
Intressant? Läs mer på  

www.swecon.se/skolfokus 
alternativt: utbildning@swecon.com

1.   Maskiner
 Vi har paket på färdigutrustade skolmaskiner;   
 hjullastare Volvo L35G och L60H, grävmaskiner  
 ECR50D, EC140E, EW60E och EWR150E.   
 Allt med en förmånlig operationell leasing och   
 serviceavtal.

2.  Utbildning 
 Fortbildning för lärare och instruktörer genom   
 kurserna ’Tre dagar – tre produkter’ och ’Ritnings
 -läsning’ hos Swecon och Volvo CE.

3. Simulatorer
 Grävmaskins- och hjullastarsimulatorer för koldiox 
 idneutral utbildning med förmånlig operationell   
 leasing.

Vi gör det enkelt!

Auktoriserad återförsäljare av Volvo Construction Equipment

Box 55, 631 02 Eskilstuna, Växel: +46 (0)10 556 08 50        
www.swecon.se

Swecon Anläggningsmaskiner AB är återförsäljare av 
Volvo anläggnings- maskiner i Sverige. Sweconkon-
cernen finns även representerad i de baltiska länder-
na samt delar av Tyskland. Med cirka 500 anställda 
och 34 serviceplatser i landet kan Swecon erbjuda ett 
komplett sortiment av entreprenadmaskiner, utrustning, 
reservdelar, service och support. Swecon Anlägg-
ningsmaskiner AB ägs av Lantmännen, en av Nordens 
största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk.



Den här utbildningen vänder sig främst till in-
struktörer och lärare. Våra produktspecialister 
går igenom teknik, redskap, sparsam körning 
och mycket mer. På plats finns även experter 
från Volvo Construction Equipment samt utval-
da leverantörer av redskap.

Tre dagar - ett kurstillfälle på våren och en på 
hösten. Utbildningen sker hos Swecon och på 
Volvos democenter i Eskilstuna. 

Tre dagar, tre produkter

ECR50D - 5 ton EC140E - 15 ton

EW60E - 5 ton EWR150E - 16 ton

L35G - 6 ton L60H - 11 ton

“Den här utbildningen är precis mitt i prick för mig. 
Här får jag veta allt som behövs när det gäller Volvos 
nya maskiner och träffa experter från Swecon, Volvo 

Construction Equipment och andra.“ 

Lele Matsson Hushagsgymnasiet, Borlänge

Simulatorträning är en billig och effektiv träning 
som ger en god grund för fortsatt arbete i maskin. 
Vår simulatorutbildning riktar sig till en handleda-
re som i sin tur sköter simulatorträningen på sin 
skola eller arbetsplats. Vi har simulatorer för hjul-
lastare, dumper och grävmaskin, inklusive högriv-
ning och sortering.

Simulatorutbildning

Kostnadsbesparing
- Bränsleförbrukning 
- Minimala skador och/eller slitage på maskin 
- Minskat behov av lärare eller instruktör för handledning 

Snabb och effektiv inlärning
Simulatorutbildning hindras inte av dåligt väder, tillgången 
på maskiner eller brist på utrymme på arbetsplatsen.

Ökad produktion
Simulatorutbildade förare har visat sig vara mer produktiva 
när arbete påbörjas i verkliga tillämpningar 

Minskat produktionsbortfall
Minimalt behov av produktionsmaskiner för utbildnings-
ändamål. 

Swecon hjälper er skola att hitta rätt maskin och 
storlek för er utbildning – med lämplig utrustning för 
uppgiften. Är det lämpligare med en simulator i verk-
samheten, så kan vi även erbjuda det. Vi ser sedan 
till att hitta en bra finansieringslösning som är lämplig 
och möjlig utifrån era förutsättningar! 

Swecon har även maskinkurser för dig som är lärare 
samt att du får möjligheten till utöka din kompetens 
i arbetsmoment och utrustningar nödvändiga för det 
framtida maskinföraryrket.

Vi har lösningen för en  
effektiv skolverksamhet!


