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Ekagårds
produkter

Praktiskt och enkelt i skogen
Ekagårdslådan är en unik lösning för alla inom 
skogs- och lantbruk. På en liten yta på din 
fyrhjuling kan du nu transportera röjsåg, två 
motorsågar, bensindunk, verktygsbälte och 
övriga tillbehör.

Bakom lådan står Ekagårdsprodukter i Broaryd. 
Historien började med att Rolf, som är VD och 
marknadsansvarig i företaget, fick en förfrågan från 
Bengts Motorservice i Skeppshult i början av 2009.

– Det saknades en produkt på marknaden där man 
kan transportera röjsågar på fyrhjulingar. Jag tog fram 
en motorsågshållare och ritade sedan transportlådan, 
säger Rolf.

Ekagårdslådan är 60 x 30 cm och tillverkad i högkvalitativ 
vattenfast björkplywood. – Den är gjord för proffsbruk, 
säger Rolf Oscarsson.

Stadigt fäste

De första lådorna som levererades till butiken i 
Skeppshult tog snabbt slut. Intresset för produkten 
ökade ännu mer efter att transportlådan visats upp 
i Horredsföretaget Staffans Maskiners monter på 
SkogsElmia. Nu har Rolf Oscarsson utvecklat lådan 
ytterligare ett steg.

– Man har efterlyst ett stadigt fäste som gör att lådan 
snabbt och enkelt går att flytta och plocka bort. Nu har 
vi det! Snabbfästet består av en fästplåt där lådan skjuts 
på plats och låses med en sprint som man tar bort och så 
kan man sedan enkelt lyfta av lådan.

Miljövänligt och säkert

Ekagårdsprodukter tänker miljövänligt och har 
tillverkat lådan helt i trä, närmare bestämt i 
högkvalitativ vattenfast björkplywood. Lådan är 60 

gånger 30 centimeter. Du kan montera den antingen 
fram eller bak på fyrhjulingen, även om fordonet har 
en vinsch monterad. Sågarna sitter stadigt även när du 
kör i kuperad terräng samtidigt som de både är lätt- 
och snabbåtkomliga. Rolf Oscarsson berättar att den 
här lösningen innebär en säkerhetshöjning.

– Jämfört med de ömtåliga och ostadiga 
plastbackarna som används ger lådan en betydande 
säkerhetsförbättring och användbarhet. Möjligheten 
att transportera röjsåg i färdriktningen på ett enkelt, 
stadigt sätt är unikt och ökar säkerheten väsentligt.

På en liten yta på fyrhjulingen kan du transportera röjsåg, 
två motorsågar, bensindunk och diverse tillbehör. Filip 
Haraldsson, produktionsansvarig på Ekagårdsprodukter, 
demonstrerar att du ändå lätt kan manövrera fordonet.

Egen logga på lådan

Lådan har mottagits väldigt positivt och har börjat 
säljas genom butikskontakter runt om i Sverige. Bland 
annat samarbetar man med flera handlare i Norrland 
och södra Sverige. 

Målet framöver är förstås att sprida sin produkt över 
hela landet och man har märkt av en ökad efterfrågan 
på marknaden sedan Ekagårdslådan utvecklats med 
det nya snabbfästet.

Ekagårdsprodukter ansvarar för hela produktkedjan 
själva; produktutveckling, produktion och försäljning 
till butikerna. Lådorna tillverkar man i företagets 
automatstyrda CNC-fräs. Med hjälp av denna kan 
kunden också erbjudas sin egen logga på lådan.
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