
Inbjudan: Maskinmässa i Trollhättan 4-6 oktober 2021

I samarbete med Trollhättans Stad och leverantörer bjuder vi in till  
Pröva på för att testa ny teknik inom fossilfria arbetsfordon, maskiner 
och verktyg. Under tre dagar i Trollhättan presenteras och demon-
streras ett brett urval av det senaste inom fossilfria alternativ. Detta 
är också ett tillfälle för dig att få köra och testa olika arbetsfordon 
och redskap!

Förutom att möta leverantörer med det senaste i maskin och utrust-
ningsväg, kommer vi också att presentera exempel på totalkostnads-
beskrivningar av olika fossilfria maskiner/verktyg (TCO). Inköp, ekonomi, 
service, underhåll, användning mm - allt hänger ihop. TCO:n ger en 
mer rättvisande bild av inköp och ägande över tid.  Klimatnyttan, olika 
hälsoaspekter och ett tillfälle för leverantörer, användare och beställare 
att mötas för att diskutera behov och önskemål tror vi också är ett viktigt 
incitament för ömsesidig utveckling av såväl klimat- som affärsnytta.  
Därför bjuder vi in gränslöst och brett över professions- och geografiska 
gränser. 

Mässan är ett resultat av det inventeringsarbete som gjordes i Fyrbodals 
kommuner och kommunala bolag under 2020. Tre övergripande 
önskningar och behov stack ut i inventeringen! Betydelsen av att få 
pröva på för att ta nästa steg. Önskemål om vilka fossilfri alternativ 
som finns samt totalkostnadsbilden i en jämförelse med motsvarande 
fossilfria och fossilfria arbetsredskap och fordon. En exempelsamling 
på TCO:er och Pröva på får du här. Arbetet med en förteckning över 
fossilfria alternativ pågår. 

Program 09.00-13.00 
• Leverantörer inom segmenten:                                             
Sopmaskiner, elfordon, åkgräsklippare, kompaktlastare, hetvatten för ogräs-
bekämpning, lövsug, saltlakespridare (ogräs, halka), robotklippare, hand-
maskiner, arbetsfordon mm - utbudet kompletteras ytterligare i veckan. 

• Totalkostnadsbeskrivningar av fossilfria maskiner/fordon  
   - Handhållna maskiner för grönyteskötsel - motorsåg, röjsåg, häcksax,           
      lövblås etc. 
   - Lätta lastbilar – olika typer och storlekar på servicefordon som skåpbilar  
      och pickuper 
   - Arbetsmaskiner – redskapsbärare och mindre entreprenadmaskiner 
   - Lättare motorredskap – Mindre arbets- och transportfordon för drift och  
      skötsel av olika typer av utemiljöer

Arrangemanget är kostnadsfritt och vi bjuder på 
färsk kunskap, smörgås och kaffe.

Välkommen att pröva på fossilfria      
arbetsfordon, maskiner och verktyg

Till inbjudna: 
Fordonsansvariga, miljöstrateger, 
näringslivsutvecklare, energi- och 
klimatutvecklare, kommunikatörer, 
samhällsutvecklare, upphandlare, 
ekonomer m fl berörda

När:  Måndag 4 oktober
 Tisdag 5 oktober
 Onsdag 6 oktober
 Varje dag: 09.00-13.00

Plats: Tingvallavägen 36, Trollhättan
Se bifogad karta 

OSA: Anmälan 

Info: 
Lars Nejstgaard
Projektledare Fossilfri Gränsregion 2030.
lars.nejstgaard@fyrbodal.se
mob. 073-856 41 55

Anders Hammarstedt
Enhetschef, Trollhättans Stad
anders.hammarstedt@trollhattan.se
tel. 0520 - 49 59 00

Fyrbodals kommunalförbund, 
Fossilfri gränsregion 2030 och 
Trollhättans Stad i samarbete 

Fossilfri Gränsregion 2030 finansieras av:

4 
okt

6 
okt

5 
okt

Arrangerat av:

https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=308457a99ffd626ec2946ef133be81bfa402114&Origin=Direct


Plats: 
Besöksadress mässa: 
Tingvallavägen 36

Parkering: 
vid Tingvallarondellen

 

Covid-19
Vi vill bara påminna om att du har ett 
eget ansvar att stanna hemma om 
du är sjuk, hålla avstånd och tvätta 
händerna.
I de ”pröva på” maskiner och fordon 
som erbjuds finns handsprit och avtork-
ningsmöjligheter tillgängligt .

Medverkande utställare

Fossilfria fordons- och maskinmodeller 

Arbetsfordon
• Hjullastare Kramer 5055E
• Schäffer 24E kompaktlastare
• Grävmaskin Wacker Neuson  
   ET17 E
• Weidemann kompaktlastare
• Sopmaskin (BUCHER V65E  
   eller City-Cat 2020EV) 

Elfordon
• Inzile Pro 4, liten lätt lastbil,  
   lastkapacitet 1000 kg
• Clubcar Carryall, transportbil,  
   lastkapacitet 500 kg
• Garia, arbetsfordon med flera  
   chassi- och konfigurations- 
   möjlighter
• Stama, arbetstruckar med  
   brett tillbehörsprogram
• Melex, små arbetsfordon
• Tripl4 - ”flakmoppe”

Övrigt
• Bioamant hetvatten för  
   ogräsbekämpning
• Lövsug batteridriven
• Saltnex saltlakespridare för  
   halka och ogräs
• Husqvarna robotklippare  
   för kommersiellt bruk
• Batteridriven stamp AS 30e
• Batteridriven vibroplatta  
    AP1850e, AP1840e
• Rundpadda, markvibrator
• AS Motor, AS30e ogräsborste
• Raymo, radiostyrd gräsklip- 
    pare
• Overton - mobila soptunnor  
    med sugfunktion för städning  
    inomhus och i ljudkänsliga  
    områden

Åkgräsklippare
• Toro 3370
• Husqvarna P 535HX Hybrid
• MeanGreen

Handhållna maskiner
Husqvarna batteridrivna  
handmaskiner
• Motorsåg 540i XP
• Kapmaskin K 536i
• Trimmer/röjsåg 535iFR
• Lövblås 340iBT
• Gåbakomklippare LB 548i

Pellenc - olika handhållna 
maskiner 


