HIKOKI FLEET

Varför välja HiKOKI
Fleet Control?
Med HiKOKI Fleet Control kan du hyra verktygen du är i behov av under en längre period till
ett fast månadspris. Verktygen beställs i webshopen för leverans genom din lokala HIKOKI återförsäljare. Alla verktyg registreras i portalen HiKOKI Fleet Control och är därmed stöldförsäkrade.
Reparation och service är inkluderat i avtalet. Allt som allt ger detta dig som hantverkare en extra
trygghet och flexibilitet. Du får full kontroll på kostnaderna och kan enkelt vidarefakturera hyran
av dina verktyg till dina pågående projekt.

Full kostnadskontroll
Allt är inkluderat i en fast månadsavgift – till och med stöldförsäkring.
Inga extra kostnader för normal service och reparation tillkommer. En
snabb reparation säkrar för ett minimalt driftstopp på byggarbetsplatsen.

Kapa verktygskostnaderna
Mycket kapital binds upp i verktyg. Genom att leasa HiKOKI-verktyg kan
du frigöra kapital. I tillägg kan du dokumentera kostnaden per månad,
vilket gör det enkelt att vidarefakturera till din kund.

”

En flexibel, trygg
och enkel lösning.

Full trygghet
Alla HiKOKI-verktyg beställs enkelt i portalen HiKOKI Fleet Control för
leverans genom våra återförsäljare. Varje verktyg märks med ett IDnummer som registreras i portalen och är därmed stöldförsäkrade.

Kontakta din återförsäljare för mer information!
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ORSAB
berättar om sina

erfarenheter med
HiKOKI Fleet Control

ORSAB i Västervik är specialiserade på rivning och sanering. Företaget utför stambyten, miljörivning, miljösanering av asbest, PCB, brand och mögel,
håltagning, golvslipning, ventilationsrengöring och mycket annat.

Hej Fredrik, berätta lite om ORSAB?
- Jag startade Orsab (som står för Ostkustens Riv & Sanering AB) i november 2007. I dag har vi 45 anställda
och jobbar över hela Sverige. Sätet är
i Västervik men vi har också kontor på
Gotland. Då Orsab har flera olika typer av avdelningar, bl.a. rivning hus/
byggnader, rivning invändigt, betong/
håltagning, sanering mm. har vi stor
användning av HiKOKIs maskiner och
kunskap. Vi har ca 100 handmaskiner
av olika storlekar som vi leasar idag.
Varför valde ni tjänsten HiKOKI Fleet?
- Vi arbetar med påfrestande jobb, där
maskiner får jobba under ansträngda
förhållanden. Vi har under många år
försökt att hitta rätt maskiner till både
rätt pris men framför allt bra arbetsmiljömässigt sätt, såsom vikt och vibration. Hikoki ligger väldigt långt
fram när det gäller det.
Hur länge har ni leasat?
- Sedan 2012 har vi leasat (vi bytte till
Hikoki slutet av 2017), då man ser hur
mycket pengar det kostar så fort en
maskin går sönder och man får köpa
ny varje gång.
Vad tycker du om möjligheten att leasa
verktyg?
- Att hålla de anställda med de nyaste
maskinerna som finns på marknaden
hela tiden gör ju att man som personal
känner sig uppskattad samt att arbets-

miljömässigt inte ha maskiner som kan
orsaka vibrationsskador eller liknade.
Är det någon skillnad om det är leasade eller ägda verktyg?
- Ja naturligtvis. Som företag är det
kanske bra att äga maskinerna men
långsiktigt så är det klart bäst att leasa. Man är ju smålänning (skämt åsido). Nej men kostnaden till att leasa
eller äga är ju minimal. Det är ju bara
att gå till sig själv, äger man något så
kör man tills den är obrukbar. Och då
är det inte så svårt att tänka på hur
kroppen mår efter det!!! Och kostnaden för att köpa nytt är kanske inte
rätt tillfälle.
Varför leasar ni, är det enskilda verktyg för speciella jobb eller för att ha en
större maskinpark?
- Visst äger vi mycket. Men vissa verktyg som får gå hårt, leasar vi.
Har ni utökat leasingen under tidens
gång med fler verktyg?
- Ett smidigt sätt att låta företaget
växa utan att dra på sig inköp av stora
summor är ju faktiskt att leasa. Så svaret på frågan är ja.
Köpa ut verktyg när perioden slutar?
- Ja mindre maskiner. Sköter personalen sina maskiner så får dom ta hem
dom. Annars kommer jag leasa vidare,
för fortfarande så är det så nya maskiner som möjligt man vill ha.

Vad tycker du om Hikokis service?
- Jag kan bara ge tummen upp. Stoppa trasiga maskiner i den blå lådan,
ringa ett samtal och maskinerna går
iväg och är tillbaka inom kort. Och
tack vare den låga kostnaden per månad och maskin, så har vi en lånemaskin under tiden.
Fleetportalen - använder ni den?
- Jag är nog lite gammalmodig. Jag
tittar på min sida, ser vad jag vill ha
sen ringer jag ändå till säljaren, det är
ju alltid trevligt att prata med någon.
Men man har ju koll på din maskinpark där.
Generellt sett för hela HiKOKI Fleet?
- Jag svarar kortfattat: skitbra!
Vad har varit positivt eller negativt?
- Det positiva är er goa och glada personal. Lite mindre bra är att hitta på
Fleetportalen, det kan vara lite klurigt.
Kan du rekommendera HiKOKI Fleet?
- Ja absolut. Stort och brett utbud för
många yrkesgrupper. Och i stället för
att betala 4000 kr för en tigersåg så
kan man leasa 5 stycken för en betydligt billigare peng i månaden och göra
5 jobb. Hyra maskiner från en maskinuthyrningsfirma är också kostsamt.
En dagshyra är lika med en månadskostnad på Hikoki för en maskin.

Tack Orsab och Fredrik Strand för att
du delade med dig av era erfarenheter.
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