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Det är Joakim Hedström som tillsammans med Lars Martinsson fått uppdraget att
bygga en Gremomaskin vid Eco Logs fabrik i Söderhamn.
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Det sjuder av liv i den stora gula tegelbyggnaden
längst in i kanten av Söderhamnsfjärden. När Trucking
tittar in hos Eco Log har man precis gått i gång med
produktionen efter samgåendet med Gremo. 1250F
är den första modellen som blivit gul i stället för grön
och nu byggs den på plats i fabriken i Söderhamn.
Häng med och ser hur det ser ut där inne!

KARLSTAD

Här är den, den första Gremon
som blivit gul! Det är skotaren
1250 som här är ungefär halvvägs
klar. Framme till höger syns Lars
Martinsson ivrigt talande i telefon
med Gremos chefskonstruktör
som är kvar i Ätran.
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Av Jens Fältskog (text), Niclas Sandberg (foto)

C

orona kom inte lägligt för
någon, men för de som
arbetat med att sy ihop
samgåendet mellan Eco
Log och Gremo har det i alla fall
skapat ett välkommet tidsutrymme jämfört med om allt skulle ha
rullat på i full fart.
– Det har varit lägre volymer
under våren, men inget helt
stopp. Sedan augusti är det positivare signaler, nu fylls orderboken upp och alla permitterade
är tillbaka, säger Anders Gustafson som är Eco Logs vd sedan
ungefär tre år.
I och med sammanslagningen med Gremo har Eco Log gått
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från en spelare som hade ett brett
program på skördarsidan (sju modeller) men klent på skotarsidan
(två), till att kunna erbjuda sex
skotarmodeller med ett lastspann
från 8,5 till 20 ton.
– Nu är vi med i toppen när det
gäller bredd, konstaterar marknadschef Mikael Eriksson.

han, men på sikt hoppas han förstås på synergieffekter.
– Än så länge har vi inte ändrat
mer än färgen. Vi utvärderar nu
hur mycket vi kan eller vill ändra
på. Kunderna gillar ju maskinerna som det är och vi vill behålla
alla fördelar som de har. Sedan är
det klart att vi ska försöka samordna när det gäller komponenter,
säger Johan Nilsson.

Inga större förändringar

Forsknings- och utvecklingschef
Johan Nilsson är den som arbetar mest med att styra upp hur
Gremomaskinerna ska placeras
in i den redan existerande produktionen. Till att börja med blir
det inga större förändringar säger

Egen avdelning
Mikael Eriksson är marknadschef med uppgift att få fler att inse
fördelarna med att köra Eco Log.

Vid sidan av de två produktionslinorna där Eco Logs ordinarie
skördare och skotare monteras
har nykomlingarna fått en egen
liten avdelning. Det är här som

den första maskinen byggs; skotaren 1250F som är beställd av en
kund i Tyskland. Maskinvikten
ligger på 16,5 ton och den lastar
som namnet avslöjar 12,5 ton.
Det är Lars Martinsson och Joakim Hedström som är i full gång
med att montera ihop maskinen.
Mycket tid går åt till att dokumentera arbetet, så att det går
snabbare och blir mer effektivt i
fortsättningen.
– Nu håller vi på att bena ut
det sista med hydrauliken till
hyttdämpningen. Snart ska vi på
med huven och dra lite el. Sedan
ska vi plåta upp och börja montera
hytten. Vi har nog två veckor ➔

Anders Gustafson är en mycket engagerad person som verkar stortrivas
med jobbet som vd för Eco Log.
TRUCKINGSCANDINAVIA 11 2020
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Kranar på skördarna är Kristian Arvidssons specialkompetens. Men som många
andra inom produktionen kan han hoppa in på andra stationer vid behov.
Forsknings- och utvecklingschef Johan Nilsson har
varit noga med att underlätta den dagliga tillsynen
genom att samla så många servicepunkter som
möjligt lätt åtkomliga och i anslutning till varandra.

Said Hassan sänker
ner den främre delen
av en skotarram som ska bli med boggi.
Boggilådorna kommer från NAF.

590 är Eco Logs största skördare, riktad till grov
slutavverkning och väger in på 21 ton. Här är det inte
mycket jobb kvar innan den kan levereras till kund.

➔ kvar på den här, säger Lars Mar-

tinsson som har tät kontakt med
Gremos chefskonstruktör nere i
Ätran.
Ett mindre antal personer finns
fortfarande kvar på anläggningen i Halland och kommer så vara
en bra tid framöver enligt Johan
Nilsson.

Stormtrivs

Veine Engström installerar ett system för centralsmörjning. Han har
jobbat i lokalerna i närmare 25 år.
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Den större delen av monteringshallen domineras fortfarande av
Eco Logs ordinarie uppställning.
En lina för skotarna och en för
skördarna som tillsammans sysselsätter ett 60-tal personer på
verkstadsgolvet.

Veine Engström har jobbat i lokalerna sedan Cat byggde skogsmaskiner här 1997 och stortrivs.
Han jobbar i en förmonteringsstation och drar exempelvis brandsläckningssystem i motorhuvar
och monterar hydraultankar och
system för centralsmörjning.
Borta hos Kristian Arvidsson
har alla olika komponenter kommit betydligt närmare slutprodukten. Han jobbar med kranen
på en av de större skördarmodellerna:
– Jag är oftast stationerad på
kranavdelningen men kan också hoppa in på förmonteringen,
säger han.

Brandskydd är viktigt. Torbjörn
Larsson drar fram ledningar för
släcksystem under en motorhuv.

Kasper Leicis i full färd med monteringen av en
574F, Eco Logs mest populära skotare. Den är ett
par snäpp mindre än 594:an som är störst.

Längs en rad på ena långsidan av anläggningen står en rad maskiner redo för provkörning och finjustering innan
leverans till kund. Närmast skotaren 574F.

Framme vid en i princip färdigbyggd och glänsande 590F
avslöjar de traktormönstrade
TRS-däcken att skördaren är beställd av en tysk kund. Tyskarna
har en del skog i mjuka och leriga
förhållanden och här kommer det
mönstret till sin rätt.
Med huven uppfälld och pendelarmarna i sitt lägsta läge är
det mycket enkelt att komma åt
de flesta av de viktigaste servicepunkterna. Som exempelvis
oljepåfyllning, oljesticka, bränslefilter, batteri, luftfilter, kylvätska
och centralsmörjning. Detta är
något som Johan Nilsson säger
är en hederssak för Eco Log. ➔

TRUCKINGSCANDINAVIA 11 2020

47

SKOG & BIOENERGI

Log Max är standard när Eco Logs skördare ska
utrustas med aggregat. Men kunder som önskar
kan även få sin maskin med Waratah.

➔

– Det ska vara snabbt och enkelt
att sköta den dagliga servicen. Det
är viktigt för våra kunder, säger
han.

Positiva signaler

Efter provkörning, injustering och
en sista översyn är det dags för
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Rent, snyggt och rymligt i lokalerna som har generöst med takhöjd och enastående lyft- och
förflyttningskapacitet genom flera kraftiga traverser. I mitten av bilden syns två skördarhytter som
tillverkas av Peges i Ljusdal. De kommer lackade, isolerade och utrustade med AC.

maskinerna att lastas på trailer
för leverans ut till kunder världen över. Sverige är den största
marknaden och hälften av maskinerna stannar inom Skandinavien. Tyskland och Frankrike är
pålitliga marknader i Europa och
nu hoppas man att en ny återför-

säljare i Nordamerika ska få fart
på försäljningen där.
– Vi växer även i Spanien så det
finns många positiva signaler, säger vd Anders Gustafson.
Och Ryssland?
– Där har vi varit försiktiga för
det är en väldigt ryckig marknad.

Vi har en långsiktig strategi för
den ryska marknaden.
Framtiden då, finns det några
konkreta mål på att utmana dominanterna?
– Vi siktar inte på de tre stora.
En stabil fjärdeplats är bra, konstaterar Anders Gustafson.
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