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Den första S 1403  s 2-5
Kraftfull sikt till Peab  s 5
Arne Niklassons Grävmaskiner s 6-7
Minimässa   s 8

Mobilisering är ett nyhetsbrev som ges ut av Maskin Mekano 
AB. Målgruppen är kunder, leverantörer och andra intressenter. 
Vill du prenumerera på Mobilisering, kontakta Maskin Me-
kano. Telefonnummer, e-mailadresser etc finns på sista sidan.

Daniel Smedenman, VD

Sørlundsengen Grus 
i Øyer, Norge

Den första S 1403 på plats i Øyer strax norr om Lillehammer i Norge. Hos Sørlundsengen Grus AS siktar den sandningssand, ett 0-22 efter en 
Svedala H4000 Roadmaster, som delas upp i 0-2, 2-6, 6-16 och 16+.

Först att prova nya S 1403

Alla vet det. Ingen högkonjunktur varar för alltid, 
förr eller senare kommer det en korrigering. Det 
finns mycket att bekymra sig över för dem som 
har den läggningen. 

Vad händer med räntorna? Även om de stigit 
en del i år ligger de ändå på historiskt låga 
nivåer. 

Vad händer med oljepriset? 100 dollar/fat. Tur 
att en svag dollar lindar effekterna.

Vad händer med lönekostnaderna? Lönerna 
stiger samtidigt som ökningen i produktivitet 
stannat av markant.

Ska jag våga fortsätta att investera?  Vi känner 
alla till ett antal exempel på aktörer som överin-
vesterat, kommit upp som en sol och ner som 
en pannkaka. Ekonomiska haverier som dess-
värre ofta utvecklar sig till slitningar inom familj 
och vänkrets. Å andra sidan. Känner du till 
några framgångsrika fall där framgången inte 
hänger samman med kloka investeringar? 

Det är skillnad på att vara prismedveten och 
att vara kostnadsmedveten. Maskin Mekano är 
inte billigast, inte dyrast heller, men vi gör allt 
för att minska dina kostnader. Hög kapacitet. 
Låg dieselförbrukning. Högt andrahandsvärde. 
Snabb och kompetent service.

Allt detta kan bli ännu bättre, och kampen går 
vidare 2008. Vi vill helt enkelt bli bäst inom det 
segment vi valt att jobba inom.

Tack för att vi fått ha dig som kund detta år. 
God Jul och Gott Nytt År!

Om man fortsätter E 6 2 mil norröver från Lillehammer kommer man till 
Øyer kommun. Under OS 1994 arrangerades här slalom, storslalom och 
bob i Hafjell. Kör man ytterligare 3 mil hamnar man i Kvitfjell där störtlopp 
och super G avgjordes. Men det är inte för skidåkning vi har kommit, 
utan för att träffa Knut Sørlundsengen, företagsledare i Sørlundsengen 
Grus och sedan någon månad ägare till det första exemplaret av det nya 
sorteringsverket S 1403.

Knut Sørlundsengen bor i Øyer och har hållt på med entreprenadverksam-
het sedan 1994 då han övertog sin fars firma. Han driver för närvarande två 
företag, förutom Sørlundsengen Grus också Sørlundsengen Maskin.

Krossmaterial och stugor

Knuts entreprenadverksamhet är bred, han sysslar 
med vägbyggen, grävning och VVS uppdrag åt 
kommunen. Han fixar i ordning tomter för villor 
och stugområden. Det byggs mängder av stugor i 
området runt det populära skidcentret Hafjell och 
Knut bygger även stugor för försäljning. 

Sen har vi kross och sorteringsverksamheten, där 
företaget levererar stenmaterial från egen täkt samt 
krossar på entreprenad. I nästa vecka ska Sørlund-
sengen Grus köra igång ett stort krossuppdrag på 
ett nytt vägbygge.

Investerar i maskinparken 

I företaget finns som sagt ett nytt Maskin Mekano 
sorteringsverk. Helt nyligen levererades en grov-
kross Kleeman MCZ 110 med hängsikt, årsmodell 
2007 och med en spaltöppning på 110x70 cm. I 
bolaget  finns sedan tidigare ett finkrossverk Sve-
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ledaren

Ägare och företagsledare i Sørlundsengen Grus, Knut Sørlundsengen framför sin 
Sisu 8x4 med växelflak, en av bolagets tre lastbilar.
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dala Roadmaster H 4000, ett Maskin Mekano sorteringsverk 
S 902 och ett Extec E7 samt 4 stycken hjullastare från Cat, 
6 stycken grävmaskiner, också Cat, en Moxydumper och en 
Cat dozer. Man har även lastbilar, en Mercedes dragvagn 
för maskintrailer och tippdumper, en Mercedes 2658 och en 
Sisu med växelflak.

Löste rensiktningen

Knut har hunnit pröva flera olika fabrikat av sorteringsverk, 
som Extec och Powerscreen, men har upplevt problem med  
att fraktionerna inte blivit tillräckligt rena. När han köpte sin S 
902 fick han äntligen bevis för att slutprodukterna visst kan 
uppfylla kraven. 

Han tyckte dock att vid siktning av sandningssand efter sin 
Roadmaster att S 902 inte riktigt räckte till kapacitetsmäs-
sigt. Men efter att det nya sorteringsverket S 1403 tagit över 
uppgiften har han till slut nått ända fram. Nu matas den med 
ett 0-22 från krossen och tar fram rena fraktioner 0-2, 2-6, 
6-16 samt ett 16+.

Flera järn i elden

Men det är inte bara i kross och sorteringsverksamheten som 
Knut Sørlundsengen har investerat det senaste året. En ny 
verkstad på 640 m² är under uppförande. Den kommer även att 
rymma ett litet slakteri. Knut är nämligen en hängiven jägare 

faktaruta 

Sørengen Grus AS
VD:   Knut Sørlundsengen
Ägare:      Knut Sørlundsengen
Säte:   Øyer, Norge
Anställda:  12

Peab investerar i kraftfull sikt 
STE 2-78 i stationärt utförande

och friluftsman- älgjakten är årets höjdpunkt- det har lett till 
att han är med och startar upp ännu ett företag. 

Det kommer att heta Hafjell Mat AS och drivs tillsammans med 
5 andra gårdsägare. Affärsidén för det här lokala slakteriet  är 
just lokal förankring samt djurvänlig behandling. Knut upprörs 
över att djur idag transporteras långa avstånd till stora centrala 
slakterier vilket skapar en enorm stress för djuren. 

Hafjell Mat kommer att leverera kött från alla typer av tamdjur, 
som lamm, kalv och gris, samt inte minst älg. Uppbyggnads-
fasen ska vara klar till januari/ februari 2008 och kommer att 
ge jobb till 3-4 man.

Mobilisering har mött en sann entreprenör och tackar Knut 
Sørlundsengen för hans medverkan samt önskar all lycka med 
befintliga och kommande projekt.

Rapid Swap programmet växer. Efter sommarens lansering 
av den första Rapid Swap sikten STE 3-78 kommer den nu 
även i två-däckat utförande, STE 2-78. Båda dessa siktar 
marknadsförs nu i såväl mobilt som stationärt utförande vil-
ket ger 1400-programmet följande utseende.

Ls 1403. Komplett sorteringsverk med tredäckad sikt 
STE 3-78 samt vibromatare.
S 1403. I princip samma maskin som Ls 1403 men utan 
matarstation.
Ls 1402. Komplett sorteringsverk med tvådäckad sikt 
STE 2-78. I övrigt som Ls 1403.

•

•

•

S 1402. I princip samma maskin som Ls 1402 men utan 
matarstation.
F 1403. Stationär sikt på bock med tredäckad sikt STE 
3-78.
F 1402. Stationär sikt på bock med tvådäckad sikt STE 
2-78.

Den första stationära sikten i programmet har precis levere-
rats till PEAB. Sikten är uppbyggd på en kraftfull bock med 
gångplan, stup, regnskydd och uppsamlingstransportör av 
finfraktionen. Vi hoppas kunna återkomma med reportage 
från produktionen när sikten tagits i drift.

•

•

•

Leveransen av det nya sor-
teringsverket skötte Birger 
Gladhus med egen lastbil. Bir-
ger Gladhus driver Tekno Nor 
AS, som bla är återförsäljare 
för Maskin Mekano i Norge.

Knut Sørlundsengen och maskinoperatör Erik Rindal visar ett av bolagets andra nyförvärv, grovkrossen från Kleemann MCZ 110 med hängsikt.


