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TOBIAS PÅ TEAM PEDERSEN HÄMTAR UT SIN 
ANDRA NOX TILTROTATOR HOS  GÖRANSSONS I 
STAFFANSTORP. 

Tobias Pedersen som äger och driver företaget 
Team Pedersen AB med fem anställda, kom idag till 
Göranssons Maskiner i Staffanstorp för att byta in 
sin Volvogrävare och för att hämta en helt ny Kubota 
utrustad med en NOX Tiltrotator TR7.



– Jag har varit trogen kund här hos Göranssons i 
många år säger Tobias. Totalt har vi  fem grävare, 
ett par lastmaskiner och en lastbil. Jag byter in 
maskinerna innan de går ner för långt i värde. Det 
gör att jag alltid har en modern maskinpark som 
fungerar. I vår bransch är stillestånd bland det värsta 
som finns så det vill jag undvika. Både maskiner och 
människor ska må bra för att jobben ska flyta bra.

SJÄLVKLART ATT VÄLJA NOX PÅ DEN NYA 
MASKINEN
På såväl den nya Kubotan som på den gamla 
Volvogrävaren, som ska bytas in, sitter en NOX 
Tiltrotator. Efter fyra år med NOX som dagligt 
redskap är det ingen tvekan vilken Tiltrotator Tobias 
väljer till den nya grävmaskinen.

– Jag är mycket nöjd med NOX säger Tobias. Jag 
kör den oftast själv och vet vad den går för. Den 
jag byter in idag har gått 2 500 timmar under fyra 
år utan problem och utan att det blivit minsta 
glapp i lederna. Det allra viktigaste för mig är att 
den inte har några kolvar som kan skadas då 
vi ofta gör dräneringsjobb och andra uppdrag 
i trånga utrymmen. Sen uppskattar jag de fem 
extra tiltgraderna. Det kanske inte låter så mycket 
men det gör stor skillnad. Andra fördelar är att 
den är godkänd för att köra hammare med och att 

styrsystemet fungerar mycket bra och dessutom 
blivit riktigt enkelt att montera. Sen har vi gripen 
också som är outstanding i styrka och funktion. Nu 
har jag nog fått med det mesta berömmet, skrattar 
Tobias.

EN AV SKÅNES STÖRSTA MASKINSÄLJARE

Göranssons Maskiner säljer ett stort antal olika 
varumärken på grävare som till exempel Volvo, 
Kubota, Kobelco, Atlas och Ammann.

– Vi är glada över att få leverera den första 
NOX TR7. Den största förändringen är att alla 
ventiler nu sitter nere på rotatorn och att det 
bara är två slangar att koppla in. Annars har 
den samma fördelar som alla NOX Tiltrotatorer 
har och den har samma styrsystem som de 
större varianterna har. Vi har sålt en hel del 
NOX till nöjda användare. Förutom de tekniska 
fördelarna är det också skönt att göra affärer 
med RF som finns i närheten och som alltid 
ställer upp om det skulle bli problem någon 
gång, avslutar Per-Olof som är säljare på 
Göranssons Maskiner.



INSTÄLLNINGAR OCH GENOMGÅNG
Då det är första gången Tobias äger en Kubota 
krävs det lite genomgång och lite inställningar 
av funktionerna i maskinen. För att bistå Per-Olof 
har även RFs säljare Johan Sjögren kommit till 
Göranssons.

– För oss på RF är det extra trevligt när 
entreprenörer köper sin andra eller tredje NOX, 
säger Johan. Den har ju trots allt inte funnits så 

länge på marknaden men många har redan upptäckt 
att den är överlägsen på i princip allt. Att vi får 
återköp är det bästa betyg vi kan få. Det visar att 
det vi lovar också fungerar i verkligheten. Jag önskar 
Tobias lycka till med sin nya NOX TR7 och hoppas 
att det snart är dags att utrusta fler av hans maskiner 
med en NOX.

Vi leder marknaden

Vi är RF.


