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K Nyheter K Nyheter

fokus hela tiden på rätt typ av service 
vilket har visat sig vara det viktigaste 
för vårt kundklientel och vår verksam-
het, säger han.

Förutom service med fyra mekani-
ker som snurrar runt installerar man 
farthållare och har även en rullande 
testbänk. På parkeringen hittar vi en 
kundbil från Stryn i Norge som väntar 
på ny bakaxel.

– Det viktigaste för oss är att bilen 
repareras på rätt sätt men om kunden 
får ta en kaffe med vår mekaniker när 
han hämtar bilen, för att diskutera 
eventuella framtida reparationer eller 
hur älgjakten har varit, så överträffar 
det alla offertmotorer och digitala ideér 
som existerar, intygar Dick som gärna 
kör runt en kundbil i några dagar för 

att kontrollera att bakaxelbytet blev så 
bra som kunden förväntade sig. 

– Vi gjorde ett växellådsbyte åt en 
kund från Växjö där vi gjorde samma 
sak. Några veckor senare ringde jag upp 
kunden för att fråga hur bilen känns?

Telefonsamtalen kan bli långa och i 
bland tycker till och med kollegorna att 
Dick går lite långt i sin iver att hjälpa 
kunder – även över telefon.

– Visst kan man undra när han sit-
ter en halvtimme och lagar bilen gratis 
åt en norrlänning, men det fina är att 
kunden ofta köper grejer av oss för ett 
antal tusen kronor några dagar senare, 
säger Lasse som arbetar med kundmot-
tagning och reservdelar.

– Många ringer och frågar vad en ser-
vice kostar och vad ska jag svara då om 
bilen är fyra år gammal? Vi tar betalt 

för det arbete vi utför och som tur är 
har vi väldigt pålästa bilägare, tilläg-
ger Dick.

under årens lopp har Boulder Maskin 
byggt upp ett lager av reservdelar och 
i dag kommer leveranser från Dodge i 
USA var fjortonde dag. 

– Vi använder oss mycket av Mopars 
originaldelar som är i en klass för sig. 
Vår erfarenhet är att deras originalde-
lar håller garanterat hög kvalitet. 

Förutom service säljer Boulder Ma-
skin även nya bilar och turerna med 
Transportstyrelsen har varit många 
och långa genom åren. Intygskraven 
på avgasrening och bromsar varierar 
ständigt men i dag är dialogen med 
Transportstyrelsen betydligt bättre än 
tidigare. Men trots det går det inte läng-
re att registrera en Ram 2500 för B-kort 
och framöver kommer Ram 1500 Eco-
diesel att vara det enda alternativet för 
dig som vill köra Ram diesel  på B-kort. 

– Sedan några år tillbaka är vi ackre-
diterade av Swedac för att kunna instal-
lera farthållare vilket verkligen är ett 
nålsöga att komma igenom. Vi har också 
ett eget tullager med bilar och delar som 
bygger på ett långsiktigt samarbete och 
förtroende från Tullen, förklarar Dick.

Han intygar att arbetet med ett mär-

ke som Ram, där marknadsandelarna 
av den svenska nybilsförsäljningen är 
obetydlig, kräver mycket tid för egenut-
bildning. På väggen hänger en Chrysler 
WiTech som hjälper mekanikerna att få 
upp felsökningscheman på datorerna 
intill varje serviceplats. 

– Det är jättetufft att inte få någon 
support och utan vår WiTech hade 
vi fått packa ihop direkt, men vi kör 
mycket utbildning själva och lär oss 
mycket genom att fokusera på en enda 
bilmodell. 

Kunderna Fortsätter att strömma 
till samtidigt som Ram växer sig allt 
starkare som varumärke gentemot 
konkurrenterna Chevrolet och storsäl-
jaren Ford. Dick Tilander ser ljust på 
framtiden särskilt efter att ha fått hem 
årets modell av Ram 2500 som fått ett 
rejält lyft invändigt tillsammans med 
luftfjädring bak för bättre komfort. 

– Amerikanska pickuper ger mycket 
bil för pengarna och vi ser att fler kun-
der är nöjda med den service vi erbjuder. 
Det vi gör är inget konstigt utan vi ger 
bara varje kund den tid som behövs, ing-
et Internet hokus pokus eller Autobutler. 
Kunden kommer hit och så får man bra 
hjälp och en kopp kaffe om det passar. 
Det fungerar hur bra som helst.  Å

 I 
Lunda industriområde har Boul-
der Maskin sitt huvudkvarter. 
Här är det Dodge Ram med Cum-
mins raka dieselsexa som gäller 
för hela slanten. Något som tills 

helt nyligen har inneburit service av 
mestadels lastbilsreggade Dodge Ram 
2500 och 3500. Men i år släpper Dodge 
Ram, som nu enbart heter Ram, en liten 
dieselsexa på tre liter i modellen Ram 
1500. Dieseln är ett resultat av Fiats köp 
av Chrysler och är en V6 på tre liter 
byggd av italienska VM Motori. 

– Så småningom lär vi få fler servi-
cetimmar på RAM 1500 Ecodiesel men 
potentialen i Cummins enkla diesel-
motor är helt enastående. En rak sexa 
med långt slag och mycket vrid vilket 
är svårt att nå i en V8-konstruktion där 
slaget blir kortare, konstaterar Dick 
Tilander. 

Boulder masKin har han drivit i snart 
nitton år och han märker att kunderna 
söker alltmer personlig kontakt snara-
re än digital kommunikation via olika 
portaler med fokus på lägsta pris.

– Många påstår att Internet håller 
på att ta över den personliga kontak-
ten men vi har insett att det bästa för 
vår verksamhet är det motsatta, säger 
Dick Tilander som tycker det har gått 
för långt och att fokus på slutproduk-
ten håller på att gå förlorad.

– Att kunna tala om för grannen att 
man servat sin V70 för 300 kronor bil-
ligare är kanske viktigt för vissa men 
vad fick du för pengarna? Hos oss är 

Här betyder
den personliga
kontakten allt
Vissa hävdar att Internet är på väg att ta över den personliga kontak-
ten med verkstadskunden. Men det gäller inte hos Boulder Maskin i 
Spånga där effekten har varit den motsatta. 
– Vi har en unik situation där vi är helt beroende av cirka 900 kunder 
utspridda över hela landet och måste se till att de får den rätta servi-
cen, konstaterar ägaren Dick Tilander.
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Diskussioner
Genom åren har Boulder maskin, med 
stöd av Bilimportörernas riksförbund, 
haft långa diskussioner med trans-
portstyrelsen. målet har varit att 
underlätta inregistrering av amerikan-
ska pickuper mellan 3,5 och 7,5 ton. 
i dag går det tyvärr inte att registrera 
en ram 2500 för B-kort trots att 
många företag behöver biltypen för 
att fylla tomrummet mellan en nissan 
navara och en lastbil. 

dick tilander har drivit Boulder maskin i 
nitton år med fokus på service av dodge 
tunga pickuper med rak dieselsexa från 
cummins. här med resten av gänget. 

dick tilander

lasse

tony

Jukka

en leveransklar dodge ram 2500 parkerad utanför Boulder maskin i lunda industriområde.

utrustningen för att kontrollera dieselspridare och 
chryslers Witech är viktiga hjälpmedel.

Det vi gör är inget konstigt 

utan vi ger bara varje kund den 

tid som behövs, inget Internet hokus 

pokus eller Autobutler.
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