syftar på att maskinen tillhör 
tredje generationen Vimek-skördare. Den första 
generationen var en röjmaskin som successivt 
utvecklats till en högfunktionell skördare.

Maskinens prestanda har alltid varit stor i för-
hållande till sin storlek. Vissa förändringar, som 
exempelvis den nya motorn och ett optimerat 

hydraulsystem, har medfört att maskinen numera 
tillhör en högre miljöklass, steg 3. Även hyttmiljön 
har fått sig en rejäl uppgradering med bland 
annat luftkonditionering som tillval.

Reglagepanelen har flyttats för att ge mer 
utrymme för benen och reglageinstrumenten har 
blivit lättare att komma åt. Hytten har också fått 
en bekvämare stol som följer med på ett helt an-
nat sätt när terrängen gungar. Vi har också gjort 
åtgärder för att minska ljudnivån, säger Johannes.

Uppgraderat aggregat
Även aggregatet har fått sig en grundlig revision. 
Tillsammans med tillverkaren Keto har flera 
förbättringar gjorts, som påverkar kapaciteten. 

Bland annat snabbare kvistning, bättre sågenhet 
och starkare tiltfunktion.

– Vissa funktioner i ramen har byggts om för 
att kunna ackumulera fler träd. Det gör aggre-
gatet väldigt flexibelt då det både kan användas 
för enstaka större träd eller för att samla ihop flera 
mindre träd, säger Johannes.

Generellt för Vimeks maskiner är att de 
innehåller minimalt med elektronik. Det gör 
att maskinägaren i stor utsträckning själv kan 
reparera och serva maskinen utan större problem. 
Den utanpåliggande elen som finns på 404T3 har 
fått ytterligare skyddat kablage. 

Liten på jorden men 
stor i skogen

•	Miljöklass	3
•	Kraftigare	aggregat
•	Bra	hyttmiljö
•	Låg	investeringskostnad
•	Låg	driftkostnad

Tekniska fakta:
Motor:	Kubota	V2403MT
Vikt: 4 100 kg
Längd:	3,35	m
Bredd: 1,80 m
Aggregatets kapacitet: 30 cm

Fördel 404T3
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Liten på jorden men 
stor i skogen

Skotaren 608 är en helt ny produkt. Sedan 
tidigare finns 606 TT men prestandan på 
Vimeks skördare är så pass hög att kunderna 
har efterfrågat en ännu kraftfullare skotare. 
Efter bröderna Nilssons skisser och ett intensivt 
utvecklingsarbete börjar den nu bli klar att tas 
in i produktionen.

Till utseendet är Vimek 608 ganska lik sin 
lillasyster men genomgripande förändringar 
har gjorts på en rad olika punkter. 

I hytten finns det numera bra plats för be-
nen och ljudnivån är rejält sänkt, men framför-
allt har krut lagts på förbättringar av maskinens 
samtliga vitala delar.
Transmissionen är kraftfullare, kranen har bli-
vit 60 centimeter längre och med en förstärkt 
hydraulik är den både snabbare och starkare. 

Maskinen kan utrustas med finesser som 
bromslänk och tiltbar grip. Bromslänken häm-
mar pendlingarnas rörelser samtidigt som tilt-
funktionen ger gripen ett flexiblare arbetssätt. 

– Bromslänken och tiltgripen finns idag som 
tillbehör men tekniken är så smart och gör 
skotningen så pass mer effektiv att vi för-
modligen kommer att sätta in konceptet som 
standard i våra maskiner, säger Lars-Gunnar.

Lätt	och	bränslesnål
Maskinen är bara en decimeter bredare men 
kan ta 4,5 ton i last jämfört med 606 som 
har en maxlast på 3 ton. Med hjälp av en ny 
drivaxel och sin låga totalvikt tar den sig in på 
alla typer av bestånd och kan därför misstänkas 
bli en svår konkurrent till större maskiner, inte 
minst vid klengallring.

– Syftet är att alla förbättringar samman-
taget ska sänka totaltiden för lastning och det 
tycker jag vi har lyckats bra med. Dessutom 
är maskinen väldigt bränslesnål med en för-
brukning på cirka tre liter per timme, avslutar 
Nils-Erik.

•	Miljöklass	3
•	Kraftigare	aggregat
•	Bra	hyttmiljö
•	Låg	investeringskostnad
•	Låg	driftkostnad

Tekniska fakta:
Motor:	Kubota	V2403MT
Vikt: 4 100 kg
Längd:	3,35	m
Bredd: 1,80 m
Aggregatets kapacitet: 30 cm

•	Längre	och	starkare	kran
•	Förbättrad	stabilisering	och		
 vagnsbroms på grund av ny  
 variator
•	Låg	vikt	–	stor	lastkapacitet
•	Bra	hyttmiljö
•	Många	smarta	tillval
•	Låg	driftkostnad

Tekniska fakta:
Motor:	Kubota	D	902-E
Vikt: 3 500 kg
Längd:	6,20	m
Bredd: 1,90 m

Fördel 
Vimek 608Fördel 404T3

Den lilla skotaren som 
drar det stora lasset



www.vimek.se8 www.vimek.se www.vimek.se

Edvin Larssons Mekaniska AB, Strandvägen 58, 780 51 Dala-Järna.
Telefon: 0281-202 61. Fax: 0281-201 37. E-mail: info@elmab.se

I vårt företag finns en lång erfarenhet av att utveckla och producera hydraulcylindrar 
och gripklor. Vår supermoderna maskinpark tillsammans med vår välutbildade 

personal ger de bästa förutsättningarna för utvecklingoch kvalitet.
Varmt välkomna önskar Tom, Fredrik och Jan Bertils

Hos oss Hittar du 
aggregat för alla 
typer av avverkning!

Kontakta Mikael Ingemarsson för 
mer information:
 
0515-77 78 26, 0703-21 34 95 
eller mikael.i@gjmaskin.se

www.gjmaskin.se

De har det här med skog i blodet. Deras far har 
ett skogsbruk utanför Ryd i södra Småland och 
därifrån har de fått intresset. Andreas, 28, har 
arbetat i skogen sedan han gick ut skolan, medan 
Tobias, 32, har haft annat arbete tidigare. Det var 
för drygt två år sedan som han började arbeta i 
skogen på heltid.

– Vi kör nu mest åt privata skogsbrukare, samt 
lite åt kyrkan. Vi har även sågverket JGA i Linne-
ryd som en av våra större kunder, berättar Tobias 
som sitter bekvämt i sin beståndsgående skördare, 
Vimek 404 T.

– För våra uppdrag är det den mest effektiva 
skördaren, säger han.

Dubbelstyrning
Låg bränsleförbrukning och låga investeringskost-
nader betyder mycket för en god totalekonomi. 
–  Framkomligheten är extremt god tack vare den 

unika dubbelstyrningsfunktionen.
Tobias berättar vidare att de flesta skogsägare 

nu undviker stora maskiner som behöver 4 till 
4.5 meters stickvägar i gallringen, när det går att 
komma in med mindre maskiner i stickvägslös 
gallring.

– Stormarna Gudrun och Per har gjort sitt till, 
säger han och syftar på att skogsägarna idag är 
mer rädda om det som växer i deras skog. 

– De vill inte röja ned skog som står på 
återväxt för att bana väg för stora maskiner. 
Dessutom klarar små maskiner av att vara väldigt 
effektiva och de lämnar inte djupa hjulspår efter 
sig som fördärvar marken.

Vad är fördelarna med Vimek 404 T, som du ser 
det?

– Den är framförallt liten och smidig. Maskinen 
går fram överallt och för mig är det speciellt vik-

tigt eftersom jag ofta kör i skog där marken är våt 
och där det är mycket mossa. Då är det skönt med 
en maskin som inte gräver ned sig och orsakar 
bestående skador på marken, säger Tobias.

Dikesrensning
Maskinen används för gallring och att ta hand om 
vindfällor i gallring. Men det är också enkelt att 
byta ut aggregatet och sätta på en skopa för att 
gräva eller rensa diken. 

Lika smidig är Andreas skotare 606 TT. Hög 
markfrigång och lågt marktryck gör att framkom-
ligheten är unik. Och precis som med Tobias 
skördare så är det även här låg bränsleförbrukning 
och låga investeringskostnader som ger en mycket 
bra totalekonomi.

– Och så får vi inte glömma att vi skonar 
miljön, säger Andreas.

Skogsägarna vill ha 
lättare maskiner i sin skog

Bröderna Tobias och Andreas Andersson i Alvesta 
kompletterar varandra väl. Tobias kommer först 
med sin skördare, Vimek 404 T, sedan kommer 
brorsan med sin skotare, Vimek 606 TT.
– Samarbetet fungerar bra, säger bröderna som 
båda trivs med sina respektive Vimek-maskiner.
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Vi har en dieselmotor för 
varje effektbehov!
           

Box 133 • 596 23 Skänninge 
Tel: 0142-29 91 00 • Fax: 0142-413 50 
info@maltemanson.com 

w
w

w
.m

a
lt

e
m

a
n

s
o

n
.c

o
m

Från 4,6 kW (6,2 hk) till 1930 kW (2600 hk)

www.solideal.com

Solideal är ett grossistföretag som tillhanda-
håller alla typer av däck, fälg och slang.

Solideal är det naturliga valet för dig som 
kräver hög kvalité och snabb service.

SOLIDEAL, the natural choice

– Det finns många skogsbestånd där röjningen 
är eftersatt och då kan den här maskinen defini-
tivt vara ett alternativ. Man får ut förvånansvärt 
mycket träddelar i förhållande till maskinens 
storlek, säger han och fortsätter:

– I ett eftersatt bestånd är trädstammarna 
smala eftersom de inte växt ordentligt. Går 
man in där med en stor maskin så blir det breda 
röjningsvägar, vilket också innebär att träden 
blir känsligare för snöbrott.

Mats Eriksson bor i Hölje utanför Lit i 
Jämtland och har arbetat heltid med skog sedan 
1985. Han är idag skogsentreprenör och skogs-
ägare till 200 hektar skog.

I flera år har han funderat på att bedriva ett 
annorlunda sorts skogsbruk. Han vill helt enkelt 
vara snäll mot den miljö som han älskar mest.

På håll har han följt utvecklingen inom 
skogsmaskinsbranschen och letat efter något 
som passat hans ideal.

180 centimeter
Och förra sommaren kom den, Vimeks 606 
BioCombi. Miniskotaren som klipper av träden 
och kör ut dem till vägen, utan att lämna stora 
synliga spår efter sig. En snäll maskin som bara 
är 180 centimeter bred, väger tre ton och lastar 
lika mycket. Den drivs av en trecylindrig diesel-
motor på 25 hästkrafter och hanterar grovlekar 
från 5 till 17 centimeter.

–  Jag är 58 år och ville pröva något nytt. Den 
här passade mig perfekt. 

Mycket snö under vintern har gjort det svårt 
att röja och gallra i de jämtländska skogarna, 

men 140 timmar har han i alla fall hunnit köra 
sin maskin. 

Min	filosofi
–  Jag är nöjd med funktionen och jag märker 
att det finns ett stort intresse från andra skogs-
ägare, sådana som tänker ungefär som jag. 
Förhoppningsvis innebär det fler uppdrag.

Tanken är att han ska använda den i sena 
röjningar och tidiga gallringar. 

– Det syns knappt där man kört och utsläp-
pen är små, vilket är helt i linje med min filosofi. 

Ny återförsäljare
Mats Eriksson har köpt sin BioCombi via Stigs 
Maskin AB i Lit. Stigs Maskin startade 1980 
och ägs av Stig Jakobsson och Per-Erik Anders-
son.  

Sedan årsskiftet är man återförsäljare av 
Vimeks skogsmaskiner och kommer även att 
tillhandahålla all service på maskinerna.

–  Jag blev tillfrågad av Fredrik Lundberg 
att bli återförsäljare och tackade ja eftersom vi 
har gjort affärer med varandra sedan början av 
90-talet och det har alltid fungerat bra, säger 
Stig.

Han ser ljust på framtiden för Vimeks 
produkter.

– Framförallt tror jag stenhårt på att bio-
bränslet har en framtid, och där passar Vimeks 
skördare och skotare in perfekt. De är lagom 
stora för gallring och röjning, samt enkla att 
hantera för en skogsbrukare som arbetar på egen 
hand. Här finns en stor potential, säger Stig.

Passionen för skogen avgjorde Mats val

Vimeks nyhet 
en fullträff för miljö-
medvetna skogsägare
Mats	Eriksson	har	en	passion	för	skogen.	Därför	
vill han vara miljövänlig och klimatsmart.
Och just därför kör han Vimeks 606 BioCombi.
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Komplett tillverkning

Mycket av vår produktion sker genom våra fem CNC-styrda 
laserskärare. Här bearbetar vi material i upp till 20 mm 

tjocklek med en yta av 1500 x 3000 mm.

Våra laserskärare körs i skift för att optimera produktionen 
för säkra leveranser till våra kunder. 

Att anpassa konstruktionen för laserskärning i stället för
traditionell bearbetning kan skapa nya lösningar och

stora rationaliseringsvinster.

Välkommen till oss - vi kan det här med laserskärning.

STORUMANS INDUSTRI AB
Hantverksgatan 1 • 923 31 STORUMAN

Tel +46 951 773 15 • www.stind.se 

Vi levererar kompletta hytter till VIMEKs
skotare och skördare – det är vi stolta över! 

– Vi har levererat ett 60-tal maskiner dit sedan 
starten, säger Vimeks operative platschef Fredrik 
Lundberg.
Produkterna har vunnit stor popularitet bland 
tjeckiska skogsägare, skogsbrukare och skogs-
entreprenörer.

Återförsäljare är Lesnicka Obchodni, en liten 
firma med fem anställda och 

Tomas Kuchta är den som 
säljer Vimeks produkter 

över hela landet. Utöver 
Vimek tillverkas två     
inhemska skogsmaskiner, 
men Vimek är det 

märket som säljer bäst. 
Faktum är att det säljs 

nästan lika många Vimek-
maskiner som av de inhemska 

märkena tillsammans. 
– De är mycket populära hos våra kunder, säger 
Tomas Kuchta.

Varför har de blivit populära?
– Min uppfattningen är att kunderna är nöjda 

med den enkla uppbyggnaden av skotaren, som 
vi säljer mest av. Den är enkel att hantera och 
skulle den gå sönder är det inga större problem 
att reparera den.

– Dessutom är det väldigt billigt att reparera 
Vimeks maskiner, jämfört med de konkurrerande 
tillverkarna, poängterar Tomas.

Han berättar vidare att kunderna uppskattar 
flexibiliteten hos maskinen, att de kan göra allt 
de behöver göra med den. 
– Många skogsbruk är små och då lönar det sig 
inte att gå in där med stora maskiner. Här har 
Vimek en stor fördel.

De tjeckiska kunderna uppskattar också det 
svenska företagets innovationsförmåga, att stän-
digt förbättra och förenkla befintliga produkter.

– Vimek har mycket hög kunskapsnivå när 
det gäller att konstruera skogsmaskiner, betonar 
Tomas. Cirka en tredjedel av Tjeckiens yta utgörs 
av skog.

– Årligen så är det 25-40 procent av träden 
som ramlar omkull i samband med stormar. Att 
hämta vindfällor är därför en stor del av skogs-
entreprenörernas arbete, berättar Tomas.

Statliga subventioner
Ungefär hälften av skogsområdena ägs av den 
tjeckiska staten och den har stimulerat använ-
dandet av små och miljövänliga skogsmaskiner 
genom subventioner. Ofta är det ung skog som 
maskinerna går in i och staten vill inte att det blir 
mer åverkan än nödvändigt.

Tomas Kuchta är själv väldigt nöjd med 
det samarbete han byggt upp med sin svenska 
leverantör.

– Vår relation bygger på svensk-tjeckiskt för-
troende och ärlighet. Vi förstår varandra väl och 
uppstår det problem så löser vi dem.

Tjeckerna uppskattar 
Vimeks enkla lösningar
I slutet av 90-talet sålde Vimek sina första maskiner till Tjeckien och utvecklingen 
har sedan dess gått stadigt uppåt. Idag är Tjeckien Vimeks största exportmarknad. 

  
Fakta om Tjeckien:
Tjeckien är en stat i Centraleuropa med 
en yta på 78 860 km2 och 10.4 miljoner 
innevånare (2008). Tjeckien gränsar i norr 
till Polen, i nordväst, väst och sydväst till 
Tyskland, i söder till Österrike och i öster 
till Slovakien. Staten tillkom 1 januari 1993 
genom delning av Tjeckoslovakien. Huvud-
stad är Prag (1,2 miljoner invånare 2008). 

Källa Nationalencyklopedin   
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Holländska skogsägarna lyriska när 

Houthandel Jansen kom 
med en Vimek-maskin

Houthandel Jansen med säte i holländska byn 
Elspeet är ett företag med olika verksamheter. Det 
mesta baseras dock på produktion av stolpar och 
träpålar i olika dimensioner. Det kan vara pålar 
för att bygga fördämningar kring vattenkanaler, 
material till takåsar på bondgårdar eller pinnar för 
att bygga indiantält.
– Vi tillverkar i tjocklek från 10 till 20 centimeter 
som är allt från en till tio meter långa, berättar 
Hank Jansen som äger företaget som omsätter 
cirka 300 000 euro. 

I Holland äger staten eller kommunerna den 
mesta skogen. Houthandel Jansen köper så många 
träd de behöver från skogsägaren. Sedan får de 
själva ansvara för fällning och utförsel av materia-
let från skogen.
De hyrde tidigare in en maskin som gick in i 
skogen och hämtade ut det de behövde. Det var 
kostsamt och ibland svårt att få ut materialet i rätt 
tid och det var samtidigt för dyrt att investera i 
egen utrustning.

Nej från skogsägarna
När företaget de hyrde maskinen av bytte till en 
större blev det dock problem.

– Den var för stor för småskalig skog. Det blev 
för mycket skador och skogsägarna ville inte sälja 
träd till oss, berättar Hanks brorson Eelco Jansen 
som arbetar i företaget.

– Vi fick problem med vår produktion efter-
som det var svårt att få tag i råvara.

Eelco läste en tysk tidning om skogsbruk på 
Internet och såg där en artikel om Vimek och skör-
daren 404T. En liten maskin med stor avverknings-
kapacitet, exakt vad de behövde. Han kontaktade 
Vimek och bestämde att de skulle komma till en 
skogsdag i södra Sverige för att titta på maskinen.

– Det var en maskin som exakt motsvarade de 
önskemål vi hade, dessutom till rätt pris.
Och plötsligt blev de holländska skogsägarna på 
mycket bättre humör när de fick se en liten maskin 
som gjorde marginell åverkan.
– I Holland finns det knappat några små skogs-

maskiner, så vi möttes både av beundran och 
förvåning.

Köpt skotare
Men det gällde också att få ut virket ur skogen på 
ett skonsamt sätt och därför åkte de till Vimeks 
återförsäljare van den Brink och köpte Vimeks 
skotare 606 TT, som de nyligen börjat använda.

– Skördaren och skotaren utgör ett perfekt system 
som är anpassat till holländsk skog, säger Eelco.

Normalt sett är det förbjudet att avverka i 
Holland under våren då fåglarna har sin häcknings-
period men Vimeks maskiner går fram så varsamt 
att de är undantagna detta förbud. 

–  För oss har det också blivit en bättre affär 
jämfört när vi hyrde maskin per timme, säger 
Eelco.

Hank påpekar även fördelarna med att Vimeks 
maskiner har låg bränsleförbrukning, är lätta att 
hantera och lätta att reparera om något går sönder.

Maskinen	som	Houthandel	Jansen	hyrde	var	för	stor	för	att	avverka	i	småskalig	skog	och	de	holländska	
skogsägarna	släppte	ogärna	in	den	eftersom	det	blev	för	mycket	skador.	Efter	att	Hank	Jansen	och	hans	
brorson Eelco varit i Sverige och införskaffat en Vimek 404 T blev det dock annat ljud i skällan.
–	Nu	välkomnar	de	oss,	säger	Eelco	Jansen.
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 Spara kroppen! 
Bygg om till elproportionell styrning 

på befintlig manöverventil!

Satsen levereras komplett med färdigkopplad el. 
Elektroniken är inbyggd i joysticken. 
Joysticks med olika anpassning till ergonomi.

Spara kroppen! Bygg om till elproportionell 
styrning på befintlig manöverventil!

Satsen levereras komplett 
med färdigkopplad el. 
Elektroniken är inbyggd 
i joysticken.

BORÅS:  Ejdervägen 22, 506 70 Frufällan. Tel 033 - 15 18 10   
UMEÅ:  Mätarvägen 11 B, 901 33 Umeå. Tel 090 - 14 14 50
 www.eshydagent.se

Joysticks med olika
anpassning till ergonomi

BORÅS: Ejdervägen 22, 506 70 Frufällan. Tel 033-151 18 10
UMEÅ: Mätarvägen 11B, 901 33 Umeå. Tel 090-14 14 50

www.eshydagent.se
Blästergatan 2,  
462 55 Vänersborg
www.ftgforest.com

Tel: 0521-26 26 30 
Fax: 0521-26 26 39
info@ftgforest.com

Miniskördare och skotare

Skogsekipage
Flishugg

Säljs av ledande maskinhandlare över hela landet

Skogsutrustning med överlägsen parallellförd kran.

Låga driftkostnader, högt andrahandsvärde.

Vimek Huvudkontor
www.vimek.se 
Slipstensjön 10
922 92 Vindeln
Tel 0933-710 75
Fax 0933-710 56
E-post fredrik.lundberg@vimek.se

www.ablandbruk.no
www.vimek.se

www.powerforest.fi

www.caledonianforestryservices.co.uk

www.waldu.ee

www.mmc.lt

www.otljarocin.pl

www.forsttechnik-koch.de

www.lesos.cz

www.interforest.dk

Här finns våra återförsäljare
Stigs	Maskin	AB
www.stigsmaskin.se
Östersundsvägen 61
830	30	Lit
Tel 0642-442 20

Försäljningskontor
Kyrkvägen 5
841 31 Ånge
Tel 0690-619 75
Fax 0690-129 75
E-post sales@vimek.se

Lapab	Maskin	AB
www.lapab.com
Box 46
734 22 Hallstahammar
Tel 0220-225 60
 
GJ	Maskin	Falköping
www.gjmaskin.se
Fredsgatan 1
521 41 Falköping
Tel 0515-77 78 00
Fax 0515-77 78 15
E-post mikael.i@gjmaskin.se

Enanders	Maskinaffär	AB
www.enandermaskin.se
Landalagatan	4
504 35 Borås
Tel 033-29 03 30

Carl Nilsson AB
Box 59
343 21 Älmhult
Tel 0476-533 00

Maskinkontakt	i	Norrbotten	AB
www.maskin-kontakt.se
Tornedalsvägen 452
953 93 Karungi
Tel 0922-303 43

Maskinfirma	Bertil	Jonsson	AB
Box 53
823 22 Kilafors
Tel 0278-65 15 00
E-post bertil.jonssons@nuinternet.com

Stefan Persson
Norr-Vallby, Viksta
740 30 Björklinge
Tel 018-37 22 92
E-post info@stefanpersson.se

Wiströms Gallringsuppdrag AB
www.wistromsgallring.se
Villa Tallbacken, Floda
641 97 Katrineholm
Tel 070-333 03 54

Mek	&	Maskin	AB
www.mek-maskin.com
Grossistgatan 2
553	02	Jönköping
Tel 036-150130

Mek	&	Maskin	AB
www.mek-maskin.com
Södra industrigatan 23
598 40 Vimmerby
Tel 0492-798 40

SVERIGE


