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Bandgrävmaskinen Liebherr R 946 hos S Blomquist 
Entreprenad AB  

 R 946 är ersättare för R 944 C 

 Hydraulsystemet, flexibiliteten och stabiliteten har övertygat det svenska företaget 

 Liebherr-Sverige AB: ett kompetent med ett utbyggt nätverk i Sverige 

 

Göteborg 30 maj 2017 – I Göteborgsområdet hittar vi företaget S Blomquist 

Entreprenad AB och det är ägaren som har gett företaget dess namn. Företaget 

är välkänt och flitigt anlitat för schaktning och offentliga arbeten på den lokala 

marknaden. Det är ägaren själv som sitter bakom spakarna i företagets största 

maskin, bandgrävmaskinen R 946 som köptes in 2014. 

Stefan Blomquist är ägare för företaget som bär hans namn, S Blomquist Entreprenad 

AB. Efter att ha använt bandgrävmaskinen R 944 C SHD i tre år med mycket bra 

erfarenheter, valde han åter en Liebherr, denna gång i form av en R 946 LC-V. 

Bandgrävmaskinen R 946 LC-V är företagets största maskin med tjänstevikt på ca 50 

ton. Den 6-cylindring dieselmotorn från Liebherr som uppfyller kraven för 

utsläppsnormen steg IIIB/Tier 4i och har en motoreffekt på 220 kW/299 hk. 

Vad gäller utrustning har maskinen den tyngre motvikten på 9 ton, LC-V-undervagnen 

med variabel och bredare spårvidd med högre markfrigång samt bandplattor på 900 

mm. Bomen är 6,45 m och stickan är 3,3 m, samt en tiltrotator som möjliggör att 

maskinen blir väldigt flexibel.  

Stefan Blomquist har också en mängd olika redskap för olika användningsområden. 

Mångsidighet och flexibilitet i det dagliga arbetet garanterar ett produktivt och lyckat 

resultat. 

Liebherr-kvalitet 

I början av 2017 beställde Stefan Blomquist Liebherr igen, en ny R 946 LC-V med steg 

IV/Tier 4f med leverans till sommaren 2017 efter sina goda erfarenheter av hans 
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nuvarande modell, bandgrävmaskinerna R 946 LC-V och hans föregående modell R 

944 C med SHD som införskaffades redan 2011. 

När han 2010 för första gången testade en R 944 C hos en annan Liebherr-kund, blev 

Stefan Blomquist särskilt imponerad av hydraulsystemets funktion och prestanda. De 

två separata hydraulkretsarna möjliggör kombinerade och smidiga rörelser som 

garanterar hög produktivitet i drift. Och intrycket består med R 946. 

Precisionen och snabbheten hos bandgrävmaskinen R 946 kompletteras av det stora 

utrustningssortimentet från Liebherr som gör den till en verklig mångsidig maskin. 

Med ett redskap för varje arbetsuppgift kan Stefan Blomquist Entreprenad AB anpassa 

sig efter kraven på varje enskilt uppdrag. Den tunga motvikten på 9 ton och den större 

undervagnen spelar en mycket viktig roll för att öka stabiliteten ännu mer. 

Stefan är övertygad om att han har gjort rätt val och tillägger stolt att enligt honom 

”spelar Liebherr i en annan liga, framförallt när det gäller robusthet och kvalitet om man 

jämför med de flesta andra tillverkare”. 

Liebherrs nätverk i Sverige – snabbt och pålitligt 

Stefan Blomquist är lika nöjd med kompetensen och supporten hos Liebherrs 

servicenätverk.  

Företaget Liebherr-Sverige AB grundades 2006 och är ansvarigt för försäljning och 

service av schaktmaskiner och entreprenadmaskiner från Liebherr-gruppen.  

Med sex servicecenter spridda över landet kan man alltid garanterad professionellt 

underhåll av maskinerna och snabb leverans av delar oavsett tid och plats. 

Anläggningen i Göteborg är ansvarig för Blomquists maskiner. 

Stefan Blomquist Entreprenad AB 

Stefan Blomquist grundade företaget 2004. Utöver företagets Liebherr R 946 har han 

också en Liebherr R 926 och har fem anställda som arbetar med honom. 
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Stefan Blomquist Entreprenad AB är verksamma i Göteborgsregionen inom 

schaktning, rivning, rörläggning och offentliga arbeten. 
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Bandgrävmaskinen Liebherr R 946 hos företaget Stefan Blomquist Entreprenad AB 

används framförallt vid schaktning i stadsmiljö. 
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Med olika redskap och en tiltrotator är bandgrävmaskinen Liebherr R 946 en mångsidig 

maskin på bygget. 
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Bandgrävmaskinen Liebherr R 946 valdes för hydraulsystemets prestanda och de 

smidiga, mjuka rörelserna.  
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