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ERIK JACOBSEN A/S
 – din sædeleverandør i mere end 25 år

Erik Jacobsen A/S blev grundlagt i 1988. Siden 1992 har firmaet fungeret som importør af GRAM-
MER produkter i Danmark. I begyndelsen bestod varesortimentet primært af sæder til traktorer, 
gaffeltrucks og entreprenørmaskiner.
 
Det er siden blevet udvidet med sæder til busser, last biler og varevogne m.m. Erik Jacobsen A/S 
har erfarne medarbejdere med specialviden om de brancher vi samarbejder med. Det sikrer 
vores kunder en god service.

GRAMMER tilbyder de mest avancerede pro-
dukter til alle mobile arbejdspladser  
– fra traktorer, anlægsmaskiner,  
minimaskiner og gaffeltrucks til lastvogne, 
busser, varevogne, tog, skibe samt en 
mængde af special opbyg ninger.

Med det ergonomiske design, sætter 
GRAMMER nye stand arder indenfor 
siddekomfort og betjeningsglæde.
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Per Hedelund
Teknisk chef 
Mobil: 20 25 21 99

Erik Jacobsen
Direktør

Louise Jacobsen
Direktør, 
Marketing ansvarlig

Lillian Karlsen
Bogholder  

Stefan Kristensen 
Salgskonsulent
Mobil: 26 30 21 99

Jan Justesen 
Salgskonsulent
Mobil: 27 88 21 99

Bare spørg os – vi vil med glæde rådgive dig.
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Erik Jacobsen A/S har været GRAMMER importør i over 25 år i Danmark. Hvert år 
afholdes der et eftermarkedsmøde for alle GRAMMERs sædeimportører fra hele 
Verden. I marts 2013 blev viborgvirksomheden belønnet med den prestigefyldte 
’International Dealer of the Year’ pris.
 
Herudover blev Erik Jacobsen A/S ligeledes udnævnt som ’Best International Dealer 
2012’ inden for salg af entreprenørsæder. Med disse to priser har Erik Jacobsen i 
alt modtaget 13 priser siden 2003, hvor man indførte den årlige prisuddeling hos 
GRAMMER.
 
Det er i øvrigt første gang i GRAMMER koncernens historie at en GRAMMER importør 
modtager ‘Dealer of the Year’ prisen 5 gange. Priserne gives ud fra virksomhedens 
omsætning i forhold til BNP. GRAMMER har omkring 40 importører fordelt over hele 
Verden.

For over 100 år siden, i år 1880, startede succeshistorien 
om GRAMMER med åbningen af et saddelmageri af Willibald 
Grammer i Amberg, Tyskland. Siden da har GRAMMER udvik-
let sig fra at være en regional fabrikant af sædehynder til at 
være en af de ledende globale producenter på markedet for 
førersæder.
 
GRAMMER går altid i spidsen når det kommer til udvikling, 
både hvad angår ergonomi, design og teknologi. Virksomhe-
den arbejder tæt sammen med ergoterapeuter, arbejdstilsyn 
og andre fagfolk for at sikre at sæderne produceres ud fra de 
seneste principper, regler og love. 

GRAMMER har deres eget testcenter hvor ALT gennemtestes 
over lange perioder inden det sendes ud af fabrikken. På den 
måde sikres slutbrugeren det bedst mulige produkt.
 
De er altid på forkant med de seneste trends, naturligvis 
uden at gå på kompromis med funktionaliteten. Teknologi er 
et nøgleord i virksomheden og GRAMMER er her ikke blot en 
markedsfølger, men sætter derimod en ære i at være en af 
de første på markedet med nye idéer.

GRAMMER
 – Med over 100 år på bagen

AWARD WINNER

Prisbelønnet dansk importør
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Optimal sædeergonomi forbedrer arbejdsbetingelserne og skåner 
brugerens helbred.

GRAMMERs Route 66 serie er det perfekte valg til de chauffører der 
bruger mange timer på vejen. 

Sædernes ergonomiske designs sørger for optimal støtte og sikker-
hed. Sæderne kan imødekomme alle tænkelige chaufførstørrelser  
– høj, lav, slank, kraftig osv. Betjeningsvenlighed og vibrationskomfort 
er ligeledes i top. 

ROUTE 66
 On the road again
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Kingman er udstyret med GRAMMERs ’Design for 
Use’ filosofi, hvor formen på betjeningsgrebene 
intuitivt fortæller dig hvordan de skal betjenes. 
De er alle forskellige, så man undgår at forveksle 
dem. Den nye højdejustering er specielt nem at 
benytte.

High Performance (HP)
HP står for High Performance, hvilket omfatter en 
ny og forbedret udgave af sædets affjedring samt 
støddæmper. 

KINGMAN HP CLI

1   Glideskinner 
For at få placeret sædet bedst muligt i køretøjet efter 
den enkelte førers højde, kan sædet flyttes over en 
afstand på 150-200 mm. 

2   Hurtig-sænkeventil 
Denne luftventil sænker lynhurtigt sædet, hvilket gør ind- 
og udstigning lettere. 

3   Plandæmper 
Den integrerede plandæmper fanger stød og vibrationer 
i kørselsretningen.

4   Justerbar sædedybde 
Sædedybden kan justeres med op til 60 mm for at opnå 
den bedst mulige siddeposition.

5   Sædevinkeljustering 
Hele sædets vinkel kan justeres mellem -6˚ og +10˚.

7   Integreret nakkestøtte 
Nakkestøtten sørger for permanent sikkerhed.

9   Kontakt til aktivt klimasystem (inkl. varme)

10   Justerbar rygvinkel 
Føreren kan finjustere vinklen på ryglænet for at optime-
re sin siddeposition.

11   Luftlændetryk og -konturstøtte 
Luftlændetryk i to kamre giver ideel støtte af lænden. 
Sammen med konturstøttejusteringen sikrer det føre-
rens ryg optimalt mod skader. 

12   100 mm højdejustering 
Indstiller sig til middelposition og kan herefter højde-
justeres i 8 trin. 

13   Justerbar støddæmper 
Både på motorvejen og på veje i dårlig stand kan den 
justerbare støddæmper med fordel benyttes, så sædet 
giver den optimale affjedring, uanset omstændighederne. 

KINGMAN
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HIGH PERFORMANCE – DEN NYE FØRERSÆDEGENERATION.

Luftaffjedring
Vibrationer og stød opfanges af 
luftaffjedringen med en fjeder-
vandring på 70 mm.

14

*  MB 260-360 / MAN 290-390 / RVI 250-350

KINGMAN HP

Vigtigt: GRAMMER og Erik Jacobsen A/S giver ingen garanti for sædernes egnethed i de enkelte kø-
retøjer. Før montering af et sæde skal forholdene undersøges. Sæderne må kun benyttes i køretøjer 
der allerede er udstyrede med et sæde med integreret 3-punktssele med eller uden selestrammer 
eller være forberedt herfor. Sæderne må kun udskiftes af autoriseret og kvalificeret personale.

Specifikationer Kingman HP CLI Kingman HP XL Kingman HP L*

Højdejustering, 100 mm, 8 trin ● ● ●
Fjedervandring, 70 mm ● ● ●
Justerbar ryglæn ● ● ●
Justerbar Sædedybde ● ●
Justerbar Sædevinkel ● ● ●
Justerbar Støddæmper ● ● ●
Justerbar lændestøtte m/luft ● ● ●
Justerbar konturstøtte m/luft ● ● ●
Plandæmper (horisontalaffjedring) ● ● ●
Hurtig sænkeventil ● ● ●
3 punkts sikkerhedssele ● ● ●
Nakkepude ● ● 

Sædevarme, 2 trin ● ●
Armlæn   

Aktivt klimasystem ●
● Standard udstyr     Ekstra udstyr    *Højrebetjent

 Integreret 3-punktssele 
3-punktsselen har en justerbar høj-
demåler og er integreret i ryghyn-
den. Selen er utrolig rar at have på 
og sammen med den integrerede 
nakkestøtte leverer systemet en 
sikkerhed som føreren finder beha-
gelig at bruge. 

Aktivt klimasystem 
Det aktive klimasystem fjerner fugt 
fra kroppen. På den måde efterla-
des føreren med en altid behagelig 
temperatur i sædet og på kolde 
dage holder sædevarmen ligeledes 
føreren tempereret. 

8
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De viste modeller kan afvige fra standardversionen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og målafvigelser.

7



LA
ST

B
IL

ER

Professionelle chauffører er ikke bange for at tage 
risici, men er heller ikke dumdristige. For at nå desti-
nationen uden stres behøver du sikkerhed uden at gå 
på kompromis med ergonomi og komfort.
Arizona og Amarillo har en luftaffjedring der nedbrin-
ger mængden af vibrationer og stød. Dette beskytter 
rygsøjlen og sikrer dig en god siddekomfort.

ARIZONA
Med integreret sikkerhedssele

1   Glideskinner 
Sædet kan flyttes over en afstand på 150-200 mm.

2 	 	Luftaffjedring 
Nedbringer mængden af helkropsvibrationer. Fjedervan-
dring på 80 mm.

3   Justerbar støddæmper 
Kan justeres i hårdhed efter forholdene.

4   Sædevinkeljustering 
Hele sædets vinkel kan justeres mellem -6˚ og +10˚.

5    Sædevarme
6   Justerbar sædedybde 

Sædedybden kan justeres med op til 60 mm for at opnå 
den bedst mulige siddeposition.

7    Nakkestøtte 
Kan justeres op og ned efter førerens højde.

8   Justerbar rygvinkel 
Føreren kan finjustere vinklen på ryglænet for optimal 
siddeposition.

9   Luftlændetryk og -konturstøtte 
Luftlændetryk i to kamre giver ideel støtte af lænden. 
Sammen med kontursøttejusteringen sikrer det føre-
rens ryg mod skader.

10   Hurtig-sænkeventil 
Denne luftventil sænker lynhurtigt sædet, hvilket gør ind- 
og udstigning lettere.

11   Plandæmper 
Den integrerede plandæmper fanger stød og vibrationer 
i kørselsretningen.

12   Trinløs højdejustering 
100 mm

ARIZONA OG 
AMARILLO
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Trinløs højdejustering, 100 mm ● ● ● ● ●
Fjedervandring, 80 mm ● ● ● ● ●
Justerbar ryglæn ● ● ● ● ●
Justerbar Sædedybde ● ●
Justerbar Sædevinkel ● ● ● ● ●
Justerbar Støddæmper ● ● ●
Justerbar lændestøtte m/luft ● ●
Justerbar konturstøtte m/luft ● ●
Plandæmper (horisontalaffjedring) ● ●
Hurtig sænkeventil ● ● ● ● ●
3 punkts sikkerhedssele ● ● ●
Nakkestøtte ● ● ● ● ●
Sædevarme ●   ● 

Armlæn     

● Standard udstyr     Ekstra udstyr     *Højrebetjent

AMARILLO
Uden integreret 
sikkerhedssele

De viste modeller kan afvige fra standardversionen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og målafvigelser.

LÆNGE LEVE MANGFOLDIGHEDEN.

Vigtigt: GRAMMER og Erik Jacobsen A/S giver ingen garanti for sædernes egnethed i de enkelte køretøjer. Før montering af et sæde skal forholdene undersøges. 
Sæderne må kun benyttes i køretøjer med et sæde med uden integreret 3-punktssele og uden en selestrammer. Til montering kræves i de fleste tilfælde et monte-
ringskonsol der passer til det pågældende køretøj (ekstraudstyr). Sæderne må kun udskiftes af autoriseret og kvalificeret personale.
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Varevogne leveres normalt ikke med luftaffjed-
ring. Derfor har vores Chicago sæde integreret 
12 volts luftkompressor, så føreren får den 
bedst mulige siddekomfort. 

Den viste model kan afvige fra 
standardversionen.  
Der tages forbehold for tekniske 
ændringer og målafvigelser.

1   Glideskinner 150-200 mm.
2  	Luftaffjedring  

med integreret 12 volts kompressor.
3   Justerbar sædedybde  

kan justeres med op til 60 mm.
4   Nakkestøtte kan justeres op og ned .
5   Justerbar rygvinkel  

kan finjusteres for optimal siddeposition.
6   Sædevinkeljustering  

kan justeres mellem -6˚ og +10˚.
7   Trinløst lændetryk med luft i to kamre.
8   Højdejustering med luft, 60 mm.
9   Justerbar støddæmper  

kan justeres i hårdhed efter forholdene.

Ekstraudstyr: 
● Monteringskonsol
● Originalt betræk
● Sædevarme
● Armlæn

CHICAGO
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Der hviler et stort ansvar på buschaufførens skuldre hver gang 
vedkommende sætter sig bag rattet. De skal derfor altid være i total 
kontrol med situationen og være i stand til at agere i alle mulige 
trafikale situationer. Dette opnås bedst hvis føreren har størst mulig 
bevægelsesfrihed i sædet. Tourea har integreret nakkestøtte og en 
diskret 3-punkt sikkerhedssele bygget ind i sædet, netop for at give 
føreren en god følelse af at kunne bevæge sig frit i sædet, samtidigt 
med at sikkerheden er i orden. Kun en afslappet fører kan tilbyde 
sine passagerer en afslappet køretur.

LINEA® &
 TOUREA®

 Komfort-bussæde
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KVALITETSSTEMPLET  
SIDDEKOMFORT

LINEA OG TOUREA. SID MED SIKKERHED SIKKERT.

2    100 mm højdejustering 
Indstiller sig til middelposition og kan herefter højdeju-
steres i 8 trin. 

3    Luftlændetryk og -konturstøtte 
Giver mærkbar aflastning af rygsøjlen ved at følge 
ryggens naturlige kurver. Konturstøtten sørger for støtte 
i siderne.

4    Justerbar rygvinkel 
Kan indstilles præcist efter førerens ønske.

5    Aktivt klimasystem (Tourea) 
Inkl. varme

6    Specialudformet ryglæn 
Mere albuerum giver større bevægelsesfrihed til at styre.

7    Integreret nakkestøtte 
Passer til alle førerhøjder.

8    3-punkts sikkerhedssele (Tourea) 
Integreret i ryglænet og yderst behagelig at bruge. Giver 
optimal sikkerhed samtidigt med stor bevægelsesfrihed.

10    Justerbar sædedybde 
Giver optimal støtte af førerens ben, uanset højde.

11    Sædevinkeljustering 
Hele sædets vinkel kan justeres mellem -6˚ og +10˚.

12    Drejeskive (Tourea CLI XL og Linea XL) 
Kan drejes 50˚ til højre og 90˚ til venstre. Dette gør det 
lettere at betjene kasseapparat samt ind- og udstigning. 
Hurtig-sænkeventil (Tourea L) 
Gør ind- og udstigning lettere.

13    Justerbar støddæmper 
Afhængigt af om man kører på motorvej eller dårlige 
landeveje kan støddæmperen justeres efter underlaget 
for optimal affjedringskomfort.

14    Glideskinner 200 mm 
Så sædet kan tilpasses efter den enkelte førers højde i 
køretøjet.

DESIGN FOR USE 
–	i	overensstemmelse	med	GRAMMERs	betjeningsfilosofi.

•  De oftest benyttede håndtag sidder indenfor  
umiddelbar rækkevidde

•  Alle betjeningsgreb sidder hvor du forventer dem

•  Grebene er formede så man let kan skelne  
dem fra hinanden

•  Man ved intuitivt i hvilken retning grebene  
skal betjenes

Optimal siddekomfort forbedrer arbejdsbetingelserne og hjælper med til 
at holde føreren rask. Linea og Tourea High Performance er ergonomisk 
sofistikerede produkter som er blevet certifiterede af uafhængige instanser; 
Landesgewerbeanstalt Nürnberg (LGA) i samarbejde med Ergonomie Institut 
München (EIM). Det blev undersøgt hvorvidt sæderne passede til forskellige 
kropsbygninger (stor, lille, smal, kraftig osv.). Derudover blev betjenings- og 
vibrationskomforten testet. Linea og Tourea High Performance blev certifice-
rede som ’Ergonomisk testede’, altså kvalitetsstemplede for deres ergonomi.

Målene er de samme for Linea og Tourea.
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TOUREA

Luftaffjedring
Vibrationer og stød opfanges af sædets luftaffjedring med en fjedervandring på 80 mm. 

High Performance
En innovativ nyudvikling af affjedringen med den nyeste dæmpningsteknologi, der er  
stærkere og mere robust for længere produktlevetid og bedst mulige komfort. 

PerspirationBody Heat

Fabric

Ventilation layerFan

Foam

Activated charcoal

NYT! Aktivt klimasystem og varme 
(Tourea) 
Det vigtigste for at føreren kan føle sig 
tilpas i køretøjet, er en behagelig tempe-
ratur. Køretøjets klimasystem er ikke altid 
nok. Ved kontakt med sædet kan føreren 
komme til at føle sig varm og klam. Dette 
har GRAMMER afhjulpet ved at tilføre 
Tourea et aktivt klimasystem, som fjerner 
fugt fra kroppen. På kolde dage sørger sæ-
devarmen for at holde føreren dejlig varm.

Den viste model kan afvige fra 
standardversionen.  

Der tages forbehold for tekniske 
ændringer og målafvigelser.
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TOUREA® CLI L LINEA® XL

Specifikationer Tourea® CLI L Tourea® CLI XL Linea® XL

Aktivt klimasystem ● ●
Højrebetjent ● ●
Venstrebetjent ●
Justerbar støddæmper ● ● ●
3-punkts sikkerhedssele ● ●
Fjedervandring 80 mm ● ● ●
Højdejustering 100 mm ● ● ●
Integreret nakkestøtte ● ● ●
Glideskinner 200 mm ● ● ●
Justerbar lændestøtte med luft ● ● ●
Justerbar konturstøtte med luft ● ● ●
Justerbar rygvinkel ● ● ●
Justerbar sædedybde ● ● ●
Justerbar sædevinkel ● ● ●
Hurtig-sænkeventil ●
Drejeskive	50˚	H,	90˚	V ● ●

EKSTRAUDSTYR

Opbevaringsnet   

Justerbare armlæn   

Hoftesele 

Formonteret ledningsnet ● ● ●
Sædevarme (2 trin) 

Konsol   

● Standard udstyr     Ekstra udstyr

Fås også som venstre-
betjent med drejeskive, 

uden hurtig-sænkeventil  
(Tourea® CLI XL)

Vigtigt!

Disse sæder må kun benyttes i 
køretøjer i M3 klassen (mere end 8 
passagerer og over 5 ton)!

Tourea modellerne er kun til 
køretøjer der i forvejen er udstyret 
med integreret 3-punktssele eller er 
specificeret herfor.

Sæderne må kun udskiftes af autori-
serede specialister.

De viste modeller kan afvige fra  
standardversionen.
Der tages forbehold for modelændringer  
og trykfejl.
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Ring 86 60 21 99
for at booke et besøg af vores dygtige 
sælgere. Vi medbringer relevante sæder 
til fremvisning.

ERIK JACOBSEN
DÆKKER HELE 
DANMARK

Komplet VIAIR kompressorsæt, 12 V

Kompressor
• L: 225 mm
• B: 100 mm
• H: 171 mm
• Max volt: 12 volt
• Max ampere: 12 ampere
• Max tryk: 150 PSI

Beholder
• L: 273 mm
• B: 151 mm
• H: 193 mm
• Liter: 3,8 liter
• Max tryk: 150 PSI

KOMPLET VIAIR  
KOMPRESSORSÆT, 12 VOLT
Komplet VIAIR kompressor-
sæt i 12 volt, bestående af: 
Kompressor, luftbeholder, 
forsyningsslange, presso-
stat og kontraventil.

Sættet benyttes til sæder 
hvor der er behov for en 
ekstern luftforsyning.
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Lundvej 30
8800 Viborg
Tlf. +45 86 60 21 99
Fax +45 86 62 81 66 
www.erikjacobsen.dk
office@erikjacobsen.dk

Forhandler Importør
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