
En ny standard  
för skog och väg

i samarbete med Alucar, Kilafors och MST



Jag heter Bosse Hjelm. Många i åkeribranschen känner säkert  
till mig sedan tidigare. Jag är VD för Hjelms, ett företag som 
monterar och levererar färdiga påbyggnader samt kompletta 
ekipage för virkestransporter i hela Sverige.

Genom åren har jag märkt att många kunder har samma mål,  
men olika behov. De flesta önskar ett timmerekipage som är lätt, 
hållbart, ekonomiskt och som bara går och går. Gärna i 100 000 
mil. Minst. Och så ska det helst vara specialbyggt.

Jag funderade lite. Kan man kombinera maximal funktion med 
högsta lastförmåga? Och istället för att göra unika kostsamma 
lösningar för varje kund, skulle man väl kunna ta fram ett urval  
av utföranden med korta leveranstider? 

Idén kändes lovande, men jag behövde ett gäng duktiga 
 sam arbetspartners. En allians.

Jag kontaktade Alucar, Kilafors och MST. De gillade min idé och  
vi inledde ett samarbete. Tillsammans har vi nu tagit fram några 
optimala lösningar. Som är byggda för att hålla i 100 000 mil!  

Vi är övertygade om att du kommer att uppskatta våra idéer  
lika mycket som vi gör. Förmodligen kommer du även att tycka  
att det är rätt skönt att bara behöva ha kontakt med en part  
som ansvarar för helheten.

Vi ses! 

Bosse

Nu spränger vi

hållbarhetsgränsen

för timmerekipage!





Beprövade tekniska lösningar

bort med röd text

anpassade efter din vardag

Ingen vardag är den andra lik. Med MaxLast™ optimerar vi hela  ekipaget  
– ett ekipage som bara går och går. Vi har noga gjort ett urval av beprövade 
tekniska lösningar som kombineras efter dina behov. Du kan välja  mellan  
alla  typer av timmerreden från  Alucar samt ur ett brett sortiment av kran
infästningar. Vi har dessutom tillgång till branschens bästa kranfabrikat  
och hjälper dig välja passande hydrauliklösning. 
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InGEnTInG Får Gå åT SKOGEn



Framtidens alternativ
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Inom alliansens bolag finns en  innovativ och gräns överskridande ådra. Vi är alla pålitliga parter  
i mark naden och har finansiell stadga. Det är när vi samman länkar våra  processer och produkter 
som vi maximerar nyttograden. Tillsammans är vi i kontakt med dig vid många till fällen och på olika 
plan. Det gör att vi redan idag kan skissa på framtidens alternativ. För oss handlar det om ett 
 helhetstänk, inte enbart ett släp, en påbyggnad eller en kran. Det handlar om att leverera en 
 optimal lösning. Vikten på hela ekipaget spelar  givetvis en central roll, men drift säkerheten är  
den största fördelen. Med MaxLast™ har vi lösningen för dig som tänker för framtiden.

Placering av mellanbalkar  
och fästen planeras in i  
minsta detalj.

redet konstrueras  
enligt specifikt chassi.

Hjälpramen är gjord av profiler  
för  optimal placering av material.

Färdiga  
bultbara  
lösningar.

Marknadens bästa  
ytbehandling.

Marknadens främsta 
 aluminiumlegering.

Tekniska innovationer 
maximerar nyttograden
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Ett tåligt ekipage du kan lita på
Räkna med maximal hållbarhet. Med en stor 
kundkrets från söder till norr i Sverige, som kör 
under skiftande förutsättningar, har vi genom 
åren lärt oss att anpassa våra konstruktioner 
och tekniska lösningar efter rådande förutsätt
ningar. Vi vet vad som fungerar. 

Chassispecifik tillverkning av redet säkerställer 

lång livslängd. För att ytterligare öka beständig
heten består ekipaget av färdiga bultbara 
 komponenter, som tål vibrationer bättre än 
svets fogar. Placering av mellanbalkar och fästen 
är noga genomtänkt. Vi använder dessutom 
marknadens bästa aluminiumlegering. Detta ger 
hållbara ekipage som du kan lita på!

HåLLBArHET

Skogens konung får konkurrens
Förutom ett viktoptimerat ekipage som bara går och går, är  
det snyggt också. Eller vad sägs om enhetlig belysning, färg val, 
skärmstag och stripning! Vi lägger stort fokus på en  ergonomisk 
arbetsmiljö. Det är din arbetsplats och där ska du trivas.

DESIGn

För bästa hållbarhet anpassar vi våra konstruktioner och tekniska lösningar efter rådande förutsättningar.

1. Ingående 
funktioner

2. Val av  
fabrikat

3. Anpassad 
ergonomi

4. Visuella 
intryck
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Lasta mer men belasta mindre
Ett lättare timmerekipage bidrar till minskad  miljöbelastning. Framförallt krävs färre resor för att 
transportera timret eller massaveden från skogen till industrin. I en miljöstudie tillsammans med 
SSAB kunde vi få fram en besparing på ca 5000 liter diesel för timmerekipagets hela livslängd*.

Räkna också med en minskad förbrukning av diesel på ca 3 000 liter när timmerekipaget kör utan 
last. Summan av den minskade förbrukningen av diesel på 8 000 liter ger ett minskat utsläpp om  
ca 24 000 kg koldioxid under hela ekipagets livslängd. Lägre vikt och en korrekt genomförd axel
inställning medför mindre däckslitage och färre skadliga partiklar i natur och närmiljö.

* Vi har räknat med omkring sju år och 17 500 mil per år.

MILJö

Maximal last är lika med högsta fraktintäkt
Rent ekonomiskt finns det många fördelar med 
att köra MaxLast™. Ekipagets låga vikt ger 
framförallt en högre fraktintäkt, eftersom du har  
möjlighet att lasta fler kilon och därmed höja pro
duktiviteten. Den låga vikten leder även till mindre 

däckslitage och lägre bränsleförbrukning. 
 Avståndet till våra serviceverkstäder är heller 
aldrig långt. Med snabb och bra service förlänger 
du garanterat livslängden på ditt ekipage.

EKOnOMI
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Genom att sänka vikten på ekipaget ökas lastförmågan vilket  
bidrar till färre vändor. Minskad förbrukning vid tomkörning  
minskar dessutom bränslekostnaden – sammantaget en stor  
besparing både för miljön och den egna plånboken.

fördelar för miljön

• effektivare transporter
• lägre bränsle förbrukning
• lägre koldioxidutsläpp
• lätt att rengöra

fördelar för ekonomin

• högre fraktintäkt
• mindre däckslitage
• mindre bromsslitage
• lägre bränsleförbrukning
• snabb tillgång till reservdelar
• kort ståtid
• färre reparationer
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Du beställer, vi levererar. Alltid i tid. Detta är 
möjligt tack vare att vi har ett förutbestämt urval 
av utrustning. Vi kan även lagerhålla kritiska 
komponenter. Samarbetet inom alliansen möjlig
gör dessutom ”parallelltillverkning”, där bilen 

byggs på samtidigt som vagnen byggs. Det gör 
att hela ekipaget kan vara färdigt på en och 
samma dag. Som kund ska du inte riskera att 
missa en viktig affär på grund av att leveransen 
är försenad.
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kort lång

Anpassad konfiguration ger branschens 

kortaste leveranstider

Till skillnad från andra konceptlösningar i marknaden ger  
MaxLast™ dig möjligheten att personligen utforma ditt ekipage.

LEVErAnS

Fastflödespump,  
manuella spännare,  

konsollhylsor, fast kranfäste,  
chassi 6x2, sittnock + kran,  

H3 lampor, ej luftservo på drag,  
bladfjädring, trumbroms,  

gruppvagn, stålfälgar,  
fast dragstång.

Medspårande axel, fem  axlar,  
skjutbara  bankar, aluminiumfälgar,  
metal l iclack, skivbromsar, automatstång, 
dumpventil, utdragna smörjpunkter,  
 Xenon lampor, Plight, kran avställare,  
lastkännare, CTI, kranhytt, luftfjädrat 
 ekipage,  chassi 6x4,  variabel pump,  
underbett,  hydraulisk glidkonsoll,  
värme i  hydraultank, rostfria  
verktygs lådor, diodlampor,   
automatiska spännare,  
 supersingel.
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Umeå

Kilafors

Iggesund

Sundsvall
Timrå

Borlänge

Stockholm

Norrköping

Jönköping

Mjölby

Örebro

Göteborg

Malmö

Helsingborg

Som åkare är det nödvändigt att kunna fokusera 
på sitt jobb. Så lite som möjligt ska distrahera. 
Och du ska framförallt inte riskera att bli stilla
stående. Men ibland händer det som inte får 
hända. Det tar stopp. Oroa dig inte, vi har ett 

landstäckande servicenät med reservdelar och 
kunnig servicepersonal. För att kunna ge dig 
 förstklassig service växer vi med egna verkstä
der över hela landet. Är det upp till oss behöver 
du aldrig stå still – utom när du själv väljer det.

Växande och landstäckande servicenät

Regelbunden  
service förbättrar 
livslängden.

Vi finns på plats 
från Malmö i söder 
till Umeå i norr.
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Alliansen  bakom MaxLast™ består av de mest 
 progressiva aktörerna på marknaden: Alucar, 
Hjelms,  Kilafors och MST. Ett innovativt nätverk 
när det gäller transportlösningar för timmer. 
Alucars aluminium konstruktioner till verkas med 

hög precision. Hjelms  ligger alltid steget före 
med sitt innovativa tänk och sina applikations
kunskaper. Kilafors och MST är kända för sina 
låga vikter, design och tekniska lösningar. Målet 
är att vara den svenske åkarens förstahandsval.

Innovatörer i samarbete

Alucar

Kilafors

Hjelms

MST

MaxLast™
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Kontakta Bosse Hjelm
ring mig på telefon +46650 221 50 eller besök  

www.hjelmab.com, så hjälper jag dig ta fram det  
optimala timmerekipaget. Jag ser också till att  

du får kontakt med närmaste återförsäljare.



i samarbete med Alucar, Kilafors och MST
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byggt för

www.hjelmab.com


