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STÄNDIG UTVECKLING I SAMARBETE 
MED ANVÄNDARNA

Vi älskar krävande och grävande kunder 
som ställer höga krav på oss, säger Hans 
Valdemasrsson som är VD på RF-System. 

Här presenterar vi en snabbväxare, 
Raildiggers, som specialiserat sig på 
järnvägsentreprenader. Arbeten som ställer 
höga krav på personal, utrustning och 
leverantörer.



SERVICEN SOM RF ERBJUDER ÄR 
OUTSTANDING, SÄGER SEBASTIAN PÅ 
RAILDIGGERS

 – I ungefär ett år har vi haft ett nära samarbete 
med RF, som har ett stort och bra sortiment av 
järnvägsutrustning, och det fungerar utmärkt, säger 
Sebastian Hartman, som äger företaget Raildiggers. 
Servicen är outstanding, jag har aldrig varit med om 
motsvarande. 

Till exempel hade vi ett haveri i Gävle som var 
orsakat av en felinställning. När det hände satte sig 
en tekniker från RF i bilen och körde från Vinslöv 
till Gävle för att se till att vi kom igång igen. Det kan 
man kalla service!

Vi använder sedan en tid en NOX på en Hydrema-
maskin och den fungerar klockrent. Den är stark 
och smidig och det underlättar att det inte är några 
kolvar som skymmer sikten.

EMIL TRIVS MED NOX - “DEN HAR MÅNGA 
FÖRDELAR”
Emil Nilsson som kör som inhyrd maskinförare hos 
Raildiggers är mycket nöjd med den NOX TR19 som 
han nu använt i ett drygt halvår.

– NOX har utan tvekan många fördelar, säger Emil 

till Johan på RF System. Den är otroligt stark, den 
har bättre tiltvinkel än andra och den har framför allt 
inga kolvar som skymmer sikten och som lätt kan 
skadas. Sen måste jag berömma RFs service. Den är 
10 gånger bättre än allt annat jag sett. 

För oss som ofta arbetar på natten när tågen inte går 
så tätt är det ytterst viktigt att undvika stillestånd. 
Så vi är noga med att ha bra utrustning och att 
arbeta med partners som ger snabb service över 
hela landet när det händer något - även om det är 
klockan två på natten.

Emil berömmer också styrkan och stabiliteten på 
NOX samt på gripen. Den nya gripen som är byggd 
i ett hårdare material och som kan hålla även små 
saker, i storlek av ett kvastskaft, har blivit mycket 
uppskattad.

– Gripen är en viktig detalj, säger Emil. Den nya 
gripen som vi har på Noxen klarar att ta mer än vad 
maskinen orkar med. Jag lyfter ofta ett knippe räls 
och då blir det stora tyngder men det är inte gripen 
som sätter gränsen. Det är maskinen.



STÄNDIG UTVECKLING I SAMARBETE MED 
ANVÄNDARNA

Vi träffar Emil och Peter Viktorsson, som i 
många år arbetat som servicetekniker på 
uppdrag av RF, i Vallåkra där Emil just avslutat 
ett uppdrag.

– Jag har arbetat åt RF i många år säger, 
Peter som just håller på att byta ut en 
ventil på Raildiggers NOX. Det är en helt 
nyutvecklad ventil som ytterligare ska förbättra 
egenskaperna att hålla last berättar Peter. Idag 
har vi fått möjlighet att testa den nya ventilen 
med hjälp av Emil. Och det visar sig att den 
fungerar som tänkt. Kanske blir den  standard i 
framtiden, säger Peter.

Peter som har installerat och servat RFs 
utrustning i många år är ur ett teknikperspektiv 
mycket nöjd med NOX.

– En sak jag, som tekniker, uppskattar är att allt 
är väldigt lättåtkomligt på NOX, säger Peter.

Den vill ha lite högre hydraultryck och det krävs 
att man justerar in den rätt. Har man bara gjort 
det så får man en stark, snabb och smidig 
tiltrotator med alla de fördelar som NOX har i 
form av hög tiltvinkel, inga kolvar och bättre sikt. 
Att den dessutom har marknadens bästa grip är 
ett extra plus.

Vi leder marknaden

Vi är RF.


