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SMV hjälpte Göran att flytta maskinerna
När SMV Industrier tog över stora delar av 
Gisabs verksamhet köpte man också en 
del inventarier, bland annat en Swetruck 
specialbyggd för maskinflyttningar. Trucken 
har skapat stora möjligheter för SMV.

– Nu kan vi flytta relativt tunga maskiner. Det 
här innebär en klar förbättring för oss, säger 
Tobias Pode Pedersen, servicetekniker på SMV.

En av de första som han fick besöka med den 
specialbyggda trucken var Göran Lindholm på 
Görans Allplåt. Plåtslageriet flyttade nyligen från 
Smålandsstenar till Reftele och behövde hjälp med 
just maskinflyttning. 

Totalt var det fyra maskiner som skulle flyttas till 
den nya lokalen; två klippmaskiner, en bockmaskin 
och en kantpress.

– Jag hade tidigare tagit hjälp av Gisab när de fanns 
i Gislaved så jag visste att det var de jag skulle 
kontakta. Och nu visade det sig att det var SMV 
som hade tagit över, säger Göran Lindholm.

Tobias Pode Pedersen lyfte ut maskinerna från 
den gamla lokalen i Smålandsstenar med trucken, 
lastade dem på en inhyrd lastbil med trailer som 
körde dem till Reftele där allt lastades av och 
placerades i den nya lokalen. 

För att få maskinerna på plats användes så kallade 
maskinskridskor.

– Det är små hjulpar som tål väldigt höga 
belastningar. Man kan rulla in maskinerna och 
sänka ner dem precis där man vill ha dem, förklarar 
Tobias Pode Pedersen.

Trucken är en lågbyggd motviktstruck med en 
kapacitet på 16 ton.

– Man skulle kunna tro att det är ett monster 
men den är liten till storleken. Trucken har en låg 
totalhöjd på 2,9 meter. Det lockar många kunder 
eftersom den kommer in genom låga portar.

SMV har erbjudit maskinflyttning i många år men 
truckkomplementet är nytt. Hittills har man märkt 
ett stort lokalt intresse för trucken och man hoppas 
givetvis att det fortsätter så.

– Vi blir mycket bredare och vi kan erbjuda kunden 
större möjligheter, säger Tobias Pode Pedersen och 
fortsätter:

– Den största vinsten för mig, som jag ser det, är 
att jag nu inte behöver vänta på att jag ska få in 
någon annan leverantör. Jag vinner mycket tid på 
att kunna köra själv.

Göran Lindholm på Görans Allplåt är nöjd med 
den hjälp han fick av SMV.

– Arbetet gick väldigt bra. Det tog lite drygt en dag 
att få maskinerna på plats igen, säger han.

SMV kan även hjälpa till med ur- och inkoppling 
av maskinerna.

Sedan SMV tog över stora delar av Gisabs verksamhet kan 
man nu även hjälpa till med att flytta tyngre maskiner. Här 
hjälper man Görans Allplåt att flytta från Smålandsstenar till 
Reftele.

Maskinerna lyfts på plats av den specialbyggda trucken 
som manövreras av Tobias Pode Pedersen. Trucken har en 
kapacitet på 16 ton.


