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NYMASKIN/BEGAGNAD MASKIN   
 
Hej Magnus,  
Tack för bra samtal i dag.  
Här nedan har du mina kontaktuppgifter för framtida funderingar. 
Lite kort sammanfattat kan man säga att vi har begagnade maskiner från cirka 600.000 SEK 
exkl. moms för en PistenBully 100, via en prisnivå kring 1 MSEK för maskiner som är mellan 
2-4 år gamla.  
Tittar man på nya maskiner finns det i dag två varianter av PistenBully 100, den utgående 
modellen som fortsatt produceras ligger från cirka 1.550.000 SEK och den nya modell som 
introducerades nu under vinter 16/17 kostar från cirka 1.800.000 SEK upp till 2.000.0000 
SEK.  
Lite grova tal att utgå ifrån. 
 
Du är välkommen att höra av dig för vidare funderingar! 
 
Bästa hälsningar / Best regards 
Jocke 
_____________________________________ 
 

RENOVERA BEFINTLIG MASKIN   
 
Från: Björn Norman <bjorn.norman@winnmarketing.com> 
Skickat: den 12 maj 2017 15:14 
Till: tomas.svanstrom@hotmail.com 
Kopia: Stig Mannfolk 
Ämne: Grov kalkyl renovering Formatic pistmaskin.  
  

Hej  

Nu blir detta en grov kalkyl eftersom vi inte vet exakt vad som är trasigt 
eller hur mycket delarna kostar. Så här ser jag och Stig på rep av maskinen. 
Drivpumpar och fräspump innehåller mässing såsom drivmotorerna. Då skall dessa 
ses över. I värsta fall måste dessa renoveras då spån har vandrat runt i systemet ett bra tag. 
Kylaren kan sätta igen av spån. Byte isåfall. 
Arbetet är svårt att beräkna. Ca 40-60 tim. Alla slangar ska renspolas, systemet 
ske renspolas mm. Tar tid. 
Känns som att detta skulle kunna vara värsta cenariot. Renoveringarna kan 
bli billigare, eller inte. Arbetet kan ta kortare tid, eller längre. 
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•         Renovering av drivpumpar 2st           55000:-/st x 2 = 110000:- 

•         Renovering fräspump 1st                     45000:-/st x 1 = 45000:- 

•         Renovering drivmotorer 2st                25000:-/st x 2 = 50000:- 

•         Ev kylare (om tät av spån) 1st             15000:- x 1 = 15000:- 

•         Arbete demontering, montering,  
renspoling system mm                          695:-/tim x 40-60 tim = 27800:- - 41700:- 

•         Olja för renspolning                               56:-/liter x 200 liter = 11200:- 

•         Filter mm                                                    10000:-                                                                         

SUMMA:                                                            283000:- 

  

Med Vänlig Hälsning / Best Regards 

------------------------------------------------- 

 

Björn Norman 

UMEÅ FRITID   
Hej! 
Vi har två pistmaskiner men problemet är att när ni behöver en maskin gör vi det med stor 
sannolikhet också. 
Bättre att försöka hitta ett samarbete med winn som säljer maskiner i Umeå. 
 
Hälsningar 
 
/Anders 
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KOSTNAD Leasa MASKIN    
 
  PB 100 4F PB 10 4i 
Inköpspris 1 850 000 1 485 000 
Första förhöjd 550 000 300 000 
Leasingavg 48 mån 14 605 16 044 
Restvärde 700 000 500 000 
      
Total kostnad vid utlösen efter 4 
år     
  550 000 300 000 
  701 040 770 112 
Summa 1 251 040 1 070 112 
 Inkl Restvärde 1 951 040 1 570 112 
      
Mot kreditkost 101 040 85 112 
      
Årskostnad utan lösen 312 760 267 528 
      
Tillbehör     
Valutakurs     
      
 

DJÄKNEBODAS ANSÖKAN SPÅRMASKIN    
 
Ansökan om investeringsbidrag till spårutrustning. 
 
Norum-Djäkneboda SK (NDSK) ansöker härmed om ekonomiskt stöd för inköp av utrustning 
för preparering av längdskidspår. 
 
Bakgrund: 
Intresset för längdskidåkning är mycket stort inom NDSK:s upptagningsområde. Varje vinter 
upprätthåller klubben skidspår motsvarande mellan 18 och 25 km beroende på snömängd. Allt 
arbete sköts av ideella krafter inom klubben. Många fler än klubbens medlemmar utnyttjar 
spåren. Varje vinter kommer exempelvis åkare från omkringliggande samhällen (Robertsfors, 
Bygdeå, Sävar, Umeå) samt stugägare inom södra kommundelen för att använda spåren. 
Spåren nyttjas även flitigt av skolan i Djäkneboda och utgör en viktig del i NDSK:s barn- och 
ungdomsverksamhet.  
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Motiv: 
De allt mildare vintrarna kräver mer arbete med att samla, behålla och riva/fräsa snö. 
Nuvarande spårmaskin klarar inte av detta på acceptabelt sätt. Den snöskoter som används är 
ålderstigen, icke miljövänlig och har låg driftsäkerhet. Vi vill med bättre utrustning kunna 
skapa bra spårkvalitet för både fristil och klassisk längdåkning. Med det attrahera fler att åka 
längdskidor! 
 
Beskrivning av NY utrustning: 
 Spårmaskinen YTS Ginzugroomer fungerar likt en pistmaskin. Den samlar, fräser, packar 
och preparerar spår för både klassisk- som fristil. Med den maskinen kan vi dessutom minska 
antalet körtimmar eftersom maskinen utför flera moment samtidigt. Detta gör att vi kan spara 
arbetstid och drivmedel samtidigt som vi får god spårkvalitet. 
 Snöskoter Lynx 59 Yeti 600 Ace. Modern 4-takts snöskoter som lämpar sig väl för 
spårpreparering. Låg bränsleförbrukning, god arbetsmiljö och hög driftssäkerhet gör denna 
modell speciellt lämpad för våra behov. 
 
Kostnad: 

- YTS Ginzugroomer enl. bif. offert: 84 750 kr 
- Lynx 59 Yeti 600 Ace enl. bif. offert: 95 000 kr 

    Summa: 179 750 kr 
Yrkande: 
Norum-Djäkneboda SK yrkar ekonomiskt stöd med 50% av ovan belopp dvs. 89 875 kr. 
 
För frågor i detta ärende kontakta: 
Patrik Jonsson 
Tel: 070-3149633 
patrik.jonsson@norra.se 
 
 
 
 
----------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Thomas Bergh, ordförande NDSK Patrik Jonsson, skidsektionen NDSK 
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Offert   20170320   

YTS Ginzugroomer  150 ,komplett inkl  1st spårplatta,hjulkit,dragbalk 

skoter,2 switchar och kontakter.                                67 800kr    

 Inkl snösamlare 

          S:a                                                                  67 800kr 

Moms:   16 950kr                                             Tot  84 750kr 

Kompaktorn är ett utmärkt hjälpmedel när den viktiga 

förprepareringen av spåren skall göras i början av säsongen eller efter 

kraftigare snöfall.  Ginzugroomern  sätter  perfekta skate/klassiska  

skidspår.  Som dragfordon rek 4takts arbetsskoter alt Atv med 

bandsats. Båda produkterna är välkända från kommuner, skidklubbar  

till nu senast OS i Sochi och VM Falun.  
 
Bilaga 2 
 
 
OFFERT      Norum-Djäkneboda SK 
 
Lynx 59 Yeti 600 ACE -18  NY   (4-års garanti) 
95000:-  ord.pris 109900:- 
 
 
Häsningar Kent 
 
0935-39932 
070-6934308 
kent.johansson@johanssonmaskin.se 
www.johanssonmaskin.se 
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