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MASKINTEST
Så var det dags för
Göransons maskin SWE 45A. En
Kinabyggd maskin som genomgår en modiﬁering i Götene för
svenska marknaden. Klart man
var nyﬁken. När den kom på
lastbilen och det var dags för
avlastning tänkte jag: Va fasen
den ser ju ut som alla andra
minigrävare. Jag skulle bli förvånad ﬂer gånger. Efter att kört
denna maskin i två dagar kan jag
konstatera att maskinen kommer
att platsa i högsta serien inom
kort. Lite chockad måste jag
erkänna att det var länge sedan
jag körde en minigrävare av den
här kalibern. Tillverkningen
sker i Changsa i Kina. Fabriken
tillverkar 900 grävmaskiner
per år för den inhemska marknaden. Göransons Fastighet &
Maskinservice AB startade ett
samarbete med Sunward i Kina
2004.

Hytt
Hytten i maskinen känns riktigt
rymlig. Pedalerna sitter bra med
stöd för fötterna vid sidan om
larvpedalerna. Här är utrymmet
helt okej, även om man har ganska stora fötter. Jag körde maskinen i ett arbete där det var något
skitigt så jag har även provat med
stövlar och det gick bra. Pedalen
för slänthydrauliken sitter vid
sidan. Naturligtvis så går framrutan att skjuta upp i taket med
ett enkelt handgrepp. Golvet är
helt plant så det är lätt att städa
rent. Har en gummimatta som
går upp på sidorna så man till
och med kan spola ur hytten om
så skulle behövas. Dessa ﬁnesser
uppskattar jag, bra jobbat!
Sikten är också bra.
Värmesystemet likaså. Ljudnivån
i hytten är suverän. Här har jag
kört maskiner av mer kända
märken som inte ens är i närheten! Göransons har satt i nya
joystickreglage i stället för de
som sitter i original. Syftet med
detta är att de är mera anpassade
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om man vill utrusta maskinen
för rotortilt.
En grej som jag reagerade på
direkt var att kontrollpanelen
satt väl synlig på höger sidan.
I den här maskinen fanns det
till och med varvräknare!
Ergonomin är också bra i hytten.
Bra förarstol med tillhörande
armstöd.

Hydraulik
Hydraulsystemet drivs av 3 kraftfyllda pumpar av märket KYB
(Japansk tillverkning) med max
ﬂöde på 2x45 l/min och en fast
8x37 l/min. Hydrauliken känns
mycket harmonisk i maskinen.
Otroligt följsam. Det ﬁnns en
bra styrka i maskinen också. Jag
tyckte till en början den kunde
ha varit något snabbare men när
värmen kom i systemet så blev
det klart mycket bättre. Det är
inte snabbheten som är avgörande hur mycket du presterar
på en arbetsdag. Det ﬁnns tester
som bevisar detta. Även utrustad
med dubbelverkande uttag, samt
hammarhydraulik. Maskinen
har inte något redskapslås monterat. Det ﬁnns ett syfte med
detta hos Göransons, eftersom
kunderna alltid har olika ”idéer”
på fästen. Tycker jag faktiskt är
ganska smart. Det är bara att
gratulera!

Transmission/Undervagn
Bandvagnen på testmaskinen var
av stål med extra gummiklackar
monterade. Av tidigare erfarenhet så tycker jag att maskin med
larver av stål blir lite stadigare.
Man måste titta riktigt noga
för att märka detta. Bredden på
bandvagnen är 350 mm och har
ett marktryck på 31,3 kPa.
Det ﬁnns två förﬂyttningshastigheter. Som snabbast 4,5
Km/t och 2.4 Km/t på den lägsta.
Naturligtvis ﬁnns också schacktblad. Kan inte se några brister
här heller. Och då är det kanske
så att jag letar mer än vanligt på
grund av mina fördomar.

Service
Motorn sitter lättåtkomligt
bak på maskinen. Ganska
enkelt att komma åt det mesta
runt motorn. Filter och övriga
nivåkontroller ser jag inte
något bekymmer med heller.
Hydraulpaketet sitter mycket
lättåtkomligt på höger sida, som
också rymmer en verktygslåda
och lite andra prylar. Normalt så
brukar det vara ont om utrymmen på dessa maskintyper. Även
om maskinerna av den här typen
är ganska kompakta så lyckas de
konstigt nog lösa detta ganska
bra. Olika smörjställen är inget
annorlunda här än på övriga
maskiner i dag.
Maskinen är bra. Enda fråge-

Instrumentering
Hyttklimat

Hydraulik
Följsamhet
Snabbhet
Styrka

Undervagn/Transmission
Transporthastighet
Drag

Daglig service
Daglig service
Åtkomst vid service
Placering generator/startmotor

Totalt snitt: 3,7

TEKNISKA DATA /
Göransson SWE 45A
F OTO : H A RA L D J O N S S O N

tecknet är väl andrahandsvärdet
– men om inköpspriset är under
500 000 kanske man kan leva
med det.

Motor
SWE 45A drivs av en Yanmar
4NTV 88-SSU motor 29,9 kW
vid 2 200 varv/min. Den har ett
max vridmoment på 144 NM.
Tillverkaren måste ha lyckats bra
med ljuddämparen för att få till
en så tyst gång på motorn. Detta
tycker vi om speciellt för arbetarna som vistas runt maskinen.
Motorn jobbade också väldigt
lätt vilket är bra för både maskinen och bränsleförbrukningen.
Jag är nöjd med motorn. Det är
en Yanmar – och det duger till
de ﬂesta.

Bränsletank: 99 liter
Motorolja: 7,4 liter
Hydraultank: 73 liter
Totalvikt: 4 680 kg
Längd: 5 321 mm
Bredd: 1 950 mm
Höjd: 2 593 mm
Grävdjup: 3 279 mm
Lasthöjd: 3 482 mm

SERVICEINTERVALLER/
Göransson SWE 45A
Motorolja: 1:a 50 t- 2:a 500 t
Hydraulﬁlter: 250 t
Luftﬁlter: 250 t
Oljeﬁlter: 1:a 50 t – 2:a 500 t
Finns inget fast pris på service, återförsäljarna tar hand om detta.
Normal service tar ca 4 timmar

PRIS / Göransson SWE 45A
Grundutförande: 475 000 kr + moms
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