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Arbetsfordon 

Många av filmens fordon var med och byggde det moderna Sverige. De fascinerar både stora 

och små. Ljudet av en stor dieselmotor får både tjejer och killar att lyssna. Här följer korta 

fakta om filmens fordon och några diskussionsfrågor. 

 

Allmänna diskussionsfrågor 

• Varför är stora maskiner och bilar farliga?  

• Hur ska du göra om du vill gå fram till en grävmaskin, stor lastbil eller traktor? 

• Varför måste du berätta för en vuxen att du vill titta på maskiner som de i filmen? 

 

Bergtrucken  

Den jättestora bergtrucken är av märket Euclid. Flaket kan lasta och tippa grus och stenar till 

en vikt som motsvarar 15 vanliga bilar. Bergtrucken har varit med och byggt vägar och lastat 

sten från gruvor. Att den är så stor beror på att grävmaskinerna vid dessa byggen var så 

stora. 

• Vad använder man en bergtruck till? 

• Varför tror ni att bergtrucken är så stor? 

 

Brandbilen 

Brandbilen är en Volvo Rundnos. I den får åtta brandmän plus föraren plats. Tanken 

innehåller lika mycket vatten som i fyra badkar. 

• Varför tror ni att den kallas för rundnos? 

• Varför har en brandbil en siren som låter? 

 

 

Hjullastaren 

Den stora hjullastaren är en Allis Chalmers, och den lilla gula är en liten modern hjullastare 

från Danmark. Hjullastare har lika stora hjul och skopan fram till skillnad från traktorer som 

har verktygen bak. 

• Vad används en hjullastare till? 

• Varför tror ni att den kallas hjullastare? 

  

Lingrävaren 

Den här grävmaskinen – som är en Åkerman – är föregångaren till de moderna 

grävmaskinerna. Den använder stålrep istället för som idag hydraulik. Grävmaskinen i 

sandlådan funkar precis som en lingrävare. Skopan rymmer ungefär en sandlåda. 

• Vad använder man en grävmaskin till? 

• Grävskopan i sandlådan funkar den likadant som grävmaskin? 
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Militärbilen  

Det är en amerikansk GMC, och den är både en lastbil och en bil för att köra soldater på 

flaket.  Femton soldater kan åka med bak. Lastbilen var med i Andra världskriget och 

landstigningen vid Normandie. Den driver på alla sex hjul och är bra att ta sig fram i ibland 

annat djupsnö. 

• Vad använder man en militärbil till? 

• Militärbilen har sex hjul. Varför har den så många hjul? 

 

Traktorn  

Den stora traktorn är av märket MAN och är från Tyskland, och är fyrhjulsdriven. Den lilla 

röda är en rysk traktor som heter Belarus, och hade den vägt mindre hade man kallat den för 

gräsklippare istället. Traktorer är långsamma och starka. 

• Vad använder en traktor till? 

• Varför kan man likna en traktor vid en elefant? 

  


