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Hvad kan den? Vi bruger multimaskinen
til udearealer på skoler og institutioner i
hele Ringsted. Mest til at feje. Den både
fejer og suger på samme tid. Den kan også
klippe hæk og slå græs, og om vinteren
fejer vi sne med en saltspreder tilkoblet
bagtil. Maskinen er så lille, at den kan
komme til de fleste steder. 

Er den svær at håndtere? Vi fik en grun-
dig instruktion, da vi anskaffede den.
Men det tager noget tid at blive dus med
den. Det er noget helt andet end en
havetraktor eller noget andet, jeg prøvet
før. 

Hvad med vedligehold? Den skal
til service med nogle interval-

ler. Næste gang er efter 500

timer, så vi tæller. Det er vigtigt at holde
den ren – især i sugeboksen og køleren.
Maskinen er knækstyret, så koblingerne
skal smøres med fedt. Og så er der alt det
med olie, lufttryk og så videre, som er en
fast procedure, jeg følger, inden jeg over-
drager den til næste team, der har booket
den.

Hvad er det mest specielle, du har
brugt den til? Jeg har engang flyttet
nogle store traktordæk, en institution
havde brugt som blomsterkummer, 
og som var fyldt med jord. Det var i en
lukket gård, så vognmanden kunne ikke
komme ind. �

martin.hammer.dk@gmail.com

det virker

Jakob Andersen er
servicemedarbejder 
i det grønne team
hos Ejendomsstaben
i Ringsted Kommune
og varetager sam-
men med en kollega
det grønne for skoler
og institutioner.

Alt i én-maskinen

Multimaskinen sparer Jakob Andersen for en 
masse pukleri – og førerhuset har aircondition.

Hver månd viser et FOA-
medlem et arbejdsredskab,
som fungerer godt. 
Fordi det sparer tid, giver 
et kvalitetsløft eller løser 
et problem.

Dit værktøj
Har du et stykke værktøj,
du gerne vil vise til de 
øvrige medlemmer i Tek- 
nik- og Servicesektoren,
så lad os endelig høre.
Send en mail til 
redaktionen@foa.dk.

Af Martin Hammer  � foto: Jørgen True

Multimaskinen
Fabrikat: Egholm 2200T
Motor: 34 hk dieselmotor 
fra Daihatsu med 3 cylindre
Størrelse: Længde 2,40 m, 
bredde 1,04 m, højde 1,96 m
Vægt: 820 kg

Jakobs andre favoritter
£ Stiga havetraktor
£ Blæser og motoriseret kost til

mindre områder
£ Trimmere til græsplænen, hvor

maskinen ikke kan komme til

Maskinen er så lille,
at den kan komme
til langt de fleste
steder.

SERVICEMEDARBEJDER JAKOBANDERSEN


