Innovativa

MASKINER
med fördelar för

allt från park,
kyrka och
fastigheter, till
entreprenader,
kommuner, golf
och lantbruk

Mattias Svensson och Robert Karlsson,
vagnsbyggare med sammanlagt 50 års erfarenhet

På K-vagnen

SKAPAR BEHOV
lösningar
K-vagnen startades av Anders Due 1986. Det var då som den första
transportvagnen såg dagens ljus. 2004 köpte Jörgen och Fredrik
företaget och har sedan dess tillverkat över 10 000 vagnar och
andra maskiner till grönytesektorn. Vi har ett heltäckande program
av bland annat vagnar, gravlådor, lövsugar, frontlastarcontainrar,
specialvagnar. Våra maskiner används bland annat av kommuner,
kyrkogårdsförvaltningar, lantbruk, bostadsbolag, golfbanor och
entreprenörer i Sverige, Norge, Finland och Danmark.
Företaget har haft en positiv utveckling sedan starten och utvecklats i takt med marknadens behov. Med utgångspunkt från Karlshamn, där vi har kontor och tillverkning, har vi en rikstäckande
närvaro med ett nätverk av återförsäljare.
K-vagnen är förknippad med hög kvalitet. Vi har ett brett standardsortiment som hela tiden blir bredare. Genom att hitta lösningar
genom behov är vi ett innovativt företag. Under åren har vi utvecklat maskiner som tillfört mervärden till våra kunder.

K-VAGNENS
HISTORIA

I vår verkstad

I KARLSHAMN
tillverkas alla
våra maskiner
Produktionen sker i en miljö där beslutsvägarna är korta och
kunskapen är hög. Vi har en ändamålsenlig maskinpark och erfaren
personal som utför alla moment, bland annat svetsning, bockning,
svarvning, fräsning, lackering och montering. Vi samarbetar också
med lokala tillverkare.
Genom att ansvara för hela produktionskedjan, från balk till färdig
vagn, garanterar vi en svensktillverkad vagn av högsta kvalitet som
är optimerad för våra kunders verksamheter.

SVENSKTILLVERKADE
K-VAGNEN

Vagnar

FÖR ALLA TYPER
av transporter
Vi erbjuder ett brett utbud av vagntyper
beroende på syfte och användningsområde:
högvagnar, bakåt- och trevägstippande vagnar,
skåpvagnar, kyrkogårdsvagnar, entreprenadvagnar, lättdumpervagnar, ramstyrda vagnar,
hydrauliska transportvagnar samt flera olika
specialvagnar anpassade för specifika transportföremål såsom gravlådor, blomställningar
och fotbollsmål.
Effektiv lövupptagning
Med K-blåsen blåser du enkelt bort löv med
hjälp av en drivande maskin, till exempel en
traktor, en redskapsbärare eller en gräsklippare. Denna lövblås är hydrauldriven och
monteras i fronten på den drivande maskinen.
En stor fördel med K-blåsen är att den enkelt
kan anpassas efter många olika traktorer.
För omfattande och effektiv lövsugning vid

stora grönområden kring kyrkogårdar, bostäder, idrottsplatser och dylika områden inom
din kommun finns K-sugen – marknadens
allra kraftfullaste lövlastare och en välkänd
proffsmaskin.
Enkel och effektiv bevattning
För bevattning i kommuner, till exempel vid
skolor och kyrkogårdar, erbjuder vi olika
vattentankar och bevattningsvagnar som gör
bevattningen i din kommun enkel och effektiv.
Våra vattentankar finns i många olika storlekar på mellan 300 och 5 000 liter och alla kan
anpassas efter våra kunders specifika behov.
Våra bevattningsvagnar är standardiserade
och tillhör marknadens främsta. De är utrustade med rotationsgjuten plast eller varmgalvaniserad tank och har många andra effektiva och fördelaktiga egenskaper.

ETT HELTÄCKANDE
SORTIMENT

Gammalt till nytt – 30 år. En K-Vagn från 1989, 1600 HT3 med lövsug byts in mot en ny. K-Vagnen 1000T3
lövsugsvagn. ”Vi är mer än nöjda med K-Vagnen”, säger Gustav Saxell på Degeberga-Everöds församling.

Productivity Defined.
Vanguard V-Twin engines have been developed to perform in the most demanding
commercial applications, delivering power, performance and reliability. Applicationengineered to power heavy duty equipment, these engines feature a number of advanced
technologies and integrated components which ensure the most efficient and durable power
source for the challenges in a commercial world. Backed by an industry leading global after
sales and support network, Vanguard V-Twin commercial grade engines will keep delivering
the performance you can count on, around the clock.

Briggs & Stratton Sweden AB
Rotebergssvägen 2 SE-192 78 Sollentuna
T: +46 (0)8 4495630

For more information about the
VANGUARD V-Twin EFI engines
and details of the 3-year
limited global warranty visit
www.VANGUARDENGINES.com

Högkvalitativa

PRODUKTER
som effektiviserar
Vi leverera högkvalitativa produkter och omfattande lösningar för
våra kunder för att förbättra effektiviteten, vilket minskar såväl
kostnader som miljöpåverkan.
Miljövänlig ogräsborttagning
Hos oss på K-vagnen hittar du högkvalitativa maskiner för effektiv
och ekologisk ogräsbekämpning. Vi har ett miljömedvetet perspektiv på alla våra produkter, varför vi tillverkar maskiner som tar bort
ogräs genom sanering med hetvatten.
Flexibla tvättlösningar
Våra tvättmaskiner underlättar och effektiviserar arbetet genom
en flexibel tvättlösning av stora ytor som gångplattor, klottrade
väggar och plank. Eftersom de drivs med utgång från det fordon de
monteras på (till exempel en flaktraktor eller redskapsbärare) behöver man aldrig fundera på hur strömmen eller vattentillförseln ska
lösas. Möjligheterna att anpassa maskinens storlek och kapacitet
efter användningsområde är en ytterligare fördel. Detta gör att våra
tvättmaskiner är väl anpassade för att användas av såväl privata
som offentliga företag. Hos oss hittar du lösningar för allt från
bevattning till klottersanering.

PRODUKTER FÖR
VARJE BEHOV
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K för

KUNSKAP
Hos oss arbetar människor som gör skillnad i vår verksamhet.
Många har arbetat länge på företaget och har under åren samlat på
sig ovärderlig kunskap som kommer till nytta i alla delar av verksamheten, från produktion till eftermarknad.
Varje vagn är unik, vilket ställer höga krav i tillverkningen. Vi har
alla resurser under samma tak, vilket optimerar och effektiviserar
produktionen. Även om våra maskiner moderniserats under åren
tillverkas de i den gamla tidens verkstad, där vi använder traditionella metoder som vi utvecklat.

KUNSKAP

Vi levererar stål och metaller med turbil i Småland och Blekinge flera dagar i veckan. Allt
förekommande inom stål, plåt, rör, balk, armering, galler, gallerdurk, rostfritt, aluminium,
koppar, mässing och metaller samt allt förekommande produktion inom stål- och metallindustrin. Välj hur ni vill ha materialet, hela längder eller bearbetat, vi utgår alltid utifrån
era önskemål. Vi gör allt för att leva upp till dig som kund och dess förväntningar i fråga
om kvalitet, leveransprecision och service.

Engagemang | Effektivitet | Flexibilitet

www.swestal.se | info@swestal.se | 0480 - 42 09 80

Service på väg!

K för

KVALITET
Vår filosofi är att våra svensktillverkade produkter ska vara i fokus
och ha marknadens högsta kvalitet. Men för oss handlar kvalitet
lika mycket om kontakten med våra kunder.
Våra vagnar går sällan sönder men i de fall våra kunder behöver
reservdelar eller support finns vi tillhands med snabb service och
reservdelslager hos våra återförsäljare. Vi levererar oftast alla Kvagnens reservdelar 24/7, och vid beställning dagen före levereras
de innan klockan tolv.
För oss är det extremt viktigt med eftermarknaden till våra kunder. Genom att vara nära kunderna har vi förutsättningar att lösa
problem, inte bara med snabb och effektiv service utan också på
rätt sätt. Vår personal har expertkunskaper om nästan varje enskild
produkt. Med ett stort engagemang, hög servicekänsla och ett stort
ansvarstagande finns vi tillhands när våra kunder behöver vår
hjälp.
En stor del i vår positiva utveckling är att lyssna på våra kunder
och skräddarsy vagnarna efter vilka behov som finns. Vi utvecklas
tillsammans med våra kunder!

KVALITET

alltid öppna för

nya lösningar
www.stanspress.se

Ett företag

I STÄNDIG
utveckling
Vårt mål är att bygga maskiner med styrka, lång livslängd och högt andrahandsvärde, utöver den utrustning
som idag finns tillgänglig på marknaden.
Resultatet av detta tillvägagångssätt är leveranser av
kostnadseffektiva kund-, transport- och hanteringslösningar med det bästa inom modern teknik och modern
design – i kombination med smarta idéer som ger värde
till dig som kund!
K-vagnen är ett företag i ständig utveckling. Genom
att bibehålla den goda kontakten med både kunder och
leverantörer och att erbjuda rikstäckande eftermarknad
och service, är K-vagnen en långsiktig samarbetspartner för våra kunder.

PROFFS PÅ INDUSTRIFÄRG SEDAN 1986!
Stoby levererar industrifärg
i Skåne, Halland, Småland
& Blekinge
Ring oss!
0451 - 38 85 30, Okvägen 6, 281 51 Hässleholm
www.stoby.se

MOT EN LJUS
FRAMTID

Styrsystem för mobil hydraulik

VI UTRUSTAR VERKSTÄDERNA

www.erlab.se • 0451-840 20

• 16002 • www.jssverige.se

KONTAKT
Vagnsteknik i Karlshamn AB
Koppargränden 1,
374 31 Karlshamn

Telefon: 0454-841 64
E-post: info@k-vagnen.com
www.k-vagnen.com

