XR JOBBAR EFFEKTIVT MED
BALA-TKS-KÄRROR – HAR
KÖPT MER ÄN 20 STYCKEN!
Att våra TKS-kärror är rejält stryktåliga, det har vi fått många bevis
för genom åren. Och våra kunder
håller med! Som till exempel XR
Berg & Maskin, som har kommit
tillbaka gång på gång för att köpa
fler i takt med att verksamheten
har expanderat.
XR Berg & Maskin är entreprenadgrenen av XR-bolagen, den
skaraborgska logistikjätten. Med
en imponerande flotta av grävmaskiner, lastmaskiner, mobilkranar,
maskintrailers och dumpers utför

man entreprenaduppdrag över
hela länet med Lidköping som bas.
Uppdragsgivarna kan vara allt från
privatpersoner till anläggningsföretag och kommunala beställare.
XR:s heltäckande serviceutbud
med egna bergtäkter och fordonsverkstäder är tämligen unikt i
branschen, men det finns fler
egenskaper som skiljer ut dem
från mängden: De är nämligen
också den överlägset största
köparen av Balas TKS-kärror!
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– Vi har nog köpt en
bra bit över tjugo
stycken, både egenskaper och pris står
sig bra i konkurrensen
Så här berättar XR Berg & Maskins
VD Per Svensson:
– Vi har kört med kärror till våra hjulgrävare i
många år nu. Det är praktiskt eftersom grävarna
behöver ha många tunga redskap med sig som
olika skopor, gafflar och krokar. Tidigare var vi
tvungna att låta en lastbil följa med, men det blir
mycket effektivare när grävaren har en kärra

Ja, det är nog inte så underligt ändå att XR uppskattar mervärdena som TKS-kärrorna ger. De
är ju redan från början konstruerade för att jobba
effektivt ihop med grävmaskiner.
Även de minsta modellerna kan fås i en lång rad
anpassade utföranden med slitstark Hardox-plåt
i botten och de har alla en påkostad uppbyggnad
med smörjnipplar i alla leder för lång livslängd
under krävande driftsförhållanden. Tack vare
möjligheterna att välja till exempel hydrauliska
eller mekaniska gruslämmar, mekaniskt bogvisir och topp- och sidohängda baklämmar med
spridarfunktion kan TKS-kärrorna, som finns
med lastkapacitet mellan 6 och 16 ton, optimeras
för varje tänkbar arbetsuppgift.
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påkopplad, berättar Per Svensson och fortsätter:
– Balakärrorna får slita hårt och när vi utökar
med fler grävare blir det nästan alltid en kärra
till. Vi har nog köpt en bra bit över tjugo stycken
hittills och det blir säkert fler, eftersom både
egenskaper och pris står sig bra i konkurrensen.
Och så känns det ju extra roligt att de tillverkas
bara ett par mil från oss!

