Jordbruksmaskiner som står för
hållbarhet, funktionalitet och estetik

Välkommen till EC Maskiner AB
Vi importerar och marknadsför Staltech i Sverige sedan 2008. Basen för vår verksamhet ligger i Skåne och vi har återförsäljare runt om i Sverige. Hos oss får du
stor erfarenhet, hög kompetens och en seriös återförsäljare som tar ansvar hela
vägen från köp till eftermarknad.
STALTECH GER VÄRDE FÖR PENGARNA

Polska Staltech har verkat på marknaden för jordbruksservice sedan början av
1980-talet. De står för hållbarhet, funktionalitet och estetik. Deras övergripande
mål är att producera och sälja högkvalitativa produkter till ett rimligt pris.
GARANTI

Staltech ger 1 års garanti på alla maskiner för att säkerställa att du som kund
är nöjd med din nya produkt. Hos oss finns också reservdelar till alla maskiner
vi säljer.
Välkommen att kontakta oss!
Olof Wassberg
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Twindisc U

Burna tallriksredskap i bredderna 2,7 m – 4 m.

TALLRI K SRE DSK AP

Tillval/alternativ
• 610 mm OFAS-tallrikar
• SKF lager
• Efterharv
• C-ringvält
• Gummivält
• V-ringvält

Standardmaskinens utrustning:
• 85 cm axelavstånd
• Smörjfria lager
• Individuellt gummiupphängda armar
• 560 mm OFAS-tallrikar
• 500 mm rörvält
• Utjämnarplåtar
• Uppfällbara ytterarmar

Modell

Arbetsbredd

Effektbehov (hk)

Vikt kg
(grundmaskin)

Antal tallrikar

U27

2,7 m

75-100

1 210

22

U30

3m

80-110

1 350

24

U35

3,5 m

90-120

1 500

28

U40

4m

100-130

1 750

32
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Twindisc UH

Buret ihopfällbart tallriksredskap med en arbetsbredd om 4 m.

TALLRI K SRE DSK AP
Tillval/alternativ
• 610 mm OFAS-tallrikar
• SKF lager
• Efterharv
• C-ringvält
• Gummivält
• V-ringvält

Standardmaskinens utrustning:
• 100 cm axelavstånd
• Smörjfria lager
• Individuellt gummiupphängda armar
• 560 mm OFAS-tallrikar
• 500 mm rörvält
• Utjämnarplåtar
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Modell

Arbetsbredd

Effektbehov (hk)

Vikt kg
(grundmaskin)

Antal tallrikar

UH40

4m

120

2 200

32
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Twindisc UHEX

Bogserat ihopfällbart tallriksredskap med en arbetsbredd om 4 m – 6 m.

TALLRI K SRE DSK AP

Tillval/alternativ
• 610 mm OFAS-tallrikar
• SKF lager
• Efterharv
• Hydrauliskt ställbart arbetsdjup
• Dubbel C-ringvält
• Gummivält
• V-ringvält

Standardmaskinens utrustning:
• 100 cm axelavstånd
• Smörjfria lager
• 560 mm OFAS-tallrikar
• 500 alt 600 mm rörvält
• Utjämnarplåtar
• Stödhjul fram
• Trafikbelysning

Modell

Arbetsbredd

Effektbehov (hk)

Vikt kg
(grundmaskin)

Antal tallrikar

UHEX40

4m

130-160

3 350

32

UHEX45

4,5 m

140-170

3 750

36

UHEX50

5m

160-190

3 950

40

UHEX60

6m

180-210

4 550

48
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Twindisc UHEX HD

Bogserat ihopfällbart tallriksredskap med en arbetsbredd om 4 m – 6 m.

TALLRI K SRE DSK AP
Tillval/alternativ
• 610 mm OFAS tallrikar
• SKF lager
• Efterharv
• Dubbel C-ringvält
• Gummivält
• V-ringvält

Standardmaskinens utrustning:
• 100 cm axelavstånd
• Smörjfria lager
• Individuellt gummiupphängda armar
• 560 mm OFAS-tallrikar
• Hydrauliskt ställbart arbetsdjup
• 500 alt 600 mm rörvält
• Utjämnarplåtar
• Stödhjul fram
• Trafikbelysning
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Modell

Arbetsbredd

Effektbehov (hk)

Vikt kg
(grundmaskin)

Antal tallrikar

UHEX40 HD

4m

150-170

4 500

32

UHEX45 HD

4,5 m

160-180

5 000

36

UHEX50 HD

5m

180-200

5 500

40

UHEX60 HD

6m

210-250

6 500

48
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Twindisc US

Burna tallriksredskap i bredderna 2,5 m – 4 m med mer ”liggande” tallrikar än U-modellerna.

TALLRI K SRE DSK AP

Tillval/alternativ
• SKF lager
• Efterharv
• C-ringvält
• Gummivält
• V-ringvält

Standardmaskinens utrustning:
• 100 cm axelavstånd
• Smörjfria lager
• Fjäderbelastade armar
• 620 mm OFAS-tallrikar
• 500 mm rörvält
• Utjämnarplåtar

Modell

Arbetsbredd

Effektbehov (hk)

Vikt kg
(grundmaskin)

Antal tallrikar

US25

2,5 m

100-120

1 950

20

US30

3m

120-140

2 100

24

US35

3,5 m

140-160

2 250

28

US40

4m

150-190

2 400

32

EC Maskiner | ecmaskiner.com

7

Orlik

Buren robust kultivator med ett enkelt utförande och full genomskärning.

K ULT I VATORE R
Tillval/alternativ
• C-ringvält
• Gummivält
• V-ringvält

Standardmaskinens utrustning:
• Två rader med ”grisknorr” formad
vibrerande pinne (OFAS)
• 460 mm utjämningstallrikar
• Utrustad med både rak spets och gåsfot
• 500 mm rörvält
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Modell

Arbetsbredd

Effektbehov (hk)

Vikt kg
(grundmaskin)

Antal ben

O30

3m

100-120

1 100

7

O35

3,5 m

120-140

1 250

9
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Orlik S

Buren robust kultivator med ett enkelt utförande och full genomskärning.
S-modellen håller ett exakt djup utan vibrering.

K ULT I VATORE R

Standardmaskinens utrustning:
• Två rader med rak fjäderbelastad kultivatorpinne
med brytbult (OFAS)
• 460 mm utjämningstallrikar
• Utrustad med både rak spets och gåsfot
• 500 mm rörvält

Tillval/alternativ
• C-ringvält
• Gummivält
• V-ringvält

Modell

Arbetsbredd

Effektbehov (hk)

Vikt kg
(grundmaskin)

Antal ben

O30S

3m

110-130

1 350

7

O35S

3,5 m

130-150

1 450

9
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APH

Buren pinnkultivator med en fantastiskt inblandningsförmåga med sin c-formade pinne.

K ULT I VATORE R
Tillval/alternativ
• C-ringvält
• Gummivält
• V-ringvält

Standardmaskinens utrustning:
• Tre rader med c-formade fjäderbelastade
kultivatorpinnar (OFAS).
• 460 mm utjämningstallrikar
• Utrustad med både spets och gåsfot
• 500 mm rörvält
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Modell

Arbetsbredd

Effektbehov (hk)

Vikt kg
(grundmaskin)

Antal ben

AP30

3m

130-180

1 800

11

AP35

3,5 m

170-200

2 200

12

APH35

3,5 m

170-200

3 000

12
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APH HD

Vår bogserade kultivator med en c-formad fjäderbelastad pinne med
jämn genomskärning och fantastisk inblandning.

K ULT I VATORE R

TILLVAL/ALTERNATIV
• C-ringvält
• Gummivält
• V-ringvält

Standardmaskinens utrustning:
• Tre rader med c-formade fjäderbelastade
kultivatorpinnar från OFAS.
• Ställ med spets samt gåsfot
• Hydrauliskt ställbart arbetsdjup
• 600 mm rörvält
• Stödhjul fram
• Trafikbelysning

Modell

Arbetsbredd

Effektbehov (hk)

Vikt kg
(grundmaskin)

Antal ben

APH35 HD

3,5 m

180-220

3 500

14

APH40 HD

4m

180-220

3 800

14

APH45 HD

4,5 m

220-270

4 300

16

APH50 HD

5m

280-300

4 900

18

APH60 HD

6m

300-350

5 600

22
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Avluckrare

Vår riktigt djupgående maskin som lyfter hela profilen utan att blanda
in ”rå” jord med matjorden.

AVLUCK RARE
Används av många odlare av specialgrödor såsom morötter och potatis för att luckra efter packningsskador, men
även av t.ex. rapsodlare som vill skapa fina förhållande
för en pålrot att utvecklas.
Maskinen finns i två olika typer – GS samt GS BIS.
GS-maskinerna är utrustade med en enkelfjäder för
benet och GS BIS är utrustade för tuffa förhållande med
dubbla fjädrar.
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Standardmaskinens utrustning:
• Stödhjul fram
Tillval/alternativ
• Två rader av bearbetande tallrikar
• 500 mm rörvält

Modell

Arbetsbredd

Effektbehov (hk)

Vikt kg
(grundmaskin)

Antal ben

G6S

3m

150-170

1 650

6

G8S

4m

170-190

1 900

8

G6S BIS

3m

170-200

2 100

6

G8S BIS

4m

220-250

2 500

8
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Våra vältar

VÄLTAR

Rörvält

Dubbel c-ringvält

V-ringvält

Gummivält
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Tre röster om Staltech och EC Maskiner

”

Jag har min gård i Skänninge i Öster
götland. Det är 100 hektar och jag odlar
raps, vete, korn, råg, ärter och lin. Egentligen är det sann potatisjord i våra omgivningar, men brist på tid gör att jag inte
satsat på det. Jag delar min tid mellan ett
arbete som ekonom och lantbruket därför
behöver odlingen vara så rationell som möjligt. Man kan väl säga att det är mycket röda
maskiner här i trakten men på senare år har
det dykt upp flera gula. Nu är vi åtminstone 6-7 stycken runt Skänninge som valt
Staltech och jag är en av dem. Min första
Twindisc köpte jag 2014. När jag köper
jordbruksmaskiner är prislappen en viktig
del men det ska också vara bra kvalitet
på grejerna. I våras skaffade jag en nyare

modell UH 50 EX HD. Den är fem meter,
har ribbfält och gör ett fantastiskt bra arbete både djupare och grundare och är perfekt
att krossa lerkockor med på hösten. Den är
helt enkelt ganska mångsidig. Sedan är genomskärningen på den nya ännu bättre än
på den gamla. Jag har även en fyrameters
kultivator APH 40 HD som är fyra meter
och med dubbel C-ringvält och styv pinne
för jordbearbetning mer på djupet. Maskinerna kompletterar varandra. Jag skaffade
en avluckrare också som är mycket bra när
jorden är hårt packad. Eftersom Staltech är
etablerat i Sverige nu är det lätt att få tag i
reservdelar om något går sönder.”
Robert Willén, lantbrukare och ekonom,
Östergötland

” Prislappen en viktig del men det
är bra kvalitet på grejerna också”
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”

Jag började odla matpumpor för trettio år sedan. Först var det mest på kul och en annorlunda
grej. En kock i Ystad köpte dem av mig. Men jag
blev intresserad och började söka kunskap. Det
går att få fram rätt stora volymer på liten yta om
man gör rätt. Vid den här tiden introducerades
halloweenfirandet i Sverige och det blev efterfrågan på prydnadspumpor. Jag utvecklade odlandet
och är idag ledande pumpaleverantör i landet.
Men odlingen är känslig. Fröna planteras ett och
ett, rensar och skördar gör vi för hand.

”Jag fick oerhört fin service,
maskinen fungerar som den ska
och var mycket prisvärd.”

För tio år sedan behövde jag ett tallriksredskap
och provade köpa en Twindisc från Staltech som
precis börjat importera jordbruksmaskiner från
Polen. Jag fick oerhört fin service, maskinen fungerar som den ska och var mycket prisvärd. Efter
det har jag köpt två maskiner till; en avluckrare
GS och en APH HD. Även de är funktionella och
prisvärda. Andan jag möttes av vid första kontakten med Staltech har varit den samma vid de
andra två köpen. Jag måste säga att de är väldigt
lyhörda för kunden.”
Leif Nilsson, lantbrukare på Österlen

”

Jag odlar havre, korn, vete, raps och vall
framför allt på mina egna marker. Att det blev
spannmål var inget jag valde utan en naturlig
fortsättning på den väg min far och farfar slog in
på. Däremot har jag själv valt att odla ekologiskt.
Mina söner driver också jordbruk, fast som så
många andra nu för tiden har de andra arbeten
också. Själv har jag hunnit bli pensionär. Det är
kapitalkrävande att vara lantbrukare idag tyvärr
men vi hjälps åt och delar på jordbruksmaskinerna. Viktigast när jag köper maskiner är att de ska
vara prisvärda och fungera. Att köpa Staltech är
ekonomiskt mycket bra. Jag har både en Twindisc
US35 med rörvält som är ett tallriksredskap och
en Orlik 35 med vingskär samt rörvält som är en
kultivator. Maskinerna kostar bara en tredjedel
mot de etablerade märkena men man får samma
funktion och de fungerar bra.”
Kjell Nilsson, lantbrukare i Västergötland

”Maskinerna kostar bara en tredjedel
mot de etablerade märkena men man
får samma funktion.”
EC Maskiner | ecmaskiner.com
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Välkommen att kontakta oss!

EC Maskiner AB, Karlshemsvägen 27, 271 98 Ystad | Org nr 559048-5925 | ecmaskiner.com
Kontakt: Olof Wassberg, 0709-48 98 62, eriksrogard@gmail.com

ÅTERFÖRSÄLJARE I SVERIGE
Mikael Jämtenius
Krabbelund Säteri, Floby
0703-22 22 34
mikael@krabbelund.com

Rikard Larsson
R & R Kårstad, Motala
0702-92 22 28
ror.karstad@gmail.com

Christian Eriksson
Heby Lantbruksservice
0224-344 53
christian.eriksson@hebylantbruksservice.se

BOKA IN ETT TILLFÄLLE SOM PASSAR JUST DIG ATT KOMMA TILL OSS FÖR EN PRIVAT VISNING.

Anfang Design & Kommunikation. Tryck: TelloGruppen. Maj 2022.

Här hittar du
våra annonser
på Blocket

