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MEKOMEK förenklar arbetet 

MEKOMEK I FLEN AB  utrustar och servar Huddig grävlastare. 

De är 7 anställda i firman varav tre servicetekniker och en 

smed. De utför montage och service i sina lokaler 

i Flen men har även tre servicebussar.   

Med bussarna åker de ut och hjälper kunder i 

stora delar av södra Sverige. 

 

Servicebussarna är välutrustade med olika  

typer av verktyg för att kunna lösa de flesta  

arbetsuppgifterna som finns, även i fält. 

 

Hydrauliska verktyg kommer till nytta när axlar 

ska dras ut eller en skopa riktas upp. MEKOMEK 

har bl.a. en 10 tons riktsats och hålcylindrar som 

används flitigt. 

 

”-Momentverktyg, som är kalibrerade, är ytterli-

gare ett exempel på verktyg man inte klarar sig 

utan”, säger Fredrik Sporreklint, VD och ägare  

av MEKOMEK. 

 

Victor Gustafsson uppskattar moment-

förstärkaren, HT 3, från Norbar. 

  

”- Tack vare förstärkaren kan man både lossa 

och dra åt hårt med en liten momentnyckel. 

Det förenklar arbetet avsevärt när det är 

trångt” 
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Servicebussarna är fullproppade med verktyg 

för att klara alla jobb man kan tänka sig. 

 

Victor Gustafsson visar upp sin bil med en 

verktygstavla som både konstruerats och  

tillverkats på MEKOMEK. 

Den 10-tons riktsats som inköptes för snart ett år 

sedan har använts flitigt och hjälpt till att lösa 

många problem. 

 

”-Kraften i hydraulverktygen underlättar arbetet 

och med handpumpen får man lite känsla för 

kraften som går åt”, säger Johan Grindlund 

Fungerar även ute i fält! 

 

Johan Grindlund demonterar en axel till en 

upphängning för en grävlastare som även kan 

köras på järnvägsspår. 

 

Arbetet görs med en 30-tons hålcylinder och 

en handpump från Momento samt ett egentill-

verkat bussningsverktyg 


