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Svenskere
fræser ned
gennem
Danmark
Når det bliver mørkt i nord, gør
HasselHolm som fugle: Trækker mod syd
Af Bjarne Madsen

En slags trækfugl med tænder. Voldsomme tænder.
Når det nærmer sig den
mørke tid i Sverige og Norge, trækker den mod syd.
Og fræser i aller bogstaveligste forstand ned gennem
Danmark til Tyskland.
Den hedder en HasselHolm - ”fuglen”. Den er
svensk og har været på vingerne i nu 28 år. Og den
elsker at rode i jorden. Ikke
med næbbet. Men med de
drabelige tænder fjerner
den stubbe hurtigt, ubarmhjertigt og effektivt.
- Man kan ikke grave

stubbe væk. Man kan grave
dem op. Men derefter skal
de stadig fjernes. Og dét
koster penge. I de fleste
kommuner ligger deponeringsafgiften på 1000 kroner pr. ton. Rundt om i
Europa koster det mange
steder op mod 3000 kroner
pr. ton. Det betyder en udgift på mellem 300 og 900
kroner for en stub på 50
centimeter. Så er det nemmere og billigere at fræse
den væk, konstaterer Karen-Helle Kønig.

På turné med fræseren
Hun er HasselHolms danske ansigt og den, der sen-

Det er ikke et problem at fræse bag en mur.
der ”fuglen” afsted, når det
er tid at gå på træk.
- HasselHolm er et familiefirma med Ingvar Holmström som indehaver. Han
begyndte at fræse stubbe i
Sverige i 1981. Derefter
fulgte Norge. Og for 20 år
siden kom turen så til Danmark og Tyskland. Siden
har vi fast kørt på turné
hvert år. Vi arbejder i Sverige og Norge, indtil den
mørke tid kommer. Så trækker vi mod syd, forklarer
Karen-Helle Kønig.
Firmaet har tre til fire
maskiner i sving hver eneste dag.
- Det er ikke forkert at
sige, at vi fræser ned gennem Danmark. Jeg ringer
og mailer simpelthen rundt
til vores kendte kunder og
potentielle nye og fortæller
dem, at vi så småt er på vej.
Når aftalerne så kommer i
hus, lægger vi ruten for en
danmarksturné. Vi er jo
ikke afhængige af, at der
skal være nogen hjemme,

JMS

En af HasselHolms fræsere lægger an til at dybdefræse stubbe ved en landevej.
når vi kommer. Bare stubbene er der, kan vi klare
opgaven, siger Karen-Helle
Kønig.

Op-og-ned
Når HasselHolm ruller ud,

er det med firehjulstræk og
en trailermonteret stubfræser på krogen.
- I modsætning til andre,
fræser vi op-og-ned. Andre
gør det fra side til side. Men
når vi fræser op-og-ned, bli-

ver spånerne på stedet. Der
er altså ikke den store oprydning, og spånerne gør
gavn på stedet, hvor det
simpelthen går med i afdækningen som kompost.
HasselHolm bygger selv
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Karen-Helle Kønig havde taget chefen, Ingvar Holmström, med
til Have & Landskab i Slagelse, hvor de viste, hvordan HasselHolm kan gøre en stub til spåner i løbet af få minutter.
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Den grønne branche kan også leje
Loxam slår et slag for
at spare
maskinindkøb og i
stedet leje materiellet

HasselHolms EcoGrinder S-111 fræser ned til omkring
halvanden meter. Fræsehjulet på den otte tons tunge
maskine roterer med 1000 omdrejninger i minuttet.
maskinerne. Fræsehjul og
tænder er vores eget koncept. Og vi fræser typisk 20
til 30 centimeter ned. Vi
kan også lave dybdefræsning til 80 centimeter i dybden, forklarer Karen-Helle
Kønig.

Rodbehandling for mange
HasselHolm har hjemme i
Alingsås en sjat nordøst for
Göteborg. Det er her, Karen-Helle Kønig sidder og
sørger for at lægge logistikken, som får firmaets fræsere til at operere fra Lofoten til München.
Spektret af kunder med
behov for rodbehandlinger
er bredt. Det spænder fra

private med en enkelt, solid
stub til golfbaner, boligselskaber, byggemodninger,
ved gader og veje og kirkegårde.
- Kirkegårdsfræsning er
et specialområde, hvor vi
har udviklet forskellige
metoder. Vi skal jo udføre et
rent og ordentligt arbejde,
som giver mindst mulig
reetablering uden dybe spor
og stubbe. Og samtidig skal
der tages hensyn til de
besøgende på kirkegården.
Så vi forstyrrer ikke længe.
Et halvt meter stød fræses
ned til 30 centimeters dybde på tre minutter. Så er er
bare spån tilbage, forklarer
Karen-Helle Kønig.

- Loxam er et forholdsvis
nyt firma i Danmark, men
vi er bestemt ikke grønne,
forklarer Joan Thomsen fra
Loxam.
I det her tilfælde går
”grøn” ikke på miljøbevidsthed eller branche, men på
erfaring. Og Joan Thomsen
har ret i, at Loxam har
masser af erfaring i Danmark. I 2007 købte franske
Loxam nemlig DNE Materieludlejning og JJ Maskinudlejning, der netop var
gået sammen i ét firma.
Kigger man branche, lægger Loxam sig i selen for at
være grøn. Ideen er, at også
anlægsgartnere, kommunale vedligeholdelsesafdelinger og mange andre i den
grønne branche med fordel
kan leje specialmateriel i
stedet for selv at købe eller
måske nøjes med materiel,
der i virkeligheden ikke egner sig til opgaven.
- For eksempel kan en
mindre anlægsgartnervirksomhed godt have brug for
en stor læssemaskine til en
speciel opgave. Den kan
med fordel lejes hos os i stedet for at bruge alt for lang
tid på jobbet med det mindre grej, man har i forvejen,
siger salgskonsulent Torben
Petersen, Loxam.

Bredt program
Ud over læssemaskiner kan
Loxam også klare for ek-

Loxam var repræsenteret på Have & Landskab 2009 - og Joan Thomsen havde ikke problemer med overblikket.
sempel flishuggere, minigravemaskiner, motorbører
og køreplader i stål og plast,
blot for at nævne et lille udsnit af udvalget.
- Specielt til anlægsgartneren kan vi også tilbyde
stennedlægningsfræsere,
eventuelt med såkasse, så
arealet kan gøres færdigt i
én arbejdsgang. Når græsset så er blevet for højt, har
vi rotorklippere, der egner
sig til vedligeholdelse af
rough-områder på golfbaner. Er arealet virkeligt
sprunget i ukrudt, er en
slagleklipper at foretrække.
Det klarer vi også, siger
Torben Petersen.
Til at trække jordbearbejdningsredskaber og klip-

pere tilbyder Loxam en udvalg i traktorer fra John
Deere, New Holland og MF
ned til 1000 kg og arbejdsbredder på 123 centimeter.
Traktorerne kan lejes med
græsdæk, så marktrykket
og skaderne på underlaget
bliver minimale.

Klar til vinteren
Loxam er også godt rustet til
vinterindsatsen. Til de små
traktorer tilbyder udlejningsvirksomheden for eksempel
saltspreder,
saltudlægger
med valse, koste, dozerblad
og sneslynger, hvis vinteren
for alvor viser tænder.
- Desuden udlejer vi hele
Nibbi-programmet i to-hjuls
traktorer. Vi har hele pro-

grammet med fræsere, rotor- og slagleklippere, såmaskiner, koste og så
videre, fortæller Torben Petersen.
Han maner, at mange
virksomheder med fordel
kan leje hele maskinparken, specielt her midt i afmatningen:
- Så er man sikker på sine
maskinudgifter og kan lægge et holdbart budget. Lejer
man, er der ingen udgifter
til reparationer eller vedligehold og ved langtidsudlejning til faste kunder kan vi
normalt lave en speciel pris,
lover Torben Petersen, som
peger på, at Loxam er repræsenteret med afdelinger
over hele landet. 
sts

De stærke redskabsmærker

Stama multitruck med fejemaskine,
som nemt klarer en let gang sne …..

Stensballe V-plov - kan også stilles
som spidsog sideplov, derudover har
vi mange forskellige yper sneskrabere i
bredder fra 130 til 300 cm.
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… også Stama minilæsser kan
monteres med fejemaskine …
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på snerydning.
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