ELECTRO-MOBILE Scandinavia AB

Nyheter inom företaget år 2009- 2019

Förbeställ båt-kit för leverans 2021
Vi har haft en enorm efterfrågan på elektriska båtmotor-kit under innevarande år och nu planerar vi
vår tillverkning för kommande år. För att säkert få leverans under 2021 rekommenderar vi att ni som
kund förbokar ett kit, antingen till våren eller hösten 2021.
Läs mer
.
Prisvärt el-motorpaket till snipa
Ett ovanligt bra pris på ett el-motorpaket för att elektrifiera din snipa 5-6m längd
Länk
.
Dubbelkommando 2020-04-04
Vi kan nu presentera dubbelkommando 4806 för båtar med våra el-motorer monterade. Ett
önskemål från flera ensamseglare. Länk
.
Nytt elektroniskt reglage 2020-03-30
Ett nytt sidomonterat reglage finns nu framtaget för test och beställning Finns i 2 varianter 4814-1
och 4814-2
.
BÅTMÄSSA I HELSINGFORS 2020 7:e - 16feb
Se våra inombordsmotorer hos Oy Tekno-Marine Ab monter 6H60!
.
MED EL I TANKEN 2019-10-14
Vi lägger upp en ny slogan för våra produkter och särskilt för våra elektriska båtmotorer som
emellanåt går under beteckningen "esail" Vår slogan lyder: "MED EL I TANKEN!"
Bygg din egen el-cykel 2019-08-31
Vi säljer ut vårt lager av inneliggande motorhjul till cykel. Hjulen är kompletta med slang och däck för
montage i framgaffeln på en ordinarie cykel med storlekar 26" och 28". En motorstyrning och ett
tumreglage reglerar hastigheten steglöst och ger "tramphjälp" Batteri 24 eller 36V monteras
lämpligen ovanpå eller på sidan av pakethållaren. (Motorhjul pris 1200:- inkl moms.)
.
El-drift på Harö 2019-07-04
En fin snipa från Träbåtens Snickeri, utrustad med el-motor från oss går som passbåt mellan Harö
brygga och Harö livs sedan en tid tillbaka.
.
Möt oss på El-båts mässan 2019-05-19
Den 11-12 maj fylldes fältet framför Sjöhistoriska muséet i Stockholm av elbåtar, elbåtstillbehör och –
framför allt – människor. Då arrangerade nämligen Sjöhistoriska muséet vad som troligen är Sveriges
första elbåtsmässa.
Magnus & Magnus, Bild-1 Torbjörn L berättar Bild-2, Elin arrangör Läs mer!
.
Nytt drivdon till OZ 2019-01-17
Efterfrågan på styrdon till OZ´s gamla borstade 24V båtmotorer har inneburit att vi har tagit fram en
modern ersättare med tillhörande steglösa reglage. Art nr: E4845
.
Nya båtmotorer 20kW 2018-12-06
Vi kommer att tillhandahålla ny effektiva inombordsmotorer med kontinuerlig effekt på 20kW och
toppeffekt på 40kW. läs mer om E4141.
.
Nytt kylblock för båtmotorer 2018-11-24
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Vi kan nu tillhandahålla nya kylblock för våra större inombordsmotorer. För stora effekter finns de
med även en termostatstyrd fläkt monterad. Våra borstlösa motorer upp till 10 kW är fortfarande
endast kylda med luft, tack vare dess höga verkningsgrader och små värmeförluster. Bild-1, Se länk
.
En Riktig El-utombordare 2018-09-15
Nu finns E4921 för påseende, en el-utombordare med 5 riktiga hästkrafter. Alltså en produkt som
ingen av våra konkurrenter kan erbjuda med tanke på pris och prestanda. Länk
.
Ny smörjslang 2018-09-02
Det enda mekaniska underhållet på våra elektriska inombordsmotorerna är att trycka i lite fett en
gång per år i propelleraxelns lagerbockar. Vi har därför tagit fram en förlängningsslang som
underlättar åtkomsten i vissa båttyper. Se Bild
.
El-drivna båtar i Finland 2018-08-13
Intresset ökar i vårt grannland, vi har nu ytterligare order på ingång, se plastsnipan "Fiskaren"
6m lång
.
Tre tips för ägare av el-driven båt 2018-06-28
Ladda båtens 48V batteribank med 12V solcell. Perfekt för veckosluts nyttjaren av snipa och segelbåt.
Läs mer!
.
Ny manual el-drivna båt-kit 2018-05-09
Vi ger nu ut en ny manual till alla våra kunder. Maila oss så skickar vi manualen i PDF format. Se 1:a
sida
.
Ny el-utombordare 8hk 2018-04-20
Vi introducerar nu en helt ny el-utombordare 4kW som ska kunna ge köparen möjlighet till statligt
bidrag på. Läs mer!
.
Ny batteri-övervakare 2018-04-08
Vi introducerar nu ett nytt alternativ till "Tankmätare" för batteribanken i båtar och fordon. Ett
instrument som mäter spänning, ström, effekt och energi i realtid. Klarar spänning upp till 100V och
strömmar upp till 100A . Läs mer om E4940 under gruppen Batteri & Laddning.
.
Vårt tips om batterier 2018-03-13
Läs mer på länken här om fördelen att balansera sina battericeller, något som vi propagerat för under
de senaste 2 åren.
.
Båtmässan 2018 3:e - 11mars i Älvsjö
Vi ser oss som ledande i Sverige när det gäller el-drift av segelbåtar och snipor och hade förmånen att
i samarbete med SEASTOP och SNICKERI TRÄBÅTEN visa vår el-motor installation. Se Montern.
Intresset i vår monter var enormt stort och vi ser fram emot en ny sommar med el-drift i våra vatten.
.
Bygga om äldre utombordare 2018-02-06
Det finns en möjlighet att återanvända din gamla bensindrivna utombordare till El-drift. Vi byggde
om en Suzuki 9.9 och monterade en motsvarande el-motor i det gamla chassit. Bild
.
Nytt inombords chassi 2017-11-25
Vår nya inombords chassi för rak axel gör det möjligt att välja utväxling så att det blir lättare att
anpassa till befintlig propeller.
Ny hemsida 2017-10-29
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Vi bygger ny hemsida för säkrare drift och för att passa läsning på mobil-telefon m.m. Vi ber om
överseende om viss information ännu inte lagts in eller uppdaterats.
Se vad 3kW kan göra i båt 2017-07-10
Som alltid blir vi glada över den återkoppling vi får från nöjda kunder. Idag fick vi en filmbit på en
snipa med 3kW borstlös el-motor. Se länk
https://youtu.be/3PG5SJIb0Io https://youtu.be/buJnhJiG7uk

Lithium batterier och solcell-laddning
Det händer stora saker på marknaden just nu. Vi är mycket snart inne i ett skede då vi kommer
att rekommendera Lithium batterier till en kostnad som kan mäta sig med kostnaderna för
blybatterier.
Med vår balanserare så förlänger man livslängden på batterierna till kanske det dubbla eller
mer.Vi kan även demonstrera hur man med en 12V solcell laddar sin 48V batteribank med så
gott som inga förluster.

2017-05-10 Montera Balanserare!
Våra prov hittills med balanserare för 4st seriekopplade batterier har fallit ut med bästa
möjliga resultat. Vi rekommenderar verkligen att montera en E4753 i varje batteribank! Det
skonar batterierna och förlänger deras livslängd betydligt.

A2016-12-21 S-drev 110S adapter finns nu i produktion. Ersätt Er gamla diesel med modern
ren tyst drift! Och ni som tidigare har funderat på om att konvertera Volvos Segelbåtsdrev till
el-motordrift har möjligheten att anmäla ert intresse redan nu. Intresseanmälan kan göras utan
några som helst bindningar.

2016-07-21 Ny sjösättning Storholmsvarvet Ytterligare en el-driven VEGA går i sjön idag
vid Storholmsvarvet på Djurö. En snygg installation gjord av ägaren Torgil mha Jan-Olof. Elmotorn ersätter en äldre diesel som med vår adapter passar perfekt på den gamla något sneda
motorbädden i original. Batteribank 4st 12V 100Ah. Samt ägaren själv. Bild-1 Bild-2 Bild3

2016-05-21 Ännu en el-driven snipa Vi deltog i installationen av en 3 kW elektrisk
inombordare in en 16 fots kvalitets-snipa denna vecka. Den kände båtbyggaren Magnus
Haglund på Snickeri Träbåten i Kramfors har nu det bästa el-motor alternativet i sitt båt
utbud på den nordiska markanden. Några filmbilder kommer inom kort att visas här.
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2016-03-10 Snipa reglage Vårt senaste reglage speciellt framtaget för snipor och andra
motorbåtar. Panelen är tillverkad i rostfritt stål med ingraverad text. Härifrån kontrollerar
man: -On / off -Hastighet steglöst -Fram / Back / propellerladdning -Batteribankens spänning
digitalt -Cruise control -Länspump -12V uttag

2015-12-06

Ny 20kW BLDC motor
Läs mer!
2015-11-19

Nya styrdon båtmotorer
Vi går succesivt över till styrdon med sinusformad drivning. Det ger ngt tystare gång och kräver
mindre utrymme. Styrdonen kan monteras direkt på motorstativet mha en extra metallskiva i
rostfritt stål. Styrdon och skiva finns att köpa som ett extra tillbehör.
Se bild på denna länk
2015-10-01

Se Vegabladet nr3
Du som har möjlighet, läs Vegabladet nr 3 2015. Här finns ett par utmärkta artiklar om Vega nr1
och hur man i Danmark installerar vår el-inombordare Art 4522
Artikel i PDF
2015-09-18

Nyhetsbrev 2015-sep

Båtsäsongen 2015 har hittills varit mycket bra. Våra elektriska inombordare har fått fotfäste
och vi har haft leveranser till både privatpersoner och varv. Vi märker att intresset i
båtklubbar och på antalet förfrågningar, att trenden är klart stigande med el-motor i
båten. Se även film 1 min om el-drift
På följande platser tjänstgör nu en eller flera våra inombordare i både snipor, segelbåtar och
tom. på en bilfärja med mycket gott resultat.
Alingsås
Arvika
Danmark
Gräsö
Norrtälje
Karlstad
Kramfors

Mariefred
Matfors
Motala
Norrköping
Stockholm
Strömstad
Sundsvall

Surahammar
Tranås
Trollhättan
Uppsala
Västerås
Öregrund
Kalmar

2015-04-12

Ny släpdragare

Se senaste produkterna, en släpdragare utvecklad i samarbete medd
GSP Länk
Samt en El-driven magsinkärra se Länk
2015-03-11

Scaff-Mover en robot för hantverkare
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En riktigt kraftig fjärrstyrd robot som med lätthet flyttar både dig själv, alla verktyg och hela
hantverksställningen på byggarbetsplatsen. En unik produkt som sålts i tusental i Europa. Kommer
till Sverige nu i maj. Demo-ex finns för provkörning. Läs mer
2015-02-13

Vakternas vakt
Södra ser om sin moderna anläggning i Mönsterås och uppdaterar två av sina barkmaskiner med
nya typen av tryckgivare från Electro-Mobile Scan AB. Hundra-tals hjul med ett tryck på 1 MPa
övervakas kontinuerligt och ger larm vid minsta avvikelse. Varje tryckvakt skickar sina data per
radio till sin Monitor som samlar ihop och presenterar informationen.

Länk större bild
2015-02-03

El-driven snö-röjare
För kunds räkning har vi levererat el-motor och tillhörande batterier och motorstyrning till en Stiga
ledbar redskapsbärare. Snöröjning försiggår nu på vintern i vissa veckor dagligen med elmotordrift. Större bild

2015-01-26

Ny el-driven magasinkärra
Vi startar inom kort upp tillverkning av en el-driven maggasinkärra. Ett mycket kraftfullt redskap
utrustad med modernaste LiIo batteri i ksssett för snabbt byte och enkelt laddningsförfarande. Se
länk
2015-01-25

El-motor med framhjulsdrift
NY produkt introduceras se Länk
Kan kombineras med länkarmar se Länk
2014-11-26

Några korta filmer
EL-DRIVEN SEGELBÅT
Se drift av vår installation av el-motor på en segelbåt Albin Vega 27. Ett lyckat projekt där vi fick
goda erfarenheter. Se länk.
EL-DRIVEN JORDFRÄS
Ett sidoprojekt i Electro-Mobiles miljövänliga anda. De en kort film på en el-driven jordfräs i arbete.
Ett utmärkt exempel på hur vi kan reducera energibehovet, utsläppen bullret och kostnaderna i
trädgården. Se länk
EL-DRIVEN PALL LYFTARE
Se ett exempel på hur ett par el-motorer kan underlätta förflyttning av tunga pallar i terräng. Se
Länk
EL-DRIVEN SKOTTKÄRRA
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Senaste versionen av el-skottkärran Se länk
FRAMTIDENS BIL
Det gldjer oss myckett att få vara med på ett hörn i detta fantastiska projekt avseende

motorer. Se länk
2014-11-17

Nya o gamla kunder
Nya och gamla kunder inom båtmotor sidan kan inom de närmaste veckorna förvänta sig att få ett
erbjudande inför kommande båtsäsong. Det går ut ett utskjick via mail i första hand. till över
hundra adressser. Ni som önskar materialet per brev ombedes att att förse oss med Er postadress i
de fall vi redan inte har det.
Vi planerar just nu tillverkningen av båtmotorer och engagerar våra underleverantörer både inom
och utanför Sveriges gränser.
Leveranstider på våra motorer, rostfritt material och elektronik är mellan 3-4 månader inklusive
vår montering. Var därför ute i god tid (15dec)med Er beställning så att vi klarar leverans inför
våren 2015.
2014-11-14

Nytt motorpaket igen
Vi introducerar ett nytt effektivt motorpaket Läs mer
2014-11-10

Läs tidskriften ELBILEN
Vi fick nöjet att ge lite information om vårt företag i den nya tidskriften ELBILEN nr 5 i november
2014. Här kan man läsa hur det går framåt med EL-drift på såbväl till lands som till sjöss.

Länk

2014-11-07

Ny produkt
Vi har åter i lager Curtis senaste styrgrepp. Läs mer
2014-10-28

Programmerare för uppdrag sökes
Vi söker för ett par projekt en programmeringskunnig person med vana från CAN-bus och liknade.
Arbetet kan bedrivas i Knivsta eller på annan ort. Ring för mer information, tala med Åke
2014-10-20

Nytt båtreglage
Vi introducerar ännu ett båtgreglage för styrning av elektriska båtmotorer. Reglaget är av
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traditionell typ som föres fram och back med neutralläge i mitten. Läs mer!

2014-09-17

Vårt samarbete med eSail AB

Vårt samrbete med försäljningsbolaget eSail AB upphörde 2014-03-28
och sedan dess bedriver vi försäljningsverksamheten helt i egen regi och
levererar direkt från vår fabrik. Vi har nu under sista kvartalet 2014 en
mängd leveranser ut till våra kunder varför vi emellanåt kan ha svårt att
hinna med att svara per telefon. email rekommenderar vi som kontakt då
ni inte når oss per telefon.
Läs mer om båtar och båtmotorer på våra båtsidor.
2014-09-17

Ny borstlös motor
En ny serie motorer introduceras. Borstlös 3kW med topp effekt 6kW Endast 8kg
Mer data följer.
2014-09-07

Underhåll slutfört
Nu from den 16sep är vi åter i tjänst och kan ta emot samtal och besvara Era frågor mm. mm.
2014-09-05

Frågor o Svar

Vi uppdaterar vår ruta med frågor och svar vartefter de kommer in. Se
Länk
2014-08-27

Vi visar våra produkter
Torsdagen den 4 sep kl 11-18 visar vi en del av vårt produktsortiment hos ELTRIC AB på
Edsbrogatan 1 i Börje tull Uppsala. ELTRIC är vår batterileverantör.
Passa på att se vår El-skottkärra, El-inombordsmotor för båtar, TPMS system mm.
Läs mer!
2014-08-19

Se upp för glädjekalkyler
Var kritisk när leverantörer av elektriska båtmotorer anger långa drifttider och distanser för
batteridrift i båtar. Ofta anger man inte batteribankens storlek och typ, ej hellar hur djupa
urladdningar man kalkylerar med eller vilket motstånd i vatten som beräkningen är gjord på.
Minst sagt, mycket vilseledande!
Vi har själva lagt in en uppdaterad skrift av vad man bör tänka på när det gäller båtars
batteribank. Länk Här i vår PDF-fil har vi uppgifter som baseras på faktiska testresultat i sjön.
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2014-08-16

EMS på västkusten

Vi har nu en ny installation på västkusten, närmare bestämt i Strömstad.
En 10kW motor är installerad i en 30`båt med vikten drygt 4 ton. Vi var
med på provkörning den 11-12 aug i hårt väder. Det blåste 13 m/s
inomskärs och motorn med relativt stor propeller fick arbeta ordentligt i
motvind. Vi fick förstås nya erfarenheter som kommer att komma både
nya och gamla kunder tillgodo.

Större bild

Större bild

2014-08-05

Batteribank
Vi har lagt in en uppdaterad version av vad man bör tänka på när det gäller båtars batteribank.
Länk
2014-07-23

Glädjande båtmotorer!

2014 hittills har varit mycket glädjande för vår försäljning av elektriska
båtmotorer! Vi har nu endast ett fåtal kvar i lager.
För er som vill vara säkra på leverans senare i år behöver vi er order
innan 15 augusti 2014.
Det går även bra att förboka en motor till nästa säsong till årets
förmånliga pris.

2014-07-19

EMS utrustar bilfärja

Electro-Mobile Scandinavia (EMS) utrustar en bilfärja med el-motor drift.
Färjan tar ett mindre antal fordon och trafikerar ett sund i Vänern.
Vi fick förtroendet att utrusta färjan med en borstlös motor, styrning och
reglage, installationen är gjord och ett antal provkörningar har gjorts med
lyckat resultat. Den 12aug 2014 var vi med på ett antal överfarter och vi
togs emot på ett mycket trevligt sätt av Lars och June som drivit elprojektet i föreningen.

Se större bild
2014-07-11

Filmer båt-motorer
Fler och fler installationer utförs och vi får bilder och små filmsekvenser tillbaka från fler av våra
kunder, något vi sätter stort värde på.
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Vi har inte för avsikt att exponera oss på "nät-media" men om ni som presumtiv kund vill ha en idé
om hur vår motor monteras och fungerar i drift kan vi skicka en mindre filmkopia per mail.
-Montage, -provkörning och drift.
2014-07-08

Batterival el-båtmotor
Vi adderar till lite lättläst om batterival ifråga om drift av el-motorn i båten. Se rapport 6 under
denna sida Länk
2014-06-24

ÅF & montage

Installation av en elektrisk inombords motor är avsevärt lättare och billigare än montage av
en ny diesel. Men för er som varken har tid eller möjlighet att göra det själv kan vi nu
rekommendera ett par nya samarbetspartners. Länk
Ni som kund får gärna referera till oss, till era nuvarande kontakter inom varvs och
båttillbehörssidan om ni finner våra produkter intressanta och vill ha support på närmare
håll. I övrigt svarar vi på Electro-Mobile på frågor per tel och mail så mycket vi hinner med.

2014-06-19

Båt-motor priser
Våra båtmotorer levereras nu regelbundet, prisförfrågningarna är många och vi har mycket att
göra med att svara per telefon och ge offerter. För många kan det i första skedet räcka med en
prisindikation att fundera över en stund. Därför finns nu ett enkelt exempel om priser på ny
flik denna länk eller vår båtmotor koncept sida här
2014-05-27

Ny skottkärre modell
Ny skottkärre modell testas och blir inom kort satt i produktuion. Läs mer!
2014-04-29

Våra båt-motor leveranser
Våra båt-motor leveranser har startat, nya rostfria chassin monteras nu och går ut till flera kunder
som väntat minst 1 mån för länge. Vi ber om ursäkt för detta men kommer att göra allt som
behövs för att Ni ska få ert material i tid. Vi kan skicka ifrån Knivsta eller så hämtar ni på vårt
lager. Länk Läs också om våra handhållna reglage! Länk

2014-04-22

Samarbetet med eSail upphör.
Det påbörjade samarbetet med säljbolaget eSail upphör from 22april 2014. Under våren
introducerar vi dock en ny serie motorstativ, styrningar och reglage baserade på tidigare kunders
erfarenheter som vi nu marknadsför och levererar direkt ifrån oss som tillverkare.
De kunder som kan tänka sig att visa sitt el-motor montage från oss vid ett par tillfällen kan räkna
med bra rabatt. Företrädesvis i Stockholm, Göteborg och Luleå men även andra platser är av
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intresse. Läs mer!

2014-04-17

Nya elektriska stödben
Vi har nu efter ett långt utvecklingsarbete fått fram motorer som fyller alla krav på styrka och
tillförlitlighet. Monteras på husbil och husvagn, styrs med fjärrkontroll. möjlighet att koppla på
många av de befintliga stödbenen som finns på marknaden. Referens: Engströms Husvagnsservice
i Uppsala Läs mer
2014-04-16

Solcell 48V, El-generator
Vi öppnar nu för solcell 48V, portabel el-generator 2000VA samt laddningsregulator 12V. Läs mer
under Länk
2014-03-25

Ny borstlös motor

Vi har nu en ny borstlös el-motor i 5kW klassen hemma som
genomgår tillförlitlighets-prov. Resultaten är mycket lovande och
produkten kommer när proven är helt genomförda att presenteras på vår
hemsida. Även en ny modern tillhörande motorstyrning med
sinusdrivning ingår i proven. Senaste resultaten visar på högt vridmoment
vid låga varvtal som i många fall gör en extern växel överfödig, tyst och
jämn gång kan noteras.

2013-11-19

El-båts rapport 1-9

Vi startar upp en ny serie med teknisk information runt el-frift av båtar.
Den första behandlar kraftbehovet för framdrivning av farkost i sjön.
Följande rapporter kommer att belysa motorer, batterier, laddningg mm.
Läs merLättlästa fakta om el-motor drift i båt. Länk
2013-05-21

El-skottkärror
Nu har vi fyllt på vårt lager igen med El-skottkärror. Finns för skick eller avhämtning strax utanför
Stockholm på vårt lager.
2013-05-11

Hörby Bruks webshop
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Hörby Bruks webshop är öppnad. Här finns el-skottkärror mm. Besök platsen och se deras stora

utbud av kvalitetsprodukter. Länk
2013-03-12

Båtmässan 2013
Båtmässan var lång, kanske i längsta laget tyckte vi och många utställare med oss när vi packade
ihop efter 11 dagar.Och vi var förstås en udda utställare bland alla andra som visade upp farkoster
med hundratals hästkrafter.
Emellertid mötte vi en hel del personer och företag som var intresserade av vår rena och tysta
teknik. Vi fick tillfälle att berätta om vårt koncept samtidigt som vi fick lära oss vad som
efterfrågas.
Senaste serien med våra borstlösa motorer beräknas färdiga nu i april. Följ utvecklingen på vår
hemsida eller tag direktkontakt med oss så berättar vi mer. För Er som inte fick tillfälle att se vår
nya 5hk Parsun utombordare kan vi rekommendera ett besök hos oss i Knivsta. Läs mer!

2013-02-17

Spåra din båt!
En ny smidig GPS enhet dom håller reda på din båt, bil eller annan enhet.Läs mer!
2013-02-10

Båtmässan Stockholm
Möt oss på båtmssäan 2-10mars i Ävsjö Stockholm

2013-01-11

Vår största TPMS installation
Vi har genomfört vår hittills största TPMS installation ionom industri.Vårt system övervakar 256
trycksatta hjul med 10Bars tryck kontinuerligt året runt. En teknisk lösning som borgar för största
driftsäkerhet till lägsta kostnad. Såväl vi som kunden känner oss mycket nöjda med installationen
efter 3 månaders drift. Se bild av de 25m långa trummorna som övervakas.
2012-12-18

Ny drivning 4-hjulsvagn
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Vår nya drivning till 4-hjuliga vagnar är klar och testad.
Drivs med 24V och har en dragkraft på 1900N, (motsvarar c:a 5
påskjutande personer)

Läs mer
2012-11-15

El-drift båt i vår
Snart har vi vintersolståndet här och vi går mot ljusare tider igen. Vi annonserar redan nu att vi
kommer att visa och tillhandahålla flera typer av elektriskt drivna båtmotorer. Både inombordare
såväl soom utombordare. Följ vår hemsida under vintern och se vad vi har att erbjuda. Vi kommer
att slå konkurrenterna i både prestanda och pris.
Anmäl ert intresse i god tid och räkna med 3-4månaders leveranstid !
2012-10-04

Test av Mover
Kronings Mover har testats i Danmrk och fått stort beröm. Föjande citat är yttrat av testledaren.

“Through the years I have tested most brands, models and types of movers, and
Kronings mover is absolute in the very top of the range”
“Both in performance and function Kronings is performing even better than their
specification promises”
Se testrapport. Se också film på youtube!
2012-09-06

Beg. mover till salu
Pga av inbyte har vi flera bra begagnade Mover, Powrwheel model-3 för enkelaxlade vagnar med
automatisk anläggning av drivrullar till salu efter genomgång. Komplett med fästen styrbox och
radiokontroll. Kabel till motorer ingår ej, Pris 7000:Se beskrivning.
2012-08-29

Luftvärmare åter i lager
Vår populära luftvärmare HEAT 1500 finns nu åter i lager. Ett bra och ekonomiskt alternativ till
gasolvärmare när man har tillgång till el. Läs mer!
2012-07-11

Semestertider

Under vecka 29-30 (16-29 juli)har vi begränsad bemanning.
Ärenden av betydelse tar vi helst emot förmiddagar 08.00-12.00
2012-07-04

PayPal betalning

Vi inför PayPal betalning.
PayPal gör det möjligt att betala oss som säljare på ett tryggare
sätt. Istället för kontonummer så anger du endast vår epostadress :info@electro-mobile.se Du behöver aldrig lämna ut
känslig personlig information till din affärspartner.
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Om du betalar med PayPal kan du göra en ansökan till PayPal om
pengarna tillbaka vid utebliven leverans, eller om du får en vara
som avviker från beskrivningen av produkten som ges till dig vid
köptillfället.
Skicka oss ett mail så skickar vi en faktura till Er!
2012-06-28

Lastbilsmässan
Den 22-25 aug möter ni oss på Lastbilsmässan i Jönköping.

2012-06-19

Ny navmotor bil
Se vår nya navmotor för std fälg passande lättare bilar. Se länk
2012-04-20

Demo Mover mm
Vi visar vårt sortiment av Mover mm vid Bilprovningen i Librobäck Uppsala mellan 8-12
tillsammans med Caravan Club
2012-04-05

Båtmotor m växellåda
Nu kan vi leverera vår 5 och 10kW båtmotor med lämplig växellåda. Utväxling väler du själv.
Dessutom finns numera programmerbara motorstyrningar av olkia utföranden.
2012-03-26

Vindkraft 1-2kW
Vi söker en plats att montera och prova ett vindkraftaggregat 1-2kW helst i Uppland men även
andra platser kan vara tänkbara.
2012-02-11

Nya Movern i lager!
Äntligen har vi fått den nya Lättvikts-Movern till Sverige. En produkt helt utan konkurrens vare det
gäller vikt, pris eller prestanda. Ni som väntat kan räkna med leverans i kommande vecka. Notera
att denna modell kan erhållas i både 2-4-motorigt utförande. Läs mer!

Även lagret på Heat 1500 för husbilar är påfyllt. Leveranserna startar kommande vecka. Länk.
2011-11-07

Ny produkt
Ett radiostyrt motor-kit för DC motorer finns nu tillgängligt. Ett kitt som kundanpassas för olika
motorstorlekar i såväl borstat som borstlöst utförande för industriellt bruk.. Läs mer
2011-09-25

Tierp Arena 6-8okt
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Vi ställer ut och visar våra TPMS-system Våra system övervakar tryck och temperatur i dina däck
under färd. Bra för eknonomi och miljö. Läs mer!
2011-09-18

5 års garanti
Kronings inför 5 års garanti på sina Moving System gjorda för att flytta husvagnar och andra släp.
Ett villkor är att man som kund låter Kronings representant göra service och inspektion av
utrustningen efter 2+2 år till självkostnadspris.
2011-09-07

Nytt drivsystem Husvagn
På ELMIA 8-11 sep visar vi Kronings nya drivsystem för husvagn för första gången i Sverige. Ett elmotordrivet system med manuell anäggning och till allra lägsta vikt. (Endast 25kg) Läs
mer! Leverans kan tidigast ske under november 2011.
2011-09-05

KTH race
El-bilar är av intresse i utbildningen på flera universitet. Vi levererar och stöttar flera projekt.
T.ex detta från KTH.
2011-08-30

ELMIA Husvagn & husbil
Dags igen för 6:e året i rad. Den 8-11 sep. Vi visar nyheter från KRONINGS, inte bara Mover
system utan även andra tillbehör. Powrwheel kan ni inte köpa billigare någon annanstans än hos
oss!
Läs mer om mässan!
2011-08-10

Skogstransportmässan i Ljusdal
Vi återfinns som vanligt på skogstransportmässan i Ljusdal. Vi har nya produketr att visa från vår
ordinarie tillverkare. En tillverkare som vi selekterade ut bland 10st andra för ett par år sedan. Läs
mer om Mässan

2011-07-28

Hyr en skottkärra!
Vi startar uthyrning av skottkärror på prov. Tanken är att man skall kunna hyra en El-driven
skottkärra för kortare arbeten eller att presumptiva kunder skall kunna prova innan man
bestämmer sig för köp. Läs mer!
2011-07-21

El-skottkärror testade
Martin Hedlund har testat två alternativ av el-skottkärror. Den ena en komplett färdig och den
andra ett lågpris-kit från Kina, och visst finns det skillnader. Läs hela rapporten.
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2011-06-17

Skärgårdskärran
Nu finns Skärgårdskärran åter i vårt hämtlager utanför Stockholm
Kontakta oss för leverans. Läs mer
2011-06-14

Kontakt-don 8-pol
Vi har nu ett nytt kraftigt kontaktdon i lager passande större borstlösa motorer. 3+5 poler, klarar
drivströmmar up till 90A Läs mer under "Motorstyrning"
2011-05-31

Skärgårdskärran
Den nya skärgårdskärran med kraftigare motorhjul och vattentät batteribox finns för leverans
under juni månad. Kärran bygger på Hörby Bruks populära Ekeby 90 modell som lastar
förvånansvärt mycket samtidigt som den med lätthet hanteras av alla vuxna utan större fysisk
styrka.
Läs mer
Vi skickar efter beställning eller Ni kan själva få den levererad från vårt hämtlager strax utanför
Stockholm.
2011-05-01

Mässan i Borlänge
Nu är det dags igen, möt oss på mässan den 13-14 maj Vi visar framförallt våra TPMS system.

2011-04-30

Fribiljetter MaskinExpo
Du kan erhålla fribiljetter till Maskinexpo på Barkarby fältet utanför Stockholm. Ange att du är
inbjuden av oss Electro-Mobile Scandinavia AB och skicka ett mail till oss så får du de uppgifter du
behöver.

2011-04-04

Camping trafikhelg

Trafikhelg Märsta
Stockholmssektionen CC anordnar stor trafikhelg i Märsta lördagen 9 maj 10-14 där vi deltar
och visar Mover, luftvärme, el-stödben mm
2011-03-18

Årets trädgårdsprodukt 2011
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Idén föddes 2004. Sommaren därpå stod första den prototypen färdig. Den har utvecklats och
provats av ett stort antal användare inom olika branscher. Den har visats vid flera olika mässor.
Nu är den bättre än någonsin och fick utmärkelsen "Årets Trädgårdsprodukt" Läs mer
2011-03-18

Fribiljett till Maskin Expo
Du som intresserad av våra produkter, skicka in ditt namn och mailadress till oss så får du en eller
flera fribiljetter till MaskinExpo 19-21maj Barkarby utanför Stockholm.
2011-03-16

Kronings nya Caravan Moving System 4WDD
Kronings lanserar redan nu sitt 4-motoriga system för att rangera större boggivagnar. En
kvalitetsprodukt med en vikt på c:a 60kg med 4 kraftiga motorer för säker körning av större
boggivagnar i olika typer av terräng.
4WD ägare kan förstås komplettera sitt 2-motoriga system med ytterligare 2 motorer och senaste
mjukvara.
2011-02-24

Mässan avslutad

Möt några av oss oss på Caravan & Camping mässan i Kista 2427februari. Vi visar det senaste inom Mover, luftvärme, GPS-system och
förstås TPMS = däcktrycksövervakning under färd samt några typer av
navmotorer. Vi säljer desutom ut ett mindre antal demo-Movers till
kanonpris.
Läs mer om mässan Mässan är nu avslutad och vi tackar för visat intresse för våra
produkter.
2011-01-31

Vi öppnar Idébank
Här finns möjligheter för dig som har idéer om att utveckla en ny produkt men inte själv har alla
resurser.
Likadant är det för dig som är undersysselsatt, har ett gediget yrkeskunnade, är beredd att ta i och
satsa tid på att vara med och utveckla en produkt mot att få del av avkastningen.
Läs mer
2011-01-23

Möt oss på Mittia-mässan

Vi ställer ut på Mittiamässan 19-20aug. Vi presenterar och demonstrerar
det senaste inom TPMS. Däcktrycksövervakning under färd, på fordon i
skog och på väg
I Ljusdal – mitt i ett av de de mest skogstäta regionerna i Sverige, arrangeras vartannat år den
mässa som många inom skogstransportbranschen anser vara den affärsmässigt viktigaste
mötesplatsen; Mittia Skogstransportmässa. Hit kommer såväl de stora tillverkarna av fordon,
efterfordon och påbyggnationer som de mindre aktörerna med olika tillbehörsutrustning. Alla
har det gemensamma behovet att visa upp de senaste, mest kvalitativa och kostnadseffektiva
lösningarna. Läs mer
2011-01-13

Miljöhandboken tagen i bruk
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Vår miljöhandbok är färdig och satt i bruk. Miljöpolicyn är framtagen med stöd
av GePe Miljö, Gerd Persson, http://www.gepemiljo.se/ Se vår miljöpolicy
2011-01-13

Li-Io batterier
Färska Li-Io batterier 36V har vi nu på lager. Läs mer Passar utmärkt för cykel mm.
2010-11-11

Skogsmaskiner utrustas med TPMS
Skogsmaskiner utrustas med TPMS. Det räddar dyra däck och ibland även fälg. Ett system betalar
sig inom kort. Montaget är enkelt det är bara att skruva på sensorerna på ventilerna och systemet
är igång. Läs mer

2010-11-11

Nya sensorer
TPMS systemen utvecklas kontinuerligt och vi kan presentera 2 nya sensorer. En med endast
18mm bygghöjd och en andra typ med genomströmmning så att man kan fylla på luft utan att
demontera sensorn. Se bilder
2010-10-22

TPMS Däcktrycksövervakning

Däcktrycksövervakning
Alla hjul läcker luft, mer eller mindre. Luftmolekylerna har en diameter på
0.97nanometer (c:a:1milliondels millimeter). Luftmolekylerna vandrar genom många
material mer eller mindre fort. Det innebär att man alltid måste fylla på luft
regelbundet. Men eftersom inte alla hjul läcker lika mycket vet man inte i förväg vilka
hjul, och hur ofta de måste fyllas. Det betyder att man sannolikt kommer att köra
omkring med felaktigt tryck i ett eller flera av hjulen.
Vi har systemen som övervakar trycket under färd och larmar när något avviker.
2010-10-21

HEAT 1500 i lager
HEAT 1500 finns i lager nu. Ni som har beställt kan räkna med leverans under vecka 43.
2010-10-03

Tracker
Nu finns den i bruk även i Sverige. En liten enhet till ett fantastiskt pris som gör det möjligt att
lokalisera ditt fordon, bil, båt, vagn, arbetsmaskin e.dy. varhelst det befinner sig i hela Europa. Du
får upp en kartbild i valbar skala där ditt ekipage är markerat med en punkt. Positionen anges med
en noggrannhet av ca 5m.
Dessutom kan du fjärrmanövrera t.ex ett värmesystem elller liknande endast med ett klick på
hemsidan. Läs mer!
2010-09-20

Mässpriser
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Våra mässpriser på Mover har passerat, nu gäller ordinarie priser igen.
Prisgarantin gäller som vanligt, dvs vi lägger oss under alla konkurrenter i
pris på motsvarande produkt.
Köp din Mover hos din ordinarie återförsäljare eller direkt från oss som
generalagent!
2010-09-13

Årets ELMIA

-Årets ELMIA mässa är avslutad och vi kan notera ännu en framgång. Det gäller i
synnerhet försäljning av Mover från både Kronings och Powrwheel. Våra elektriska
stödben och luftvärmesystem mötte också stort intresse. Vi har etablerat nya
kontakter med såväl kunder som återförsäljare på olika orter i Sverige.
-Vår prisgaranti forsätter på Powrwheels produkter, dvs vi garanterar lägsta pris
oavsett vad någon av våra konkurrenter kan erbjuda på motsvarande produkt.
2010-08-28

KRONINGS luftvärme

KRONINGS köper Easy Mech HEAT, tillverkare av en liten men effektiv och prisbillig värmare för
husvagnar mm.
Aggregatet HEAT 1500 med måtten (42 x 17,3 cm, 4,5 kg) kan lätt installeras i en garderob eller
annat utrymme och ger ifrån sig en termostatreglerad luftström som sprids behagligt i hela vagnen, det
kan också ledas in i ett befintligt system av luftvärme som normalt värms av gasol.
HEAT styrs av en diskret panel (6,5 x 6,5 cm), där man kan välja mellan 3 effekter: 500 W (2,2 A),
1.000 W (4,3 A) och 1.500 W (6,5 A) 240V 1-fas. Samt 3 lufthastigheter. Läs mer
2010-08-24

Nytt TPMS system 507
Vi har glädjen att kunna presentera 3:e genarationen av GLT´s TPMS system 507. Ännu mindre
sensorer med utbytbara batterier, enklare synkronisering sensor-monitor vid montage,
motståndskraftigare sensorer mot salt och smuts. Kort sagt, helt igenom BÄTTRE än alla
föregångare.
2010-08-07

Möt oss på ELMIA
Vi ställer ut som vanligt på ELMIA den 9-12 septmber. Vi kommer att presentera Mover från
Powrwheel Sweden. Mover och elektriskt styrda stödben från Kronings Sverige samt TPMS
produkter från GLT. Större utbud än någonsin tidigare. Nya och gamla kunder , mycket välkomna!
2010-07-31

Nytt motorhjul
Vi kan presentera ett helt nytt borstlöst navmotorhjul med kraftigt däck. Våra E90-kärror kommer
att utrustas med detta hjul from 2011. Ni som har E90-kärror av äldre modell kommer att kunna
gradera upp er kärra med detta förnämliga motorhjul med mycket god styrka, bärighet och
förmåga att fungera i varierande terräng. Lläs mer!
2010-06-14

Kronings Tracker

Kronings Tracker är en liten enhet för spårning, den monteras fast i din campingvagn
och kan sen via GPS signaler lokalisera var din vagn befinner sig inom hela Europa.
Detta samt andra fnktioner kan du välja via ditt personliga konto på hemsidan ”
www.kronings.trackmate.dk”
Läs mer
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2010-06-14

Kronings prissänker
From 1 maj 2010 sänker Kronings priset på sin helautomatiska Mover ytterligare. Det är de allt
större seriena i tillverkningen som gör sänkningen möjlig. Kronings öppnar dessutom Sverige
kontor och får del av ELECTRO-MOBILES service organisation.
2010-05-11

Moversäsongen på topp
Nu är Moversäsongen igång ordentligt igen. Vi ber Er som kunder att ha överseende med att vi inte
alltid hinner med att svara i telefonen vid alla tillfällen eller att skicka gods samma dag ni beställer.
Ring igen och ha lite tålamod bara så kommer alla att få sitt.
2010-05-09

Störningar email-trafik
Vi ber om överseende med ev. störningar som uppträder på vår hemsida och e-post trafik. Vår
underleverantör av hemsidetjänster arbetar på att få det stabilt igen så fort som möjligt.
2010-04-10

Stor trafikhelg i Märsta den 22 maj

Caravan Club, Stocholmssektionen arrangerar
• Vägning • Gasoltest• Besiktning• Manöverkörning•
Vi har fått möjligheten att visa våra olika modeller av Mover och elektriska stödben.
Passa på att prata teknik, provköra och få ett utmärkt tillfälle att nyttja din CC-rabatt
på dessa produkter. Läs mer!
2010-04-09

Visning 8-9 maj
I samband med evenemanget "Turista i Knivsta" kommer vi att finnas på plats och visa en del av
vårt produktsortiment. dvs. El-cykel, Mover för husvagn, El. skottkärra, El. båtmotor, och
däcktryckssensorer för kontroll av tryck och temp under färd på fordon
Apoteksvägen 13 i KNIVSTA. Kl 11-16 båda dagarna
Turista på hemmaplan i KNIVSTA Läs mer på

www.sv.se/uppsala

2010-04-01

KRONINGS mover 2009
Vi har c:a 20 st (nu endast 8st) av KRONINGS helautomatiska Mover av 2009 års modell som vi
säljer till det reducerade priset av 17400:- inkl moms. Dessa enheter kan gratis uppdateras till
2010 års version av mjukvara hos oss genom att skicka in styrboxen för uppgradering. (Genomförs
för att reducera kostnaden av att lagerhålla två årsmodeller)
2010-02-24

Monterings och bruksanvisningar
Monterings och bruksanvisningar för åteförsäljare finns att ladda ned från vår hemsida under fliken
Återförsäljare. Privatpersoner vänder sig direkt till oss.
2010-02-14

Prisgaranti Mover

Powrwheels Mover kan köpas lite var stans i Europa. Priserna kan variera en del på pga olika
moms och tullsatser samt valutakurser i olika länder, dessutom kan servicegraden hos
respektive agent variera. Som Svensk generalagent garanterar vi mycket hög servicegrad, t.ex.
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bruks- och monteringsanvisningar på svenska samt telefonsupport 7 dagar i veckan vid
montage och vi byter även in din gamla Mover vid köp av ny.
Vår prisgaranti innebär att du som kund aldrig behöver betala mer hos oss än du skulle göra
från ett annat försäljningsställe på motsvarande mover-produkt. (valuta, moms tull o frakt
inräknat.)
Du visar oss bara ett bevis på ett lägre pris så kommer vi att lägga oss under!
2010-02-08

Intressant artikel
Med glädje kan vi konstatera att vi ligger bra till vad gäller utbud av husvagns-Mover. Se artikel.
2010-02-04

Mover-visning o demo
Vi håller öppet lördag den 6:e och 13 februari kl 10-13 för visning av såväl Powrwheels som
Kronings Mover modeller. Här kan se och få svar på alla frågor om Mover för husvagnar.
Välkomna till Apoteksvägen 13 i Knivsta

2010-02-02

Kronings vann pris 2010 i Italien

Vid den årliga ”Carrara Fiere Show” tog Kronings hem 1:a pris med sin Mover den
16-24 januari.Kronings Mover hade testats av 2 journalister från Italienska Camping
unionen. Och Kronings representant i Italien fick ta emot priset i tuff konkurrens med
andra Movertillverkare.
2010-01-14

Återförsäljare Login
Husvagns- och andra återförsäljare av våra produter kan nu få ett eget "Login" på vår hemsida.
Där återfinner ni prislistor och teknisk information samt en del specialerbjudanden.
Kontakta oss per tel eller mail så får ni ett lösenord! Se ÅTERFÖRSÄLARE
2009-12-20

Hemsidan
Vi sätter nu vår nya hemsida i drift, det finns förstås en hel del att rätta och lägga till. Ni som
läsare får gärna kommentera vad som är bra eller dåligt, saknas eller bör ändras. Mailadressen
finns på kontaktsidan.
Vi vill också passa på att tacka årets alla kunder och önska Er alla en riktigt GOD JUL
/ Åke Gustafson samt alla våra samarbetspartners ute i landet.
2009-11-25

Fraktfritt Mover
From 1:a dec levererar vi alla order över 10 000kr fraktfritt inom Sverige
2009-11-16

Satelitövervakning husvagn
Electro-Mobile i Knivsta, med agentur för Movertillverkaren Kronings meddelar att man åter är först
med senaste tekniken för husvagnar. Den här gången handlar det om GPRS tjänster Läs mer
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2009-11-16

El. race på Isle of Man
Läs mer om och s flera filmer om de fantastiska mc-race som varje år numera går på Isle of Man
Länk
Ett tips är också att söka på: isle of man electric motorcycle
2009-10-09

5kW Båtmotor
Vi tar upp en elektrisk 5 kW borstlös båtmotor för inombordsbruk. Motorn är tålig mot fukt och
väta. Motorn kan även monteras i bil eller mc.
2009-09-21

Ny El-skottkärre modell
Vi kommer ut med E110, en ny kraftig skottkärra lämpad för anläggningsarbeten och som rymmer
110 liter
2009-09-02

KRONINGS lanserar boggi mover
En ny kraftfullMover kommer ut från Kronings. I samband med första montage gör vi som
vanligt en ordentlig test, resultat kommer att publiceras.
2009-08-11

Mittia-mässan 2009

Vi har representanter på skogstransportmässan i Ljusdal den 14-15 aug där vi visar TPMS
produkter i första hand. Ni hittar os i tälthallen mitt i området.
2009-07-11

El-skottkärran utvecklas

Vår el-skottkärra är oslagbar. Nu kommer en ytterligare förbättrad modell med
separat batterilåda, back och belysning för den som så önskar. Vi lägger inom kort ut
nya bilder.
2009-06-10

Vi utökar sortimentet!
Vi utökar vårt sortiment med ett nytt Mover-fabriakt. Som ett komplement till vår tidigare
trotjänare från Powrwheel har vi nu ett mycket bra erbjudande i form av ett helt nytt fabrikat i
Sverige. Ni som kund kan välja mellan priser och finesser. Vi levererar det Ni väljer. Mer
information.
2009-05-12

El-fordons dag Sigtuna
är visas el-drivna robotgräsklippare, motorer, cyklar el-bilar mm dessutom ges möjligheten att
ställa frågor om tekniken runt el-fordon. Fritt inträde. Stora Gatan 52, 31 maj 10 -14
2009-05-10

Ny prislista för ÅF
Husvagnsåterförsäljare erhåller nya prislistan på begäran. Se även artikeln om Husvagns-Mover
2009-05-05

Besök oss på Maskinexpo mässan Stockholm
Vi finns på Mässan 14-16 maj Barkarby flygfält nordväst om Stockholm. Vi visar TPMS, MOVER och
NAVMOTORER

ELECTRO-MOBILE Scandinavia AB

Nyheter inom företaget år 2009- 2019

2009-04-20

GENERALAGENTUR
Nu är det klart, vi har fått generalagenturen för GB ELECTRONICS LTD i hela Skandinavien. Vi
satsar i första hand på deras TPMS system som vi har haft under test sedan 2008.
2009-04-10

Electro-Mobile Scandinavia AB
Vi växer och ombildar nu till Aktie Bolag Fr.o.m. 2009-02-01
2009-03-10

EL-BIL´s tävlingen
i sponsrar även i år BALDOS projektet på Luleå Tekniska Universitet Läs mer http://09.baldos.se
2009-02-10

TPMS goda erfarenheter
Våra erferenheter av prov i lab och i verklig miljö är så bra att vi nu öppnar en egen hemsida för
marknadsföring av TPMS produkter. Se www.tpms.se
2009-02-08

Monarks cyklar
Vi har nu Monarks cyklar på vårt program Se produktsidan
2008-08-01

Nyheter före aug 2008
Äldre nyheter finns sammanfattade i ett PDF dokument
ELECTRO-MOBILE, Postadress: Nysätersvägen

