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Pressmeddelande från Fredheim Maskin AS

Succé på Svenska Maskinmässan

Hybriddrift drog branschfolket till Fredheim Maskin
Tre tunga Sverigepremiärer för Keestrack, alla med hybriddrift, var publikmagneter hos Fredheim
Maskin AS på årets upplaga av Svenska Maskinmässan i Stockholm. Det var konkrossen H6e,
käftkrossen B7e och det synnerligen fullvuxna mobila sorterverket K8e.
– Vi hade fantastiska mässdagar på Solvalla och är väldigt glada för alla besökare, säger Erik Olausson på
Fredheim Maskin AS.
Mässan lockade drygt 12 700 besökare. Erfarenheterna i Fredheims Maskins monter var att mässan än en
gång lyckades att attrahera rätt folk.
– Ja, det var verkligen rätt personer som hittade oss. Det gav oss många tillfällen att visa våra produkter
och vi slutförde även flera affärer under mässdagarna, berättar Erik Olausson glatt.
Fredheim Maskin visade nio maskiner med en gemensam vikt på imponerande 320 ton. Det var krossar
och sorterverk i olika utföranden, plus stackläggare. Fem av maskinerna var med hybriddrift.
– Intresset för el- och hybridmaskiner har blivit otroligt stort. Det visar att branschen tydligt har valt spår
till mer energieffektiva och miljövänliga maskiner. Samma trend var påtaglig även på mässan i övrigt.
Därför är det extra kul, både för våra kunder och oss, att Keestrack håller sig så långt framme i
dieselelektriska hybridlösningar, som också ger möjlighet att ansluta direkt till elnätet.
Dieselelektrisk hybriddrift ger mer optimala driftsförhållanden, med bättre verkningsgrad och lägre
förbrukning. Alla krossar med hybriddrift har enkelt avflyttbart motorpaket. Det låter dieselmotorn jobba i
en renare miljö, med vinster i service och underhåll. Lägg därtill möjligheten till nätanslutning.
Tre års garanti och möjlighet till omgående leverans av flera maskiner rönte också uppskattning.
Fredheim Maskin har haft en stark försäljning under årets båda första kvartal. Efter framgångsrika dagar
på Svenska Maskinmässan finns det anledning att tro att denna utveckling fortsätter.
Fredheim Maskins Sverigepremiärer på Svenska Maskinmässan:
Keestrack H6e mobil konkross: Rejäl konkross och ett tredäcks sorteringsverk i en och samma maskin.
Avflyttbart motorpaket med Volvo Penta. Även nätdrift. Matare på hela tolv kubikmeter. Konkross med
en krossenhet från Sandvik, CH440. Väl tilltagen hängsikt på nio kvadratmeter ger tre färdiga fraktioner,
plus retur tillbaka i krossen. Kompakt utförande minimerar kostnaderna för transport och etablering.
Keestrack B7e ”1208” mobil käftkross: Optimal för bergtäkter och i entreprenader med behov av hög och
pålitlig prestanda. Mataren på åtta kubikmeter matchar krossverkets höga kapacitet. Avflyttbart
motorpaket med Volvo Penta. Även nätdrift. Totalvikt 69 ton. Mataren kan lyftas av vid transport.
Krossenhet från Sandvik CJ412 ”1208”
Keestrack K8e mobilt sorterverk: Perfekt för fina fraktioner i stora volymer. Extremt stor siktyta på 12
kvadratmeter. Matare på 13 kubikmeter. Flip-flow i underdäcket. Dieselelektrisk drift med Volvo Penta.
Plug-out för exempelvis stackläggare. Även nätdrift. Keestrack-er maskinövervakning.
Presskontakt: Erik Olausson, erik@fredheim-maskin.se, +46705382426
Fredheim Maskin är leverantörer av kross och sorteringsutrustning i Sverige och Norge. År 2017 omsatte företaget
361 miljoner NOK och de är cirka 30 anställda. Sedan 2009 är Fredheim Maskin återförsäljare för Keestrack i Sverige.
De har en väl utbyggd service- och eftermarknadsorganisation med resande mekaniker över hela landet.
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Keestrack H6e mobil konkross.

Keestrack H6e, här med käftkrossen
Keestrack B4e som förkross.

Keestrack B7e ”1208” mobil käftkross.
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Keestrack K8e mobilt sorterverk.

Keestrack K8e har 12 kvadratmeters
siktyta.

Fredheim Maskin hade fyllt montern
med hela 320 ton maskiner.
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