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SVENSKA LAGET SEGRADE PÅ CASE RODEO 2017

HUSQVARNA SER ROBOTAR SKÖTA FRAMTIDENS PARKER OCH GRÖNYTOR

NYA TELESKOPLASTARE

2017 ÅRS
LIFTNYHETER

EXPANSION

 
SKYJACK
lanserar sin största vikbomslift

 

 NORDBYGGS 
BREDD

viktigt för återvändare

STÄLLNINGS-
GROSSISTEN  

ökar inom rental

är det som gäller för Jerneviken



SCANMASKIN.COM

Scan Combifl ex 650 är en perfekt maskin för arbeten på stora som små 
ytor. En maskin byggd för tuffa tag, Scan Combifl ex 650 kan du räkna med!

Som alltid erbjuder Scanmaskin golvslipmaskiner av hög kvalitet för alla 
typer av arbeten med dig som kund i fokus. 

ROBUST - TÅLIG - PÅLITLIG
BYGGD MED PERFEKTION!

SCAN COMBIFLEX 650
 1 fas 3 fas
Spänning 230 V 1~ 400 V 3~
Motoreffekt 4 kW 7,5 kW
Ström 16/30 Amp 16 Amp
Frekvens 50-60 Hz 50-60 Hz
Varvtal 350-900/min 350-1100/min
Slipskivor 3x210 mm 3x210 mm
Slipyta 650 mm 650 mm
Vikt 320 kg 320 kg
Övrigt CE-märkt CE-märkt

650 DSP
Finns även med display 

som guidar dig igenom 

hela slipprocessen
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  13  Färre liftnyheter 2017
Nu är snart ett nytt liftår till ända och i vanlig ordning i årets sista nummer publicerar vi 
vårt lifttema. Liftsektorn är ett produktområde där det, till skillnad från andra områden, 
händer ganska mycket under en tolvmånadersperiod. Dock har 2017 varit lite lugnare än 
genomsnittet med färre stora nyheter.

Det går bra för Rental!

42  Kompakta
         

40  Nordbyggs  
 bredd
         

I N N E H Å L L

På sidan 8 i den här utgåvan finns intressant läs-
ning från Europas branschorganisation European 
Rental Association, ERA. ERA släppte nyligen sin 
marknadsrapport för 2017 som innehåller både 
intressanta och positiva siffror för branschen. I tid-
ningen publicerar vi bara en kort sammanfattning 
av rapporten men vill du läsa i detalj finns den att 
köpa från www.erarental.org.  Som ERA-medlem 
kostar den fulla rapporten 
€300 och är du inte medlem 
kostar den €900. Här kan 
man läsa i detalj om rental-
branschens utveckling under 
2017 i de femton länder som 
ingår i rapporten. Dock finns 
den endast på engelska. 
Sverige placerar sig som 
femte största marknaden i 
utveckling under 2017 och 
leverar siffran 3,8 procent 
tätt följt av Finland på 3,6 
procent, Norge på 2,9 pro-
cent och Danmark på 2,8 procent. Den marknad 
som ökat mest är Spanien med hela 5,4 procent 
tätt följt av två Frankrike på 5,0 procent. Däremel-
lan placerar sig Nederländerna på 4,3 procent och 

Tyskland strax ovan Sverige på 3,9 procent. Den 
genomsnittliga beräknade ökning för hela Europa 
under 2018 uppskattas till 2,8 procent vilket är 
lysande information. Det går således mycket bra 
för uthyrningsmarknaden.

Visst märker vi av denna utveckling rent prak-
tiskt också. Många uthyrare har haft bråda dagar 
under hela året och har brottats med problemet 

att det saknas maskiner och 
utrustningar att hyra ut. 
Många tillverkare har dess-
utom kämpat med långa 
leveranstider. En sektor där 
det snurrat på riktigt bra 
är för tillverkarna av liftar. 
Allt som tillverkas levereras 
omedelbart och näst intill 
inga modeller finns i lager. I 
den här utgåvan publicerar 
vi vårt årliga tema om nya 
liftar som lanserats under 
året. Vi publicerar även vårt 

ställningstema där det dock inte hänt så mycket 
på nyhetssidan förutom hos Ställningsgrossisten. 
Inom denna produktsektor finns dock betydligt 
färre leverantörer om man jämför med liftsektorn. 

Ett drygt 30-tal intresserade maskinentre-
prenörer kom till AB Hüllert Maskins vis-
ning av Merlos nya modeller av kompakta 
teleskoplastare.

Produktnyheter, ny kunskap, inspire-
rande möten. Tre viktiga skäl till besök som 
branschaktörerna Signalisten, Bravida och 
Grohe framhåller när de berättar om hur de 
ser på Nordbygg 2018. 

I detta nummer skriver vi också om nya teleskop-
lastare som är en sektor, likt liftarna, med många 
tillverkare och leverantörer. Du hittar även en del 
reportage i detta nummer som det om Jerneviken 
Maskin i Göteborg som numera på allvar tänker 
ge sig in på rentalmarknaden. En produktsektor 
som man tror mycket på för rentalbranschen är 
utrustning och maskiner för slipning och polering 
av betonggolv. Här är Jerneviken aktuella med 
nya amerikanska agenturen SASEs maskiner och 
verktyg för golvbehandling. Som vanligt är SRT 
fulladdat med intressanta nyheter och du hittar 
även som vanligt en hälsning från våra bransch-
organistioner Hyreskedjan och Swedish Rental 
Association.

I vanlig ordning så här i slutet av året vill jag 
passa på att tacka alla våra läsare, annonsörer 
och övriga samarbetspartners för ert stöd. Jag vill 
också till önska er en riktigt God jul och ett Gott 
Nytt År. Om vi inte ses direkt på nyåret så finns 
goda möjligheter att vi ses i samband med mässan 
Nordbygg som arrangeras vid Stockholmsmässan, 
10-13 april.

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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Man behöver inte 
alltid vara STÖRST
för att vara bäst. 
Stoftavskiljaren S26 är våra kunders favorit. Den är både lättare till vikten och smidigare att 
jobba med än sina konkurrenter. Dessutom är den starkare än de flesta av dem. En liten 
maskin med väldigt stor kapacitet helt enkelt. (Vikten är 45 kg, motoreffekten 2x1260 W 
och sugkapaciteten över 400 m3/h.)

Alla våra maskiner är byggda med din arbetsmiljö som högsta prioritet. Självklart gäller det 
även S26. Det innebär att den är lätt att förflytta, har ett ergonomiskt handtag och är utrustad 
med sköljbart finfilter, H13-filter och Longopac® – för helt dammfria påsbyten. Allt för att 
spara din rygg och dina lungor.  

Störst är inte alltid bäst. Det är vad som finns under den polerade ytan som räknas. 

pullman-ermator.se

självklart med 
h13-filter 
som standard 

stark, smidig och 
kundernas favorit!
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Ramirent hjälper vid underhålls-
stopp i Domsjö Fabriker

Hitachi ändrar 
namn till HiKOKI

BMU-baserad underhålls-
lösning till Sydney Har-
bour Bridge, Australien
NSW Government genom Ro-
ads and Maritime Services har 
tecknat en order med Manntech 
i Australien för en underhållslös-
ning inom vertikal access baserat 
på BMU-enheter, uppgående till 
ett värde av MSEK 170. BMU-
enheterna kommer att konstru-
eras och tillverkas vid Manntechs 
anläggning i Tyskland. Detta är 
den största order som hittills till-
delats Alimak Group.

Projektet omfattar design, 
tillverkning, installation och ser-
vice av två stora motoriserade 
högkomplexa plattformar som 
spänner över bron och bär BMU-
enheter, Building maintenance 
units, för att möjliggöra effektiv 
och komplett tillgång för under-
hållsändamål på den ikoniska 
strukturen.

Utrustningen kommer att le-
vereras och installeras gradvis 
fram till slutet av 2020.

”Vi är mycket stolta över att 
arbeta med en strukturell ikon 
som Sydney Harbour Bridge. Vi 
gläds över intresset för och ef-
terfrågan på gruppens ledande 
BMU-lösningar som är skräddar-
sydda för att skapa tillförlitlig, sä-
ker och effektiv tillgång till kom-
plexa byggnadsstrukturer. Med 
vår höga kompetens och erfaren-
het som global marknadsledare i 
BMU-segmentet kunde vi möta 
kundens högt ställda krav på pre-
standa”, säger Tormod Gunleiks-
rud, vd Alimak Group.

Hitachi Power Tools Sweden, 
en av Nordens ledande leveran-
törer av verktyg och infästning 
till bygg- och industribranschen, 
har nyligen kungjort att företa-
get ändrar namn till HiKOKI Po-
wer Tools Sweden från 1 oktober 
2018. Detta innebär att namnet 
på samtliga HITACHI produkter 
kommer ändras till HiKOKI från 
samma tidpunkt.

Bakgrunden till ändringen är 
att Hitachikoncernen i juli 2017 
sålde verktygsverksamheten Hi-
tachi Koki Co Ltd till KKR, en av 
världens största private equity 
fond. “Genom att ändra namn på 
företag och produkter till HiKO-
KI, kommer vi stå bättre rustade 
till att förverkliga våra ambitioner 
om kraftig tillväxt kommande år”, 
säger Magnus Nilsson, VD Hita-
chi Power Tools Sweden.

“Tidigare har verktyg endast 
varit en del av en stor portfölj 
av verksamhetsområden under 
varumärket Hitachi. Nu får vi 
kontroll på eget varumärke och 
kan själv bestämma hur det ska 
utvecklas och kommuniceras till 
slutförbrukare. Både den höga 
produktkvalitén och ergonomiska 
utformningen av verktygen kom-
mer förbli oförändrat. I kombina-
tion med ökad satsning på inno-
vation och kommunikation till 
slutkund, kommer övergången 
till nytt varumärke innebära att vi 
kan ta marknadsandelar och bidra 
till att våra kunder lyckas med det 
samma”, säger Magnus Nilsson.

HiKOKI blev valt som varu-
märke för att ta tillvara på den 70 
år långa historiska kopplingen till 
Hitachi och till sällskapets nuva-
rande namn i Japan; Hitachi Koki. 
“Koki” betyder “industriella verk-
tyg” på japanska.

I logotypen framgår också en 
etta (1) som är menad att symboli-
sera HiKOKIs ambition att bli glo-
bal marknadsledare inom verktyg.

Samtidigt som ett nytt varu-
märke introduceras, etableras ett 
europeiskt försäljningskontor i 
Tyskland och Düsseldorf, som ska 
bistå HiKOKIs försäljningskontor 
med vidare expansion – både ge-
nom uppköp och organisk tillväxt.

Inför underhållsstoppet på Dom-
sjö Fabriker i Örnsköldsvik fick 
Ramirent uppdraget att leverera 
RamiFlex, ett system för mobila 
personalbodar. Stoppet som pågick 
en vecka under senhösten krävde 
en helhetslösning för 350 personer, 
vilket bland annat innebar eta-
blering av moduler, städtjänster, 
maskiner och andra produkter ur 
Ramirents sortiment.

“Vid ett underhållsstopp ska 
det gå snabbt att etablera och av-
etablera då fabriken ibland ska vara 
igång redan efter en och en halv 

vecka. Gällande samarbetet med 
Domsjö Fabriker fick vi uppdraget 
väldigt kort inpå underhållstoppet, 
det visar att vi kan ta oss an stora 
uppdrag på kort tid. Med RamiFlex 
får våra kunder både låga frakt-
kostnader och sparar tid då modu-
lerna är snabba att montera”, säger 
Jonas Söderkvist, vd Ramirent.

Varje enhet innehåller omkläd-
ningsrum, matplats, dusch och 
toalett för tolv personer. Det tar 
mindre än 30 minuter att etablera 
dem och hela tre bodar får plats på 
en lastbil med släp.

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTERhydroscand.se
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Flexator investerar 
för 15 miljoner

MÄSSKALENDER
WORLD OF CONCRETE 2018
22-26 januari 2018
Las Vegas, USA

www.worldofconcrete.com

BAUMA CONEXPO 
SOUTH AFRICA 2018
13-16 mars, 2018
Johannesburg Exhibition Centre, Sydafrika

www.bcafrica.com

NORDBYGG 2018
10-13 apri 2018
Stockholmsmässan, Stockholm

www.nordbygg.se

INTERMAT 2018
23-28 april 2018
Ville Pint Exhibition Centre, Paris Nord, 
Paris, Frankrike

www.paris-en.intermatconstruction.com

LOAD UP NORTH 2018
30 aug - 1 sept 2018
Boden Arena, Boden

www.loadupnorth.se

ENTREPRENAD LIVE 2018
6-8 september
Säve Depå, Göteborg

www.entreprenadlive.se

DEMCON 2018
27-28 september, 2018
Infracity, Bredden, Stockholm

www.demcon.se

BAUMA CHINA 2018
27-30 november, 2018
Shanghai Exhibition Centre
Shanghai, Kina

www.bauma-china.com

BAUMA 2019
8-14 april, 2019
Münchenmässan, München, Tyskland

www.bauma.de

Den internationella finalen av 
maskinoperatörstävlingen Case 
Rodeo 2017 avgjordes den 13-15 
oktober. Till tävlingen hade 52 
st deltagare från 13 länder kvali-
ficerat sig och den hölls på Case 
Kundcenter i Monthyon, nära 
Paris. Finalen var indelad i fyra 
moment som satte förarna på 
stora prov i skicklighet och pre-
cision. Det svenska laget gjorde 
succé och vann som bästa nation.

Maskinia, Case generalagent i 
Sverige, har under flera år deltagit 
i den stora maskinoperatörstäv-
lingen Case Rodeo och 2017 var 
inget undantag. Totalt får tre fö-
rare kvalificera sig till finalen och 
därmed representera Sverige un-
der den internationella finalen i 
Paris. Tävlingen innehöll fyra mo-
ment med fyra olika maskintyper: 
bandgrävare, hjullastare, traktor-
grävare och kompaktlastare.

Sveriges lag bestod av Janne 
Hirsikangas, Hirsikangas Gräv 
& Schakt, Fredrik Johansson, 
Schaktsam, och Fredrik Thyges-
son, Thygessons Entreprenad 
samt coachen Peter Strand från 
Maskinia, försäljningschef för 
Case i Sverige. Det var ett tag-
gat lag som åkte ner till Paris och 
förhoppningarna var stora. Un-
der fredagens träningar visade 
laget upp en hög kompetens och 
samtliga moment genomfördes 
med ett imponerande resultat. 
Lördagens tävling blev en riktig 
uppvisning där det svenska la-
get gick på säkerhet för att bärga 
lagsegern. Dessutom gjorde de 
tävlande fantastiska prestationer 
individuellt.

“Det här har varit en fantastisk 
upplevelse. Det är ett mycket väl-
ordnat arrangemang och när man 

sätter sig vid spakarna så kommer 
verkligen tävlingsnerverna fram. 
Vi åkte ner med inställningen att 
vi skulle kämpa som ett lag och 
det känns då riktigt skönt att vi 
höll oss till det och att den team-
känslan sedan gav oss segern”, 
säger Fredrik Johansson.

Det var oerhört nära att Sveri-
ge även tog hem den individuella 
förstaplatsen men efter samman-
ställningen av alla fyra moment 
så visade det sig att det skiljde 
mindre än 13 sekunder mellan 
den vinnande dansken, Bendt 
Risom, och Fredrik Johanssons 
andraplats och enbart 2 sekunder 
efter Fredrik landade Janne Hir-
sikangas på en tredjeplats.

Sverige gjorde en mycket hög 
och jämn insats i alla grenarna 
men i kompaktlastarmomentet 
lyckades Sverige speciellt bra, 
Fredrik Thygesson rodde hem 
en andra plats och Janne Hirsi-
kangas en tredje plats.

“På plats insåg man fort att det 
inte var någon lek utan verkligen 
på blodigt allvar och sen att efter 
en spännande dag få gå upp vid 
prisutdelningen och ta emot en 
silvermedalj för sin körning med 
kompaktlastaren var en härlig 
avslutning på dagen. Men käns-
lan när de avslöjade att ”Team 
Sweden” var bästa nation var helt 
fantastisk, och att få gå fram och 
höra nationalsången spelas till-
sammans med sina lagkamrater 
var en helt otroligt härlig upple-
velse. Tror att detta bara kommer 
att motivera mig mer till vardags 
i mitt yrke men att det även kom-
mer motivera mig att ta mig 
tillbaka och få representera Sve-
rige igen”, säger en lycklig Fredrik 
Thygesson efter helgen.

Svenska laget 
segrade på Case Rodeo 2017

Flexator gör en storsatsning. Ett 
investeringspaket i maskinpar-
ken på omkring 15 miljoner ska 
göra Annebergsföretaget konkur-
renskraftigare.

Flexator har vind i seglen. 
Industriellt byggande i trä är en 
trend som bara växer och allt 
fler ser behovet av ett hållbart 
byggsätt. För att möta den stora 
efterfrågan har Flexator beslutat 
om ett stort investeringspaket på 
ungefär 15 miljoner kronor, som 
innefattar nya vägglinjer, måle-
ristation och viss fastighetsan-
passning.

“Det är en jätterolig satsning 
för oss och ett viktigt steg mot en 
ökad automatisering och digitali-
sering, samtidigt som vi bibehål-
ler vår flexibilitet. Vår nuvarande 
maskinpark börjar bli till åren, så 
det är dags att investera i ny pro-
duktionsutrustning”, säger Ola 
Adolfsson.

“Vi har väldigt mycket digital 
information i dag i vår Bygg In-
formations Modell och vi behö-
ver kunna föra över informatio-
nen såväl via människor som till 
maskiner på ett så effektivt sätt 
som möjligt.”

De två vägglinjerna – en för 
innerväggar och en för ytterväg-
gar – utgör merparten av investe-
ringen. Där effektivitet och flexi-
bilitet har varit nyckelorden.

“Flexators kunder kräver hög 
flexibilitet i produktionen. Till 
exempel kan maskinen för spik-
ning och håltagning köras auto-
matiskt eller helt manuellt med 
hjälp av en operatör. På statio-
nerna där det krävs mycket ma-
nuell mätning kommer vi hänga 
upp projiceringslaser ovanför 
som visar var saker och ting skall 
placeras. På så sätt blir linjerna 
både effektiva och mycket flexi-
bla säger”, Erik Nord, represen-
tant för leverantören Penope OY.
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DSF
Mikael Öberg, styrelseordförande 
Swedish Rental Association. 

Thomas Truedsson, 
styrelseordförande Hyreskedjan.

Det verkar var full fart på alla hyrdepåer i 
landet. Branschens största problem verkar 
vara en ständig brist på maskiner, ändå så 
kan vi skönja vissa orosmoln på himmeln. 

ÄR NI FÖRBEREDDA? 

Thomas Truedsson

En del av dessa är givetvis 
konjunktursbetingade an-
dra finansiellt. Det finns 

dock ytterligare anledning att 
inte slå sig till ro, den nya data-
skyddsförordningen. Det är en 
lag som, i och för sig drabbar alla 
företag i Europa lika hårt, men 
det föringar inte bördan den nya 
lagen kommer att lägga på före-
tagen i branschen. Då främst på 
de små företagen som inte har 
personal att hantera denna typen 
av arbete.

Nästa år börjar EUs nya re-
gelverk för personuppgiftsbe-
handling, dataskyddsförordningen 
(DSF) eller som den kallas inom 
EU, GDPR, att gälla. Detta inne-
bär ett betydligt större ansvar för 
företag som hanterar personupp-
gifter. Alla register ingår såväl 
kund, löne- som personalregis-

ter. Det kan vara en god idé att 
börja förbereda sig redan nu.

Den 25 maj 2018 träder EUs 
nya regelverk i kraft. Data-
skyddsförordningen (DSF) kom-
mer då att ersätta personupp-
giftslagen (PUL). För alla företag 
som har någon form av person-
uppgifter lagrade kommer detta 
att innebära ett större ansvar. En 
övergripande tanke med de nya 
reglerna är att tydligare betona 
att företaget, myndigheten eller 
organisationen som behandlar 
personuppgifter aktivt måste ta 
ansvar för att se till att förord-
ningens regler följs och även 
kunna visa det. Dataskyddsför-
ordningen gäller för alla som 
behandlar personuppgifter, både 
när man själv bestämmer över 
behandlingen (personuppgifts-
ansvarig) och när man utför 

den på uppdrag av någon annan 
(personuppgiftsbiträde).

Några av nyheterna med DSF 
jämfört med PUL är att man mås-
te göra en konsekvensbedöm-
ning innan man planerar en ny 
personuppgiftsbehandling som 
kan innebära särskilda risker för 
de registrerade personerna. Man 
bedömer helt enkelt vilka kon-
sekvenser behandlingen kan få, 
och vilka åtgärder som behövs 
för att minska riskerna. Om det 
inträffar en säkerhetsincident, 
till exempel ett dataintrång el-
ler annan förlust av uppgifter, 
måste detta anmälas till Data-
inspektionen inom 72 timmar. 
Eventuellt kan man också be-
höva informera de registrerade 
personerna. Datainspektionen 
kan också komma att utdöma 
en sanktionsavgift för den som 
bryter mot förordningens reg-
ler. Denna sanktionsavgift kan 
bli upp till 20 miljoner euro el-
ler fyra procent av omsättningen 
för de organisationer som miss-
sköter sin behandling av person-
uppgifter.

I personuppgiftslagen finns 
idag en förenklad regel för be-
handling av personuppgifter i 
löpande text och enkla listor, den 

så kallade missbruksregeln. Den 
innebär kort och gott att man får 
behandla uppgifter i vissa situa-
tioner så länge det inte är krän-
kande för någon. Den här regeln 
försvinner när dataskyddsför-
ordningen träder ikraft. Sådan 
behandling måste alltså även den 
följa förordningens regler.

Dataskyddsförordningen ger 
dock branschorganisationer en 
möjlighet att ta fram en uppfö-
randekod för att specificera till-
lämpningen och på så sätt un-
derlätta för företag att följa 
förordningen. Hyreskedjan och 
SRA är på gång att sätta samman 
en arbetsgrupp för att identifiera 
frågeställningar som kan vara 
relevanta för en sådan uppfö-
randekod.

Ytterligare information om data-
skyddsförordningen och förberedel-
ser för både personuppgiftsansva-
riga och personuppgiftsbiträden 
finns på Datainspektionens webb-
plats. Och du – vänta inte för 
länge med dina förberedelser, det 
kan i värsta fall stå er dyrt. 

Hoppas att ni hinner med att 
fira jul och nyår och vi från res-
pektive förening vill önska er alla 
en riktigt God Jul och ett Gott 
Nytt År!

ENKLA GRUNDER I DATASKYDD:
www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/enkla-grunder-i-dataskydd/

INTRODUKTION TILL DATASKYDDSFÖRORDNINGEN:
www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/dataskyddsdagen/
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KONJUNKTURBAROMETERN

Positiva hushåll ser låg 
risk för arbetslöshet

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg från 121,2 i oktober 
till 121,9 i november och pekar på ett fortsatt mycket starkt läge för 
industrin som helhet. Signalerna är fortsatt starka på bred front bland 
industrins delbranscher.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll 2,5 
enheter i november på grund av att byggföretagens syn på orderstock-
arnas storlek dämpats något. Nivån på indikatorn visar dock fortsatt på 
ett betydligt starkare läge än normalt.

Detaljhandelns konfidensindikator steg för andra månaden i rad, från 
103,2 till 104,0. Av detaljhandelns delar är det dock endast livsmedel-
handeln som bidrar till uppgången i den samlade indikatorn.

Konfidensindikatorn för tjänstenäringarna är oförändrad från förra 
månaden och uppgår till 104,7, vilket visar på ett något starkare läge än 
normalt. Tjänsteföretagens syn på uppdragsvolymen är fortsatt betydligt 
ljusare än normalt, även om den dämpades något i november, och för-
väntningarna på efterfråge- och sysselsättningsutveckling är oförändrat 
optimistiska.

Barometerindikatorn steg från 113,4 i oktober till 
114,1 i november. Nivån visar på en betydligt star-
kare tillväxt än normalt i svensk ekonomi. I närings-
livet bidrog tillverkningsindustri och detaljhandel 
till uppgången. Hushållens konfidensindikator steg 
för andra månaden i rad i november. Hushållen be-
dömer dessutom risken att själv bli arbetslös som 
den lägsta på sexton år.

November 2017

ERA Marknadsrapport 2017

Det blir allt vanligare att företag 
checkar in på de svenska cam-
pingplatserna. Sveriges ledande 
campingkedja First Camp, ser en 
tydligt uppåtgående i trend i hela 
landet. Entreprenadbolag och 
försäljare hör till dem som bokar 
mest.

“Redan 2016 bokade företagen 
65 324 gästnätter hos oss. Det är 
ännu för tidigt att summera 2017 
men vi ser en starkt uppåtgående 
trend. Inom fem år är jag övertygad 
om att vi minst dubblerat denna 
siffra och börjar närma oss ett läge 
där halva vår omsättning är utanför 

det klassiska turistsegmentet”, sä-
ger Unni Åström, VD, First Camp.

Sett till omsättning så står före-
tagens bokningar för 20% av First 
Camps omsättning, trots att man 
inte  aktivt  bearbetat  det  nya af-
färssegmentet. För  att  möta  ef-
terfrågan  lanserar First  Camp  nu 
företagserbjudandet Smart Stay.

Med Smart Stay hoppas lan-
dets ledande campingkedja locka 
ännu fler moderna företag till 
destinationerna. First Camp ser 
redan en ökad efterfrågan på alla 
destinationer, från Luleå i norr till 
Malmö i söder. 

Företagsresenärer 
allt vanligare på campingen

European Rental Association (ERA) 
har offentliggjort ERAs mark-
nadsrapport för 2017. Rapporten 
innehåller information om den 
europeiska uthyrningsmarknaden 
för utrustning och är det enda eu-
ropeiska referensvärdet inom bran-
schen.

I ERA Marknadsrapport 2017 
konstateras att uthyrningsmark-
naden för utrustning har upplevt 
tillväxt i alla 15 länder som ingår i 
undersökningen i år. Dessutom 
upplevde uthyrningsindustrin inom 
28 EU- och EFTA länder, mellan 
2015 och 2016 en tillväxt på 3,1%. 
Den beräknade tillväxten för 2017 
visar en ökning på 2,5% från 2016 
och en ökning med 2,8% prognos-
tiseras för 2018 från 2017, båda med 
en konstant växelkurs.

Rapporten innehåller också siff-
ror för BNP-penetrationen och en 
beräkning av omsättning som andel 
av BNP. Den genomsnittliga BNP-
penetrationen för de 15 länderna i 
rapporten 2016 var på 1,7%, vilket 
är betydligt över de återstående 28 
EU- och Efta-ländernas genom-
snittliga penetration på 0,6%.

Den angivna statistiken visar till-
växt trots utmanande ekonomiska 
omständigheter, som bland annat 
val i USA, Frankrike, Tyskland och 
Nederländerna och den fortsatta 
turbulensen som orsakats av Stor-
britanniens beslut att lämna EU. I 
rapporten framgår att en mer säker 
sysselsättning inom uthyrningsbo-
lagen återspeglas i utvecklingen av 
investeringsprogram och förbätt-
rade servicebestämmelser, eftersom 
hyresbranschen flyttar fram till att 
bli fullserviceleverantör. Det kon-
staterades också att investeringar 
i hyresutrustning ökade med 2,6% 
från 2016 till 2017.

”Det är verkligen uppmunt-
rande att se tillväxten i vår bransch. 
2017 var ett händelserikt år och vi 
noterar att branschen omfattar, 
utvecklar och mognar i sina möjlig-
heter, med positiv effekt, säger ERSs 
generalsekreterare Michel Petit-
jean. Samtidigt erkänner företagen 
i hela Europa de fördelar som ut-
hyrning kan innebära för företaget, 
från en effektivare kapitalanvänd-
ning, tillgång till ett bredare utbud 
av utrustning, expertunderhåll och 
service till överensstämmelse med 
bestämmelserna och förbättrad 
hållbarhet.

ERA Marknadsrapport 2017 
innehåller en analys från land till 
land av 15 europeiska länder, som 
beskriver aktuell marknadsstor-
lek (2014-15) och uppskattningar 
(2016-17) i lokal valuta. Den inne-
håller detaljerad marknadsstor-
leksinformation för åren 2014-2019 
och nyckeltal inklusive flottans 
storlek och investeringar. Det in-
kluderar också penetrationsgrader 
mot ländernas BNP, byggproduk-
tion och befolkning. För varje av 
de 15 undersökta länderna finns 
dessutom prognoser för hyresom-
sättningen för 2018 och 2019. Den 
innehåller också en uppskattning i 
euro av storleken på den totala ut-
hyrningsmarknaden för utrustning 
i EU-28 och Efta-länderna för 2016.

Resultaten för den europeiska 
hyresmarknaden i denna rapport 
avser hyra av utrustning utan ope-
ratör. Siffrorna är baserade på of-
ficiell statistik för NACE rev. 2 kod 
77.32: ”Hyr och leasing av bygg- och 
anläggningsmaskiner och utrust-
ning utan operatör”. Rapporten, 
som beställts av ERA, är tillgänglig 
för ERA-medlemmar för € 300 och 
till icke-medlemmar för € 900. 



Behöver du en

byggkompressor

som funkar till

100% i alla lägen?

Ring Stefan Larsson
på 070-516 96 36

kaeser.se

SPECIALPRODUKTER

KRANFÖRARHISS GEDA 2 PK
GEDA 2 PK kranförarhiss kännetecknas 
av dess effektivitet, säkerhet och enkla 
handhavande. Kranföraren transporteras 
snabbt och säkert till sin arbetsplats högt 
uppe i skyn - upp till max. 150 m höjd.

Det � exibla systemet som GEDA 2 PK 
utgör passar till alla typer av tornkranar 
och till alla kranfabrikat.

info@bvm.se
www.bvm.se
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Hilti ingår utbildnings-
avtal med NIMAB 
Entreprenad AB
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Ramirent lyfter 
kvarteret Hägern

Hilti ingår treårigt utbildnings-
avtal med NIMAB Entreprenad 
AB, för att säkerställa att NIMAB 
bibehåller en hög kunskapsnivå 
inom arbetsmiljöområdet i takt 
med att organisationen växer.

NIMAB har valt att utbilda 
samtlig personal under en kon-
centrerad tidsperiod för att 
försäkra sig om att utbildnings-
insatsen skapar en gemensam 
kunskapsnivå bland deras med-
arbetare.

”I dagsläget stoltserar NIMAB 
med ett av de lägsta sjukskriv-
ningstalen i branschen, vilket 
beror på ett systematiskt arbets-
miljöarbete där friskvårdsinsat-
ser, daglig uppvärmning och ut-
bildning är obligatoriska inslag i 
verksamheten”, säger Bengt Ty-
kesson, Personalchef på NIMAB.

NIMAB har under 2017, via 
två större utbildningsinsatser 
valt att utbilda samtlig personal 
inom ämnena Kvartsdamm och 
Vibrationer via Hilti. ”Ytterligare 
utbildningsinsatser under 2017 är 
planerade, men vad som är gläd-
jande med det treåriga avtalet 
är den kvalitetsstämpel det till-
skriver våra utbildningar”, säger 
Anna Kittel, Produktchef Hälsa & 
Säkerhet på Hilti.

Hilti tar utbildningen från 
klassrum till arbetsplats och er-
bjuder en interaktiv och upp-
levelsebaserad utbildning, som 
ställer krav på ett aktivt deltagan-
de. Under 2016 utbildade Hilti 
drygt 4000 yrkesarbetare, plats-
chefer och arbetsledare inom 
arbetsmiljöområdet. I dagsläget 
innefattar utbildningsportföljen 
sex stycken branschanpassade ar-
betsmiljöutbildningar med fokus 
på b.la Kvartsdamm, Vibrationer, 
och Kemiska Arbetsmiljörisker.

I somras stod det klart att Rami-
rent vunnit upphandlingen till-
sammans med Selbergs Entrepre-
nad gällande helhetsåtagandet för 
uppbyggnaden av kvarteret Hä-
gern i Luleå. Nu har bygget kom-
mit igång ordentligt och förväntas 
stå klart för inflytt våren 2019.

Hägern kommer att bli ett 
punkthus på 14 våningar med 121 
hyresrätter. Lägenheterna blir re-
lativt små, på omkring 55 kvadrat-
meter. Byggnaden kommer även 
husera kontor och i bottenplan 
kommer en 600 kvadratmeter stor 
Coop-butik att öppna.

Ramirent har sedan i år ett ram-
avtal med Selbergs Entreprenad 
och har tidigare arbetat tillsam-
mans i projektetBergviken BVO2. 
Utöver Selbergs projektet Hägern, 
jobbar Ramirent med Selbergs 
på deras projekt ”Lilla syster” och 
”Gersen” i Luleå.

På taket installeras solceller och 
huset byggs enligt kraven för mil-
jöbyggnad nivå silver. Solcellerna 
ska bland annat ge el till de som vill 
ladda sin cykel, moped eller bil i det 
tillhörande garaget.

Byggvolymen är på cirka 200 
miljoner kronor och Hägern vän-
tas stå färdigt för inflytt våren 2019. 

Lars Celsing blir ny operativ chef på 
maskinuthyrningsföretaget Stavdal 
och tar därmed över ansvaret för 
att leda det operativa arbetet från 
Vd Mikael Olson, som kommer 
att fokusera helt på den strategis-
ka utvecklingen av företaget. Lars 
Celsing kommer närmast från 
Cramo där han suttit i ledningen 
som regionchef i nio år.

Stavdal rekryterar 
toppchef från Cramo

Under två dagar i september (21-
22) firade Komatsu Europe Inter-
national N.V. (KEISA) sin 50-års-
dag tillsammans med såväl nya 
som pensionerade medarbetare 
samt europeiska återförsäljar- 
och leverantörsdelegater. En for-
mell ceremoni hölls på Komatsus 
huvudkontor i Vilvoorde, följt av 
ett event på Castle Ter Block i 
Overijse nära Bryssel.

Bland de över 300 gäster-
na fanns bland annat Tetsuji 
Ohashi - VD och Koncernchef, 
Peter Howe - Styrelseordförande 
KEISA , Mas Morishita - VD för 
KEISA, Lodewijk De Witte - Pro-
vinsguvernör i Flemish Brabant, 
Hans Bonte - Borgmästare i 
Vilvoorde och hans excellens Ha-
jime Hayashi - Japans ambassa-
dör i Belgien. Efter tal och rund-
tur på lagret i Vilvoorde, flyttade 
festen till Castle Ter Block för en 
avslutande bankett där priser de-
lades ut till Komatsu återförsäl-
jare. Bland annat fick Söderberg 
& Haak motta en utmärkelse 
för försäljningsframgångarna i 
Sverige. Vid stora högtider som 
denna arrangeras ofta en japansk 
”kagami biraki”-ceremoni med 
ögonmålning av ”Daruma” lycko-
docka.

50 ÅR I EUROPA
1967 grundades ”N.V. Komat-
su Europe S.A ” i Belgien och 
Komatsu Europe är en av de 
första Komatsu-anläggningarna 
som är etablerade utanför Japan. 
Det världsberömda företaget 
Komatsu Ltd., är baserat i Tokyo. 
Den europeiska anläggningen 
låg ursprungligen i Antwerpen, 
men flyttade till och in i ett nytt 
europeiskt koordinationscenter 

med ett separat reservdelslager i 
Vilvoorde nära Bryssels flygplats.

I december 1989 ändrades 
företagsnamnet officiellt till 
”Komatsu Europe International 
N.V.” vars mål var att samordna 
och utöka Komatsus verksamhet 
i Europa. Under 2005 lanserades 
”Komatsu Financial Europe” som 
ger kunderna skräddarsydda fi-
nansieringslösningar och lägre 
ägandekostnader. År 2006 bygg-
des nya byggnader där nuvarande 
kontor ligger.

Idag sysselsätter Komatsu 
Europe över 300 personer. Tek-
niker, säljare, marknadsförings- 
och juridiska experter arbetar 
tillsammans med administrativ 
personal och med ett omfattande 
nätverk av över 40 distributörer 
och fem Komatsu-anläggningar. 
Komatsu Europe utvecklar, till-
verkar och importerar högkva-
litativa maskiner inom bygg-, 
entreprenad- och gruvindustrin 
för de europeiska och Nordafri-
kanska marknaderna. De är spe-
cialiserade på schaktmaskiner 
som integreras med Komatsus 
exklusiva hybrid- och intelligenta 
maskinstyrningsteknologi.

Komatsu Europe är också 
centrum för Komatsu Europe Parts 
Operations (KEPO). Ett 60 000 
kvadratmeter stort reservdelslager 
som rymmer över 200 000 olika 
reservdelsartiklar vilka snabbt kan 
skickas till distributörer i Europa, 
Mellanöstern och Afrika.

”Komatsu Europe är här för 
att stanna, som det mest inno-
vativa varumärket i branschen”, 
säger Dirk Stukkens, administra-
tiv chef. ”Vi finns alltid för våra 
kunder; vi arbetar som team och 
växer med våra distributörer”. 

KOMATSU EUROPE 50 ÅR



Kvalitetsmaskiner
•  Lastkapacitet 700 kg, 1 ton,
 1,6 ton och 2,5 ton

• Lastare och svängbart flak

Minidumper S100 
med lastare

Minidumper SC75 
med lastare

Minidumper SC25A 
med lastare

031-25 10 55
Se mer på vår hemsida  www.bbm.se

Minidumper S160 
med lastare

Slyklippare
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Det grekiska kolkraftverket Ptolemaida, 
knappt 600 km nordväst om Aten, ut-
ökas med ett helt nytt block, Block V. 

Förutom en effekthöjning genomförs omfat-
tande moderniseringar. GEDA Dechentreiter 
GmbH & Co. KG bidrar med sex olika hiss-
lösningar som möjliggör effektiva transporter 
och högsta personsäkerhet.

Hitachi Power Europe levererar tillsam-
mans med det grekiska ingenjörsföretaget 
Terna, ett nyckelfärdigt kraftverk på 660 Me-
gawatt till det grekiska statliga energibolaget 
Public Power Corporation (PPC). Kontraktet 
för detta miljardprojekt slöts redan 2013 och 
förberedelserna har pågått sedan dess och 
ansvaret för byggnationen gavs byggföretaget 
Stagakis Ltd hemmahörande i Aten. Det nya 
kraftverksblocket, Block V, kommer delvis er-
sätta gammal teknik från 60-talet. Finansie-
ringen av jätteprojektet görs av ett i huvudsak 
internationellt konsortium med bland andra 
tyska Bundesrepublik Deutschland Export-
hilfe bland kreditgaranterna.

FLEXIBILITET OCH SPECIALLÖSNINGAR
Detta enorma projekt ställer stora krav på 
problemfria hisslösningar för transport av 
stora mängder material och personal. Staga-
kis Ltd. vände sig därför till GEDA-Dechen-
treiter GmbH & Co. KG och valde därefter att 
använda tre olika hisstyper på arbetsplatsen. 

Att välja tekniskt avancerade och flexibla 
hisslösningar från GEDA blev lösningen på 
komplexa problem. Pantelis Stagakis, VD på 
Stagakis Ltd, säger ”I det här byggprojektet 

GREKISKT MEGAPROJEKT
Hiss-specialisten GEDA understödjer nybyggnation av kraft-
verk med flexibla speciallösningar.

ställdes vi inför stora utmaningar hur vi bäst 
skulle lösa frågan om material- och personal-
flöde. Bland annat det faktum att byggna-
derna dagligen sköt i höjden ställde oss inför 
utomordentliga utmaningar då även kranar 
och bygghissar måste kunna jämna steg med 
byggnationen. Allt eftersom bygget fortskri-
der måste, för att inte hindra byggprocessen, 
lyftutrustningen omlokaliseras vilket ställer 
stora krav på snabb demontering och åter-
montering så att inte materialflödet stoppas 
upp.”

”Tack vare Know-how från GEDA-exper-
ter i kombination med tidigare erfarenheter 
hos Stagakis Ltd. kunde vi till slut bemästra 
utmaningen”, avslutar Pantelis Stagakis.

MULTITALANG I INSATS
På arbetsplatsen används tre GEDA Multlift 
P12 ”Comfort-utförande“ för effektiv trans-
port av material och personal. GEDA Multilift 
är ett riktigt “universalverktyg” som klarar alla 
arbetsuppgifter i detta megaprojekt. Oavsett 
om hissen installeras på utsidan pylonerna, 
invändigt i schakt eller med specialförank-
ringar i stålkonstruktionerna, så erbjuder den 
flexibla konstruktionslösningen i GEDA Mul-
tilift-serien en effektiv bygghisslösning. Bas-
enheten bestående av grundram, korg med 
transmission, inhägnad och platsbesparande 
platt släpkabel utgör en färdigmonterad och 
kompakt enhet som snabbt och kostnadsef-
fektivt kan transporteras och installeras inom 
byggprojektet. När basenheten ställts på plats 
kan mastbyggnationen starta direkt vilket 

effektiviserar omplaceringar och garanterar 
kort avbrott i materialflödet. 

De tre hissarna i Ptolemaida är konfigure-
rade för lyftkapacitet 1.200 kg eller 12 personer.

GEDA SPECIALLÖSNING
En mycket viktig del i ombyggnaden av kraft-
verket utgörs av det nya kyltornet för Block V. 
I detta fall skall hissen användas till transport 
av material och personal till och från en avlast-
ningsplattform och glidformen på tornets topp. 
Vad som ytterligare komplicerade det hela var 
tornets föränderliga geometri och valet föll på 
slutligen på GEDA PH 2032 650 Singel.

Tornets geometri med variation av ytter-
mantelns lutning gjorde att konstruktionstea-
met ställdes inför utomordentliga utmaningar. 
Inte bara masten utan även korgen behövde 
anpassas så att vinkeln inte utgjorde hinder för 
säker och bekväm transport. Ytterligare fråge-
tecken var hur stannplanet skulle kunna nås 
från korgen då masten av naturliga skäl måste 
vara närmast kyltornet. Lösningen blev att ut-
rusta korgen med en D-dörr, placerad på kor-
gens långsida närmast tornets yttermantel. På 
så sätt garanterades en säker passage för både 
material och personal. D-dörren är en unik 
speciallösning som utvecklats av GEDA.

TVÅ KRANFÖRARHISSAR GEDA 2 PK
Allt är stort och högt på denna arbetsplatsen, 
så även tornkranen som används. Kranens 
masthöjd är hela 186 m så en hisslösning 
för kranföraren var helt nödvändig. GEDA 2 
PK levereras i fyra standardversioner, 60 m, 
80 m, 120 m och 150 m. Genom att göra ett 
avlastningsplan ungefär halvvägs upp och 
använda två hissar så löstes höjdproblemet 
elegant och kranföraren slipper slösa tid och 
möda att dagligen klättra 186 m upp och 186 
m ner. Ett annat tungt vägande skäl till att 
välja GEDA kranförarhissen var säkerhetsas-
pekten. Nu kan eventuella räddningsaktio-
ner av kranföraren utföras snabbt och säkert 
så att ingen värdefull tid går förlorad innan 
kranföraren kan få vård. Kranförarhiss GEDA 
2 PK är konstruerad för transport av max. 2 
personer med totalvikt på max. 200 kg. Med 
denna höga lastkapacitet kan även material 
för service- och underhållsarbeten på kranen 
utan problem tas med upp.

START PLANERAS TILL 2020
Det är inte utan grund varför Stagakis Ltd. 
valt att använda GEDA som leverantör av 
hissarna.  ”GEDA har med teknisk “Know-
how” och speciallösningen möjliggjort att vi 
på denna komplexa arbetsplats effektivt kun-
nat lösa alla nödvändiga transporter, oavsett 
om det handlat om transport av material eller 
personal”, säger VD Pantelis på Stagakis Ltd.

2020 skall det nya kraftverksblocket i Pto-
lomaida startas och anslutas till elnätet.
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Liftar

Färre liftnyheter under 2017
Nu är snart ett nytt liftår till ända och i vanlig ordning i årets sista 
nummer publicerar vi vårt lifttema. Liftsektorn är ett produkt-
område där det, till skillnad från andra områden, händer ganska 
mycket under en tolvmånadersperiod. Dock har 2017 varit lite 
lugnare än genomsnittet med färre stora nyheter.

Här kommer en sammanfattning över 
vilka nyheter som lanserats under 
året från ett flertal av landets aktörer 

på liftar. Dock har det inte flaggats för några 
introduktioner i dagarna. Inom någon må-
nad arrangeras mässan World of Concrete i 
Las vegas och i april är det dags för Intermat 
och World of Concrete Europe i Paris. Många 
tillverkare av liftar vill nog därför helst vänta 
med offentliggörandet. Vi återkommer därför 
med all säkerhet med mera nyheter på lift-
fronten under våren 2018.

NYHETER FRÅN BRUBAKKEN
Brubakken, som säljer ett brett sortiment av 
alla typer av liftar bestående av liftar från JLG, 
Ommelift, Ruthmann, Multitel och Versalift, 
har släppt en hel del nyheter under året.

I slutet av förra året lanserade man några 
billiftar från Ruthmann som kom ut på mark-
naden i år. 

Brubakken presenterade också  JLGs nya 
liftserie Power Tower bestående av nio enk-
lare och lätthanterliga liftmodeller. Liftarna 
finns med arbetshöjd upp till fem meter och 
är ett perfekt komplement och säkert alterna-
tiv till vanliga stegar. Power Tower-serien 
består av både helt manuella liftar, push 
around till självgående modeller med 
batteridriven höj- och sänkfunk-
tion. Liftarna är driftsäkra, miljövän-
liga och lätta att flytta och manövrera. 
Eco-modellerna har ett patenterat ma-
nuellt lyftsystem som gör de så gott som un-
derhållsfria då de varken kräver batterier, el 
eller hydraulolja. Manövreringen och driften 



Liftar
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är enkel, tyst och miljövänlig vilket gör den 
speciellt lämplig till miljöer som skolor, sjuk-
hus och andra institutioner. Liftarnas kom-
pakta mått och låga vikt gör att användaren 
enkelt kan manövrera genom dörröppningar 
och i hissar. Liftarna finns med arbetshöjd 
upp till 5,10 meter och på plattformen finns 
avlastningsyta med plats för exv. verktyg eller 
varor. Ett mycket bra, säkert och kostnadsef-
fektivt alternativ till stegar och byggnads-
ställningar eftersom man har båda händerna 
fria när man arbetar. En annan nyhet är att 
Brubakken öppnat nytt kontor i Stockholm 
på Dåntorpsvägen 33E i Jordbro.

www.brubakken.se

HAULOTTE 
LANSERADE NYA HT28 I LAS VEGAS
Haulotte har släppt nya HT28 som är en 
blandning av precision och hållbarhet. Den 
är utformad för alla applikationer med sin 
mångsidighet. Perfekt för byggnadsarbeten, 
ytbehandling, underhåll och besiktning, re-
novering av byggnader, rivning, varvskon-
struktion, gruvdrift, landskapsarkitektur och 
trädkirurgi. HT28 sortimentet är den första 
liften att presentera nya Active Ligthting 
System. Belysning finns på flera ställen runt 
maskinen och belyser effektivt särskilt om-
rådet kring bommen. HT28 kan dessutom 
fördubbla sin lastkapacitet. Detta är ett alter-

nativ för modellen 
230/kg/350kg. I 350 
kg-läge, kan platt-
formen utökas med 
40% extra kapacitet. 

HT28-sortimentet har utformats för att vara 
enkel att förflytta även i svår terräng och svår-
tillgängliga områden. Det ger följande förde-
lar som en oscillerande axel för överlägsen 
mark vidhäftning samt hydraulisk differenti-
alhjullåsning för att effektivt fördela kraften 
till hjulen. Maskinen har en hög markfrigång 
för att komma över hinder. Max lutning upp 
till 45%.

www.haulotte.se

LIFTUTHYRARE FIRAR 40 ÅR
Värt att nämnas är också att liftuthyraren Heri 
AB i Luleå, medlem i Hyreskedjan, fyllt 40 år. 

www.heri.se

IPAF SATSAR PÅ 
NORDEN OCH BALTIKUM
En annan nyhet värd att nämna är att IPAF, 
International Powered Access Federation, 
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Holland Lift har lanserat en ny mo-
dell av saxlift utrustad med fram-
tidens miljövänliga dieselmotor. 

Huvudfunktionen hos den nya HL-275 
D25 4WD / P / N är dess Hatz 4H50TIC 
dieselmotor. Denna dieselmotor är Stage 
IIIB (EU 97/68) / Tier 4 Final (EPA) - Steg V 
godkänd och uppfyller därmed de sträng-
aste gränsvärdena för utsläpp i hela Euro-
pa och USA. Den är också väldigt tyst och 
ger en väsentligt lägre bränsleförbrukning 
än jämförbara alternativa motorer. Som 
ett paket uppfyller den därför flera viktiga 
miljö- och operativa mål. Steg V kommer 
att fasas in från och med 31 december 2018.

Som namnet antyder är HL-275 D25 
härledd till Holland Lift existerande HL-
275 D27-modell. Men liksom den grönare 
motorn har den en annan viktig skillnad: 
den är smalare. I stället för att vara 2,65 m 
bred, är den 2,5 m bred. Denna ändring, 
som gjorts som svar på kundens återkopp-
ling, innebär att D25-versionen kan flyttas 
på en vanlig transportör. Den bredare D27 
kräver speciella transportarrangemang. 
Och trots den lilla reduktionen i bredden 
kan HL-275 D25 fortfarande köras säkert i 
full höjd, vilket är samma 27 m som D27-
modellen. Samma Hatz-motorenhet kom-
mer också att finnas tillgänglig på Holland 
Lifts HL-340 D25 saxlift i december 2018.

Nästa generationen gröna teknik 
på ny saxlift från Holland Lift

etablerat sig i Norden och de baltiska staterna. 
IPAF har sedan starten på 80-talet vuxit i takt 
med att branschen med mobila arbetsplattfor-

mar har utvecklats. Den globala branschorga-
nisationen tillhandahåller bland annat utbild-
ning, tekniskt och säkerhetsmässigt stöd i 62 
länder runt om i världen. I Norden och de bal-
tiska länderna representeras IPAF av Kent Bo-
ström, som branschen känner väl sedan hans 
många år hos tillverkaren Grindex.

www.ipaf.org

NYHETER FRÅN SCANTRUCK
En annan leverantör som under året formli-
gen bombarderat med nyheter är Scantruck 
som numera säljer Manitous sortiment i Sve-
rige. Här är ett axplock av nyheter under året. 
Företaget meddelar att man numera delar lo-
kaler med Komatsu-distributören Söderberg 
& Haak i sina  nya lokaler i Roserberg norr 
om Stockholm. Vidare har Scantruck blivit 
distributörer av tyska fabrikatet PB Platforms 
som är de största tillverkarna av saxliftar med 
plattformar på nästan 20 kvm med lyfthöjder 
på 27,25 meter. Edan har man lanserat två nya 
Manitou-liftar, Manitou MRT 3050 och den 
lika nya 22 meters teleskopliften Manitou 220 
TJ. MRT 3050 når upp till hela 30 meter. Man 
har också visat nya Manitou MLT 737-130 PS+. 
Modellen är en av nio nya landbruksteleskop-
lastare i den New Ag-serien, som Manitou 
presenterade i slutet på 2016, och som med 
ett antal nya funktioner sätter en ny standard.  

SCANTRUCK FÖRSTÄRKER 
SIN POSITION PÅ EFTERMARKNADEN
Scantruck tillkännager två nya medarbetare. 



När uppdraget handlar om snabb och säker precisionsrivning är det svårt att slå en fjärrstyrd rivningsrobot 

som Husqvarna DXR. En kraftfull redskapsbärare som är så kompakt, smidig och lätt att den kan gå i trappor, 

krypa genom smala öppningar eller firas ner i schakt för att göra tunga och farliga jobb, medan du själv styr  

den på bekvämt avstånd med den trådlösa fjärrkontrollen. DXR kan utrustas med flera kraftfulla verktyg  

och tillbehör för rivning, fräsning, grävning och sortering. 

Se Husqvarna DXR i aktion och lär dig hur du använder den på dxruserguide.com

www.husqvarnacp.se

Copyright © 2017 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)

LÄR DIG HUR DU SLIPPER
GÖRA JOBBET SJÄLV  
PÅ DXRUSERGUIDE.COM



info@hyreskedjan.se • www.hyreskedjan.se

Hyres

PICKUP
10ST LÄNSPUMPAR PERSONALBOD

Vi är specialister på att sälja begagnade hyrmaskiner! 
Med över 100 000 besökare varje månad och köpare i över 60 länder.

Kontakta oss på 054 - 15 13 04 eller info@klaravik.se

TJÄNA PENGAR PÅ 
DIN GAMLA MASKINPARK!

www.klaravik.se

SÅLD FÖR 44 000kr SÅLD FÖR 42 500kr SÅLD FÖR 62 000kr
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Theodor Hedberg har anställts som service-
tekniker i Stockholmsområdet. Marcus Ström-
berg har anställts som eftermarknadschef.

Marcus uppgift är att effektivisera företa-
gets serviceorganisation inklusive bolagets 
servicepartner i hela Sverige. Detta för att alla 
bolagets kunder upplever samma goda ser-
vice, oberoende av servicetekniker eller servi-
cepartner som gör arbetet.

www.scantruck.se

NY VIKBOMSLIFT FRÅN SKYJACK
I en separat artikel på sida 20 kan du läsa om 
nyheter från Skyjack. Skyjack lanserar näm-

ligen sin största vikbomslift SJ85 AJ med en 
arbetshöjd på hela 27,91 m.

www.skyjack.se

ZIPUP ÖKAR SATSNINGEN PÅ SNORKEL
Sist ut men inte minst är leverantörern Zip 
Up som kontinuerligt lanserar nyheter. På 
den svenska marknaden säljer Zip Up fabrika-
ten Dinolift, Snorkel, ATN och GSR. Dinolift 
som tillverkas i Finland har ett starkt fäste i 
hela Norden och tillverkaren meddelade nyli-
gen att man uppdaterat sin hemsida, dinolift.
se. Den nya hemsidan är lättare att navigera 
och hämta information från för att kunder 

enkelt ska hitta rätt typ av lift till sina arbeten.
Ett annat starkt växande märke i Sverige 

är amerikanska Snorkel. I samband med Hy-
reskedjans årsmöte i våras hade deltagarna 
förmånen att lyssna till en föreläsning av 
Snorkels VD Don Ahern som gästade. Besö-
ket hade arrangerats av Zip Ups VD Richard 
Holmlund. Ahern berättade om Ahern Ren-
tals, med huvudkontor i Las Vegas och om 
hur man förvärvade Snorkel Lifts och hur 
man lyckats driva upp det till et framgångs-
rikt bolag. En intressant föreläsning som SRT 
skrev om i nummer tre under 2017.

www.zipup.se



“Vi har tagit vikbomsliften ytterligare ett 
steg längre med vår nya SJ85 AJ”, säger Co-
rey Connolly, product manager på Skyjack. 

“Att kunna erbjuda en så stor vikbomslift med 
exceptionell ”up-and-over clearance” som kom-
plement till den väl tilltagna arbetshöjden och si-
doräckvidden kommer att ge brukaren möjlighe-
ten att lösa många uppgifter i många komplexa 
situationer som inte tidigare varit möjligt.”

Precis som på Skyjacks alla andra vikbomslif-
tar så tillåter konstruktionen och utformningen 
av bomen en helt unik vertikal rörelse utan att 
behöva köra flera funktioner samtidigt, kallat 
SKYRISER™ . Tack vare den unika bomkon-
struktionen så kan även brukaren ta sig från full 
arbetshöjd till marknivå på bara 60-70 sekun-
der, kallat SPEEDYREACH™. Detta tack vare 
den långa räckvidden på överbommen.

“Användaren kommer definitivt märka 
hur mycket fortare det går att ta sig till full 

SJ85 AJ har den klassledande arbetshöjden 27.91 m (91.6 
ft), sidoräckvidden 17.07 m (56 ft) och en ”up-and-over 
clearance” på 10.36 m (34 ft). Den har samma visuella 
design och användarvänlighet som gjorde SJ63 AJ till den 
succén den är idag och har ett räckviddsdiagram som sär-
skiljer sig från andra liknande enheter.

arbetshöjd och ner till marknivå igen med 
SJ85 AJ”, säger Connolly. “Skyjacks design på 
vikbomsliftar är det som särskiljer vår nya 
SJ85 AJ från liknande liftar i klassen. Man be-
höver inte heller oroa sig för att vara tvungen 
att köra flera funktioner samtidigt, konstruk-
tionen sköter det automatiskt. SJ85 AJ fung-
erar likadant som alla andra av Skyjacks vik-
bomsliftar – den går helt vertikalt upp och 
ned utan någon horisontell rörelse.”

SJ85 AJ är även den, precis som alla andra 
bomliftar från Skyjack, utrustad med EASY-
DRIVE körriktningsavkännande funktion för 
drivning och styrning. En unik funktion fram-
tagen av Skyjack vilket innebär att manöverpa-
nelen alltid är orienterad efter bommen och 
inte chassit, liften känner själv av åt vilket håll 
chassit är vridet i förhållande till manöverpa-
nelen och ändrar därför funktionernas rörelse 
för att minimera risken för en eventuell olycka.

Genom kombinationen av en enastående 
räckvidd och lastkapacitet i plattformen 340/227 
kg gör det SJ85 AJ till den effektivaste maskinen 
för användare som vill maximera produktivite-
ten och säkerheten på varje arbetsplats.

BATTERIDRIVEN VIKBOM
Skyjacks SJ30 ARJE är den första elektriska 
vikbomsliften i nuvarnade serien, den första 
med roterande jibbA och den första som är ut-
rustad med elektrisk drivmotorer. Dess kom-
pakta design medför som många av Skyjack´s 
andra bomliftar ”zero tailswing”, vilket gör 
den perfekt för manövrering i trånga utrym-
men som exempelvis produktionslinor och 
lager. SJ30 ARJE har en arbetshöjd på 11 m (36 
ft), sidoräckvidd på 6.25 m (20.5 ft), ”up-and-
over- höjd” of 3.99 m (13.1 ft) och en transport-
bredd på 1.19 m (3.9 ft).

AC driften består av två elektriska hjulmo-
torer som arbetar parallellt för att optimera 
stigningsförmågan som är på hela 35% medan 
hastighets- och lutningssensorer reducerar 
greppförlusten och däckslitage. Optimerad 
batteristorlek och laddare tillåter längre ar-
betstid per laddcykel för att maximera effekti-
viteten för användaren.

SJ30 ARJE är even den utrustad med SKY-
RISER™ och EASYDRIVE™.

SKYJACK 
lanserar sin största vikbomslift SJ85 AJ
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®

Brubakken har lång och gedigen erfarenhet av liftar, och vi är 

stolta över att ha ett stort varierat utbud med de allra bästa 

produkterna på marknaden.     www.brubakken.se



EXPANSION ÄR DET SOM 
GÄLLER FÖR JERNEVIKEN NU

Nu laddar Jerneviken Maskin i Göteborg för fullt inför framtiden 
men flera nya produkter. En an nyheterna är att man på allvar 
ger sig in i rentalbranschen med bland annat ett för Sverige helt 
nytt sortiment av amerikanska maskiner för slipning och pole-
ring av betonggolv.

Jerneviken Maskins härliga gäng.

Enkelt att byta verktyg.
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För drygt ett år sedan, mitt under brin-
nande DEMCON-mässa, möttes vi av 
budet att Jerneviken Maskins grundare 

Owe Persson gått ur tiden efter en tids sjuk-
dom. Med den position som Owe haft både i 
branschen och i sitt företag var hans död ett 
hårt slag. Owe var en av de som var med när 
den svenska håltagningsbranschen startade 
och en av de nyckelpersoner som haft stor be-
tydelse för branschens utveckling.

SAMMA RIKTNING 
MEN MÅNGA FÖRÄNDRINGAR
Att allt skulle bli annorlunda efter Owes bort-
gång både i branschen som sådan men fram-
förallt inom det bolag han älskade så högt, 
rådde ingen tvekan om. En ofrånkomlighet 
när en person som Owe försvinner från verk-
samheten. Under de dryga 14 månader som 
gått har en hel del hänt i både branschen och 
på Jerneviken Maskin. Företaget har alltid 
haft en stark förankring bland håltagarna och 
många andra leverantörer vill naturligtvis ha 
en bit av den kakan.

Under året har en hel del förändringar 
skett inom Jerneviken Maskin. Förändring-
arna handlar både om inriktning- och per-

sonal. Eva Dahlberg utsågs omedelbart efter 
Owes bortgång till företagets VD. Personal-
styrkan har förändrats under det senaste 
året. Några har lämnat företaget medan tre 
nya ansikten tillkommit. Peter Niklasson är 
ny övergripande Affärsansvarig och ansvarig 
för Göteborgsregionen, Andrée Bergström är 
Affärsansvarig för Mellansverige samt att An-
dreas Kihlgren har anställts som Produkt- & 
Affärskoordinator. Torsten Lindvall har varit 
med Jerneviken Maskin sedan länge och är 
Affärsansvarig för södra Sverige. Inom admi-
nistration och produktion är personalstyrkan 
i princip den samma sedan tidigare. 

När Svensk Rental Tidning besökte Jernevi-
ken Maskin i oktober berättar Eva Dahlberg om 
bolagets nya strategi. Eva berättar att strategin 
är att aktivt förstärka sin ställning på håltag-
ningsmarknaden samt inom rentalbranschen. 
“Inom håltagning har vi sedan länge de rätta 
produkterna och det tror jag de flesta håltagare 
känner till sedan länge. Vi har ett mycket brett 
sortiment av bra och prisvärda diamantverktyg 
och maskiner för håltagning. En av våra styrkor 
är också alla de olika typer av hjälpmedel som 
finns i vårt sortiment och som gör vardagen 
enklare för både håltagare och byggentrepre-
nörer. Här har Owe Perssons och våra anställ-
da lagt ner ett stort utvecklingsarbete sedan 
många år tillbaka”, berättar Eva.

En del i Jernevikens satsning är att man vill 
bredda sig på hela den svenska marknaden.

Göteborgsområdet är förstärkt av Pe-
ter Niklasson som kommentarer: 
“Det känns fantastiskt spännande 
att arbeta på Jerneviken Maskin och 
i den här branschen. För mig är dock 
håltagning ganska nytt men med bra 
stöd från både kollegor och kunder 
går det ganska smidigt att komma in 
i arbetet. Jag har dock lång erfarenhet 
från att ha arbetat med infästningar 
och annat inom byggbranschen, där 
jag känner mig hemma”, säger Peter. 

NY FILIAL I STOCKHOLM
I södra Sverige har man sedan länge ett starkt 
fäste bland håltagare och nu vill man stärka 
sin ställning i andra delar av landet. 



EXPANSION ÄR DET SOM 
GÄLLER FÖR JERNEVIKEN NU

Andrée Bergström som är Affärsansvarig för Mellansverige visar en av de nya sliparna från Sase.
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Företagets inriktning är inte annorlun-
da. Istället ökar man sin satsning och gör 
den mera målmedveten. Rentalmarknaden 
kommer man dock att prioritera mer än ti-
digare. Jerneviken satsar på bred front i Mel-
lansverige och i Stockholm förstärker man 
sin närvaro genom att öppna eget kontor i 
Skärholmen. Jerneviken Maskin har sedan 
länge ett nära samarbete med Pelles Diamant 
i Skärholmen söder om Stockholm. “Den 18 

januari nästa år kommer vi att hål-
la ett öppet hus i våra nya lokaler i 
Stockholm på Strömsätravägen 18 i 
Skärholmen”, berättar Peter. 

Man har också anställt Thomas 
Johansson som teknisk konsult, ut-
bildare och säljare på norra Sverige. 
Thomas har lång erfarenhet från 
håltagningsbranschen och han kom-
mer att vara ett viktigt stöd för hela 
bolaget och på alla regioner. Thomas 
grundade ursprungligen Falken-

bergs Håltagning som sedan 1987 drivs av 
Thomas bror Urban Johansson. Falkenbergs 
Håltagning tilldelades för övrigt det Svenska 
Demoleringspriset 2016. 

UTRUSTNING FÖR SLIPNING
OCH POLERING AV BETONGGOLV
Att Jernevikens sortiment är stort både ifråga 
om diamantverktyg och maskiner råder ingen 
tvekan om. Sedan några år tillbaka säljer man 
det nya egenutvecklade diamantverktygspro-
grammet Dimacx som man fått mycket fin 
kritik för. Inom maskiner och hjälpmedel har 
man sedan några år marknadsfört Oxysan där 
man genom joniseringsteknik bekämpar det 
skadliga dammet på byggarbetsplatser. Men 
den stora nyheten när Svensk Rental besöker 
är företagets nya satsning på maskiner och 
verktyg för slipning och polering av betong-
golv. “Vi har nyligen slutit ett samarbetsav-
tal med den amerikanska tillverkaren SASE 
Company, LLC som är en av de största till-
verkarna av maskiner och verktyg för slipning 
och polering av betonggolv i USA”, berättar 
Peter.

SASE är inget obekant varumärke. I syn-
nerhet inte i USA där man har en stor andel 
marknadsandelar men man har även sålt sina 
produkter på den europeiska marknaden se-
dan ett tiotal år tillbaka. SASE har ett brett 
sortiment som inte bara består av golvslipar. 



Ny liten joniseringsenhet från Oxysan. Andreas Kihlgren som är Produkt- & Affärskoordinator hjälper en kund att ta ut diamantverktyg.
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Man tillverkar även andra typer av maskiner 
och verktyg för golvbearbetning som på eng-
elska kallas Floor Scrapers, Shavers, Scarifiers, 
Burnisher, golvfräsar samt en rad andra hjälp-
medel och tillbehör för behandling av både be-
tong och terrazzo-ytor. Företaget har även sina 
egna stofthanterare. Men för Jernevikens del 
satsar man först och främst på SASE program 
för slipning och polering av betonggolv med 
tillhörande dammsugare. “Vi säljer fyra model-
ler av slip- och poleringsmaskiner från SASE, 
PDG 5000, PDG 6000, PDG 8000 och PDG 
9500. Samtliga modeller finns både med och 
utan fjärrstyrning. I sortimentet finns också 
sex olika modeller av stofthanterare varav vi 
främst kommer att fokusera på tre som pas-

sar bäst för slipning och polering”, säger Peter. 
Den största modellen av slipmaskinerna, RDG 
9500, som klarar att slipa en yta på upp till näs-
tan en meter i diameter är försedd med ett lågt 
utstickande parti som klarar av att gå in under 
och slipa under socklar vilket är en smart lös-
ning för mera effektivt golvslipningsarbete. 
SASE verktygssortiment för slipning och pole-
ring omfattas av alla de typer av verktyg som 
behövs för renovering, sanering, slipning och 
polering av betonggolv. Verktygen för polering 
är uppdelade i sju olika steg och hårdheter och 
som finns i en rad olika “grits”.

“Just nu siktar vi in vår marknadsföring och 
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THERMOX TJÄLTINARE
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Vår nya smarta, smidiga och 
Enköpingstillverkade tjältinare 
VC80 finns nu tillgänglig att 
beställa från vårt lager!  
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200KVM per enhet
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THERMOX Byggtork
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loop, 1-rörssystem, som förbättrar 
driftsäkerheten och minskar behovet 
av rengöring och service.
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Demoleringsbranschen går på högvarv i Sverige. 
Behovet av bostäder är fortsatt skriande och det 
verkar inte som att efterfrågan kommer att mättas 
under de närmaste två åren. Så länge vi lever med 
denna situation på byggmarknaden är risken för att 
en bostadsbubbla skall spricka inte så stor. Något 
som bådar gott inför DEMCON 2018.

“Med det läge vi har på marknaden tror jag att 
DEMCON 2018 ligger helt rätt i tiden. Våra entre-
prenörer har mycket att göra. Samtidigt är kon-
kurrensen stor. Det gäller att särskilja sig från sina 
konkurrenter med större kunnande, mera effektiva 

maskiner och metoder samt effektivare verktyg. 
Här har våra leverantörer en utmaning att fånga 
upp detta och DEMCON blir då en än viktigare mö-
tesplats”, säger Jan Hermansson som ansvarar för 
DEMCON. 

Sjunde upplagan av DEMCON
DEMCON 2018, som hålls på Inframässan på Infra-
City norr om Stockholm, arrangeras nu för sjunde 
gången sedan 1998. Inriktningen är den samma 
sedan starten, det vill säga att mässan riktar in 
sig på den bransch som har samlingsnamnet de-

molering. Inom demolering ryms sektorer såsom 
betonghåltagning, rivning, slipning och polering av 
betonggolv, återvinning av rivningsrester, sanering, 
stofthantering, vattenbilning med mera. Samman-
taget de tjänster som våra entreprenörer erbjuder. 
“Under de nästan 30 år som vi arbetat med demo-
leringsbranschen är det intressant att konstatera 
att många entreprenörer omfamnat så många flera 
tekniker än vad de ursprungligen jobbat med. Att 
erbjuda rivningstjänster eller slipning av betonggolv 
är idag nästan en självklarhet om man är håltagare 
exempelvis. Det har hänt mycket med branschen 

DEMCON 2018



och det är precis den här utvecklingen mässan 
DEMCON kommunicerat sedan slutet av 1990-ta-
let”, säger Jan.

Stort intresse
Mässan DEMCON 2018 kommer att hållas den 27-
28 september nästa år. Redan nu är intresset stort 
och många utställare har redan bokat sina montrar. 
“Inför DEMCON 2018 är intresset större än det 
brukar vara. Många utställare hörde av sig redan ef-
ter semestern i år och ville boka. Leverantörskartan 
har ju också ritats om en del sedan förra mässan 

så det ska bli intressant att se hur DEMCON 2018 
kommer att se ut”, säger Jan Hermansson.

Nästa år kommer det heller inte att bli så 
mässtätt i september som varit fallet under tidiga-
re år. DEMCON 2018 störs inte av någon annan 
mässa då den ligger i slutet av september.

Det kommer at bli två intensiva mässdagar på 
InfraCity med en inomhusdel och en utomhusdel 
som vanligt. På kvällen den 27 september arrang-
eras som vanligt demoleringsbranschens egen 
branschfest “DEMCON-kalaset”. I samband med 
det koras också vinnarna av det Svenska Demo-

leringspriset. Nomineringsprocessen har redan 
dragit igång för fullt och de som önskar nominera 
tillverkare och entreprenörer ombeds att skicka in 
nomineringshandlingar som finns att ladda ner på 
sidan www.professionelldemolering.se/demole-
ringspriset.

“Det är alltid lika kul att börja förbereda för ett 
nytt DEMCON-event och vi drar alltid igång cirka 
ett år innan mässan så nu är det hög tid. Inom kort 
kommer mässans nya hemsida att vara aktiv så att 
det går att gå in och boka monter direkt på hemsi-
dan”, avslutar Jan Hermansson.

DEMCON 2018

Demoleringsbranschen går på högvarv i Sverige. 
Behovet av bostäder är fortsatt skriande och det 
verkar inte som att efterfrågan kommer att mättas 
under de närmaste två åren. Så länge vi lever med 
denna situation på byggmarknaden är risken för att 
en bostadsbubbla skall spricka inte så stor. Något 
som bådar gott inför DEMCON 2018.

“Med det läge vi har på marknaden tror jag att 
DEMCON 2018 ligger helt rätt i tiden. Våra entre-
prenörer har mycket att göra. Samtidigt är kon-
kurrensen stor. Det gäller att särskilja sig från sina 
konkurrenter med större kunnande, mera effektiva 

maskiner och metoder samt effektivare verktyg. 
Här har våra leverantörer en utmaning att fånga 
upp detta och DEMCON blir då en än viktigare mö-
tesplats”, säger Jan Hermansson som ansvarar för 
DEMCON. 

Sjunde upplagan av DEMCON
DEMCON 2018, som hålls på Inframässan på Infra-
City norr om Stockholm, arrangeras nu för sjunde 
gången sedan 1998. Inriktningen är den samma 
sedan starten, det vill säga att mässan riktar in 
sig på den bransch som har samlingsnamnet de-

molering. Inom demolering ryms sektorer såsom 
betonghåltagning, rivning, slipning och polering av 
betonggolv, återvinning av rivningsrester, sanering, 
stofthantering, vattenbilning med mera. Samman-
taget de tjänster som våra entreprenörer erbjuder. 
“Under de nästan 30 år som vi arbetat med demo-
leringsbranschen är det intressant att konstatera 
att många entreprenörer omfamnat så många flera 
tekniker än vad de ursprungligen jobbat med. Att 
erbjuda rivningstjänster eller slipning av betonggolv 
är idag nästan en självklarhet om man är håltagare 
exempelvis. Det har hänt mycket med branschen 

DEMCON 2018



Då är det åter igenom dags att början fundera i banor att nominera 
landets bästa företag inom demolering, betonghåltagning, slipning 
och polering av betonggolv, sanering och återvinning. Nu släpps 
anmälningshandlingarna till branschtävlingen. Det Svenska 
Demoleringspriset sjösattes för första gången 2012 och arrangeras 
nu för fjärde gången. Priset delas ut av tidningen Professionell 
Demolering i samarbete med branschföreningen för Byggnadsbe-
redning, det vill säga före detta riv- och saneringsentreprenörerna 
och håltagningsentreprenörerna. Vinnarna av det Svenska Demole-
ringspriset 2018 kommer som vanligt att koras på DEMCON-kalaset 
som hålls på kvällen torsdagen den 27 september, 2018, efter 
första mässadagen av DEMCON 2018 på InfraCity i Stockholm.

Nominera ditt företag
Men innan dess drar nomineringsprocessen igång och alla pro-
fessionella aktörer inom branschen som bär det samlade namnet 
demoleringssektorn är välkomna att sända in sina nominerings-
förslag. Kom ihåg också att ett företag kan nominera sig själv och 
ingen anna behöver göra det för dig. Det viktigaste är att du tydligt 
beskriver varför du tycker att just ditt företag skall nomineras. 
Naturligtvis kan man också nominera något företag som man tycker 
förtjänar att vinna priset inom någon kategori.

Och det Svenska Demoleringsprisets kategorier är följande:
1. Årets rivningsentreprenör
2. Årets håltagningsentreprenör
3. Årets saneringsentreprenör
4. Årets rivningsprojekt
5. Årets håltagningsprojekt
6. Årets saneringsprojekt
7. Säkerhet- och arbetsmiljöpriset
8. Recycling- och miljöpriset
9. Det Svenska Vattenbilningspriset
10. Årets tillverkare/leverantör
11. Stora innovationspriset för tillverkare/leverantörer
12. Det Svenska Demoleringsprisets “Honorary Award”

Prisets jury
De bidrag som skickas in för att nomineras kommer att, i vanlig 
orning, granskas av priset jury. Juryn bestående av ett antal 
välkända, tidigare aktiva, namn inom demoleringsbranschen 
samt nyckelpersoner inom den svenska bygg- och anläggnings-
branschen. Juryn består av Bo Hörnqvist, grundare och fd ägare av 
rivningsföretaget Rivab i Göteborg AB, Gunnar Landborg, grundare 
av DISAB Håltagning och en eldsjäl i branschen sedan många år, 
Jan Lemos, grundare och fd ägare av J L Betonghåltagning AB, 
Lars Eriksson, grundare och fd ägare av Södertälje Borrteknik 
AB, Tommy Hällgren, fd säljare på Brokk AB, Arne Holgersson, fd 
produktchef och säljansvarig på Tyrolit ABs diamantverktygs- och 
håltagningssektion, Lars Sandström, ordförande i Branschorgani-
sationen för Byggnadsberedning, Micael Appelgren, chefredaktör 
för branschorganisationen Maskinentreprenörernas magasin 
ME-tidningen samt Jan Hermansson, chefredaktör för tidningen 
Professionell Demolering.

Skaffa anmälningshandlingar
För att rekvirera anmälningshandlingar till priset går de antingen 
att ladda ner direkt från tidningen Professionell Demolerings 
hemsida på länken www.pdworld.com/demoleringspriset. De kan 
också beställas från SCOP AB på telefon 08-585 700 46. Missa inte 
möjligheten att nominera ditt företag till det Svenska Demolerings-
priset 2018.

Utdelas av tidningen Professionell Demolering i samverkan 
med Branschorganisationen för Byggnadsberedning.

DEMCON 2018 c/o S.C.O.P. AB • Box 786 • 191 27 Sollentuna • Sweden • Tel: 08-585 700 46 • Fax: 08-585 700 47 • info@demcon.se • www.demcon.se
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Franska Manitou har nyligen lanserat 
en ny teleskoplastare, Manitou MRT 
3050, med lyfthöjd på upp till 30 meter 

och med en lyftkapacitet på upp till fem ton. 
Dessutom en lite mindre modell, MRT 2470, 
som lyfter upp till 20 meter och som kan ha 
hela sju ton med upp i luften. 

Båda maskinerna med imponerande lyft-
höjd och kapacitet möter efterfrågan på den 
dynamiska europeiska byggmarknaden, som 
har behov av maskiner som lyfter högre än 
tidigare.

Den stora MRT-lastaren är utrustad med 
dubbel hydrostatisk transmission. Det har 
176 hk i maskinrummet i form av en Merce-
des Final Tier IV-motor. Det garanterar gott 
om krafter till alla funktioner. Den roterande 
teleskoplastaren har en topphastighet på 40 
km/h och är därför särdeles mobil.

I årets tema-artikel om 
teleskoplastare presenterar 
vi det senaste från Manitou, 
Bobcat och Merlo. SRTs 
Mikael Karlsson rapporterar.

Nya Manitou MRT 3050 har en lyfthöjd på upp till 
30 meter och en lyftkapacitet på upp till fem ton.

Manitou har också nyligen lanserat en ny 
och uppdaterad version av Manitou MLT840-
137 PS Elite. MLT840-modellen är redan väl-
känd, men i den nya lyxversionen har maski-
nen fått en rad nya funktioner, bland annat 
Stage IV-motor, reducerad ljudnivå och breda 
däck.

BOBCAT
Bobcat introducerar nu den nya teleskoplas-
taren, Bobcat TL30.70, med en lyftkapacitet 
på tre ton och en lyfthöjd på nästan sju meter. 

Den är ett utmärkt kompakt och kostnadsef-
fektivt alternativ till andra sjumetersmaski-
ner. Särskilt på trånga arbetsplatser där det 
ställs ökade krav på manöverbarhet.

Med hela fyra meters maximal räckvidd 
med en last på över ett ton är Bobcat TL30.70 
konstruerad för många applikationer i bygg- 
och rentalbranscherna.

TL30.70 finns med två olika övergripande 
maskinhöjder med en hytt som kan monteras 
på två olika sätt - i ett lågt läge som resulterar 
i en mycket låg 2,1 meters höjd eller en högre 

Bobcat TL30.70 är konstruerad för många applikationer i 
bygg- och rentalbranscherna.
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position för att optimera synligheten. Som 
standard är hytten också upphängd för att 
förbättra körkomforten.

Bobcat TL30.70 erbjuder flera funktioner 
som ger unik användarvänlighet:
•  Allt-i-ett ergonomisk joystick som stan-
dard som säkerställer att alla bom-funktioner 
och färdriktningar är permanent i operatö-
rens händer.
•  Automatisk parkeringsbroms, en unik 
funktion på marknaden, för ökad säkerhet 
och användarvänlighet.
• ”Boom Push Retract” som automatiskt 
sänker bommens hastighet när bommen är 
nästan helt indragen eller i min/max vinklar, 
vilket ökar säkerheten och användarens tillit.
• Automatisk fläktomriktare, varigenom en 
cykeltid kan ställas in för rengöring av radia-
torer och luftintaggrill; ett enkelt sätt att upp-
rätthålla effektiv kylning.
• Högkvalitativt luftfjädringssäte, inklusive 
längsgående och lågfrekvent fjädring. Många 
justeringar är tillgängliga för att operatören 
ska kunna hitta den mest bekväma körposi-
tionen.

MERLO
Merlo har under hösten presenterat två nya 
teleskoplastare: ”allfixaren” Merlo 27.6 och 
den helt nya kompaktmodellen Merlo 30.9. A.

De nya modellerna har Merlos stora hytt 
med ny design på reglage och maskinerna lever 
också upp till dagens miljökrav enligt steg 4. 

Merlo 27.6 har högre lyftkapacitet än fö-
regångaren. Maskinen lyfter 2,7 ton och har 
maximal lyfthöjd på drygt sex meter. Trots 
det lilla behändiga formatet har den fått full-
stor hytt, alltså samma goda hyttmiljö som på 
betydligt större modeller. 

Förutom bättre arbetsmiljö innebär det 
också bättre runtomsikt, en egenskap som 
uppskattas mycket av de entreprenörer som 
redan tagit den nya modellen i drift. 

Namnet ”allfixaren” handlar om det breda 
utbudet av redskap som kan monteras på 
maskinen, som ofta beskrivs som en året 
runt-maskin med kapacitet att klippa gräs på 
sommaren, röja snö på vintern, sopa sand på 

våren och lasta/lossa och jobba med person-
korg året runt. 

Merlo 30.9 ingår i kompaktserien som 
med sin lyftkapacitet och lyfthöjd tangerar 
last- och höjdkapaciteten hos större model-
ler. Modellnamnet 30.9 avslöjar att den lyfter 
tre ton med en maximal lyfthöjd strax under 
nio meter. Det kompakta formatet innebär 
att maskinen enkelt tar sig in där större ma-
skiner har svårt att få plats. 

Modellen finns i två olika höjder och tar 
sig därför enkelt in i låga byggnader. Trots 
formatet har den kapacitet att lyfta tungt och 
högt. Maskinvikten på 6,7 ton innebär att 
Merlo slimmat vikten och därmed minskat 
bränsleförbrukningen.

LIEBHERR FÅR PRIS 
FÖR TELESKOPLASTAREN T46-7
Liebherr fick German Design Award 2018 i 
kategorin ”Utmärkt Produkt Design” för sin 
T46-7 teleskoplastare. Juryn var imponerad av 
teleskoplastaren hyttprestandans stora föns-
ter som underlättar för operatören, det dy-
namiska utseende på lastaren. Det tyska de-
signpriset är kanske ett av det mest erkända 
designpriserna världen över.

T46-7-modellen är en av åtta nya grund-
modeller av teleskolastare som finns totalt 26 
olika versioner.  Den övergripande maskinde-
signen syftar till att ge maximal effektivitet. 
Detta uppnåddes framför allt tack vare den 
mycket låga vridpunkten för teleskopbom-
men, samt lastarens sluttande sidor och mo-
torn. Med sin kontinuerliga vindruta och in-
ternt slim-line ROPS / FOPS-galler, anpassat 
för operatörens synfält.

Den nya kompaktmodellen Merlo 30.9. A.
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Betongsåg med 150 mm skärdjup
Godkänd för kombinationen vatten/el
Enkel och säker att använda
Elektroniskt överbelastningsskydd
Stark 3200 W (16A)
Max klingdiameter Ø 406 mm
Tålig och servicevänlig
Låg vikt (9,6 kg)
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Hela 50 procent av alla arbetssjukdomar orsa-
kas av vibrerande verktyg. Byggnads har där-
för genomfört 3 500 extra skyddsronder med 
fokus på just vibrationsskador.

“Vi vill öka kunskapen om hur man skyd-
dar sig”, säger Byggnads förbundsordförande 
Johan Lindholm.

Byggnads skyddsombud utförde 23-27 ok-
tober extra skyddsronder på byggarbetsplat-
ser över hela landet. I fokus stod vibrations-
skador. Skadorna kommer från vibrerande 
verktyg såsom sågar och borrar, och resulte-
rar i nervskador i händer och armar. Drab-
bade berättar om hur de inte längre kan skilja 
mellan kallt och varmt och att händerna helt 
domnar bort. Ofta är skadorna permanenta.

Runt 3 500 arbetsplatser har besökts. Syf-
tet var att genom skyddsronder kartlägga pro-
blematikens omfattningen, men också att öka 
kunskapen hos arbetsgivare och byggnadsar-
betare.

“Byggnads har en uttalad nollvision om att 
ingen ska behöva bli sjuk eller till och med 
dö på grund av dålig arbetsmiljö. Först och 
främst är det arbetsgivarens ansvar att det ar-
bete som utförs också genomförs på ett säkert 
sätt. Men i Byggnads fackliga uppdrag ligger 

VIBRERANDE VERKTYG FARLIGAST PÅ BYGGET

också att både stödja arbetsgivaren i arbets-
miljöarbetet och påpeka de brister som upp-
täcks”, säger Byggnads förbundsordförande 
Johan Lindholm.

FAKTA VIBRATIONSSKADOR
50 procent av alla skador som är godkända 
av AFA (parternas avtalsförsäkring i arbetet) 
är vibrationsskador. Dessa ofta kroniska ska-
dor ökar hela tiden och har nu passerat bul-

lerskador som den vanligaste arbetsskadan i 
Sverige.

Många unga och utländska byggnadsarbetare 
drabbas på grund av att arbetsgivarna struntar i 
att ge möjlighet till pauser eller arbetsrotation. 
Det finns en rad förbättringar som kan göras på 
maskiner och verktyg som vibrerar. Det gäller 
bara att få igång produktionen av dessa. Bygg-
nads nollvisionen bygger på tre delar: förhåll-
ningssätt, praktiskt arbete och uppföljning.
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Det är som bekant AB Hüllert Maskin, 
som är Merlos generalagent i Sverige 
sedan 1995. Hüllerts har sitt säte och 

huvudkontor med lager, verkstad och demo-
anläggning i Vara tio mil nordost om Göteborg 
och har målmedvetet satsat på samarbetet 
med Merlo under mer än 20 år. Det märks 
bland annat på det heltäckande nätet med 35 
serviceverkstäder och säljkontor över hela Sve-
rige.

“Merlo är marknadsledare i Sverige och fak-
tum är att de svenska Merlo-ägarna har stort in-
flytande på den tekniska utvecklingen hos tillver-
karen i Italien. Att Merlo började fabriksmontera 
BM-fästen på fabriken i Cuneo är bara ett enda 
exempel på hur vi svenskar påverkat teleskoplas-
tarnas utformning”, säger Jonny Eklund, mark-
nadsansvarig hos AB Hüllert Maskin.

Jonny fortsätter och säger att det märks 
också varje gång när Merlo tar emot svenska 
maskinägare. Det är alltid någon eller några ur 
högsta företagsledningen som kommer för att 
höra vad de svenska maskinägarna tänker och 
tycker om maskinerna. “Det är en dialog mel-
lan tillverkare och användare som är mycket 
sympatisk att se och naturligtvis är det en vär-
defull återkoppling för Merlo. Italienarna vet 
att svenska maskinägare är både duktiga och 
kräver bra maskiner”, säger han.

Att beskriva Merlos modellutbud sker enk-
last genom att dela in dem i kompakt-, medi-
um-, muskel- och runtomsvängande modeller. 
Minst, och samtidigt en av de hetaste model-
lerna, är kompakta Merlo 27.6 som tillsam-
mans med Merlo 30.9 är uppgraderade versio-
ner av de tidigare ”allfixarna”. Deras främsta 
egenskap handlar om det breda utbudet av 
redskap och att modellerna ofta beskrivs som 
året runt-maskiner för serviceuppgifter som 
gräsklippning, snöröjning, sopning, lastning/
lossning och för arbeten med personkorg. Mo-
dellernas format innebär att de tar sig in där 
större maskiner har svårt att få plats. Trots for-

matet har de kapacitet att lyfta tungt och högt, 
2,7, respektive 3 ton upp till 9 meter.

Av medium-modellerna ska nämnas Mer-
lo 38.10 och kanske inte minst Merlo 40.17. 
Den sistnämnda är mycket populär i rental-
branschen, tack vare sin kapacitet att lyfta 
tungt och nå högt, 4 ton till 17 meter. Båda är 
populära i byggbranschen för skötseln av logis-
tiken inom bygg och anläggning. Sideshift och 
nivellering är populära tillval för att förenkla 
precisionen vid höga lyft och Merlo 40.17 finns 
också som slimmad rentalversion.

När det kommer till muskelmodellerna är 
Merlo 72.10 värd att nämna speciellt. Just den 
modellen har svenska försvarsmakten beställt 
i stort antal och ingår som lasthanterare i ar-
méns transportlogistik. Maskinen lyfter 7,2 
ton med lyfthöjd på 10 meter.

Även Merlo 50.8 är en imponerande te-
leskoplastare som är ett vettigt alternativ till 
vanliga hjullastare. Maskinen lyfter 5 ton och 
har en lyfthöjd på 8 meter.

När det gäller de runtomsvängande maski-
nerna, Merlos Roto-modeller, är Duo-Power 
det nyaste och mest intressanta. Duo-Power 
står för kombinerad diesel- och eldrift. I grun-
den är det standardmodeller som har komplet-
terats med eldrift, vilket gör stationära arbeten 
möjliga att utföra enbart med el. Det är bara 
vid förflyttning som dieseldriften behövs. 

Fördelarna handlar om miljövinster rent 
allmänt, om arbetsmiljö och om ekonomi, och 
naturligtvis flexibiliteten att välja vilken drift 
som passar bäst för varje enskild uppgift.

Vid eldrift belastas inte omgivningen med 
utsläpp av koldioxid, och arbetsmiljön blir 
bättre runt maskinen tack vare minskat buller 
och inga avgaser. 

Den kraftfulla Merlo Roto 40.30MCSS är 
runtomsvängande och väger nära 20 ton. Den 
lyfter 4 ton och har en lyfthöjd på 30 meter. 
Merlo Roto 40.30 har blivit en stor försäljnings-
framgång och även den finns som Duo-Power.

När Merlo började säljas i Sverige på 1990-talet startade en ut-
veckling som gjort Merlo till Sveriges vanligaste teleskoplastare. 
Under årens lopp har långt fler än 1000 Merlomaskiner sålts.

Truckbolagets Merlo Roto 40.30 MCSS 
med Duo-Power. Här med maskinföraren 
Alexander Svärdh.

Hüllerts säljer Merlo 

SVERIGES MESTA TELESKOPARE  



Våra maskiner är kända för att vara ergonomiska och bidra till en tidsbesparing som inte går att jämföra.

MaxMove saxliftar och materialliftar är oslagbara då de rör sig i 360 grader.

Vi är specialiserade på glaslyft och fönsterrobotar och har det marknadsledande sortimentet.

www.3dhyrliftar.se
Piteå: 0706-90 45 22 Umeå: 090-13 16 70 Stockholm: 08-627 57 77 Göteborg: 031-58 20 00 Båstad: 0431-744 00 Malmö: 040-29 12 80

Värdet av en idé 
ligger i hur man 
använder den
- Thomas A. Edison

“

“

www.hullert.se Tel: 0512-30 00 30
#gröntärskönt

Fler nyheter 
och reportage 
hittar du på:

www.svenskrental.se
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Sveriges kommuner står inför stora utma-
ningar de kommande åren, inte minst då det 
gäller förskole- och skolverksamheten. Det är 
svårt att hinna producera skolor och en av de 
största utmaningarna nu och framöver är att 
matcha behov med lokalkapacitet. För tätbe-
byggda orter och stadskärnor är det dessutom 
svårt att hitta lediga tomter. Flyttbara modul-
byggnader finns idag mestadels med en eller 
två våningar. I samarbete med finska bygg- 
och konstruktionsbolaget Ruukki, som ägs av 
SSAB, har Parmaco nu tagit fram en ny kon-
struktion för bottenbjälklag och övre bjälklag, 
vilket ger en hög brandklass och möjliggör 
byggnation av högre skolbyggnader.

“Flyttbara hyreslokaler är framtidens lös-
ning. Vi utvecklar ständigt våra anpassnings-
bara byggnader och är nu väldigt glada för 
att snabbt kunna erbjuda kommuner med 
ont om både skolplatser och markplats kva-
litativa skolbyggnader som är tre våningar 
höga”, säger Thomas Jansson, Sverigechef på 
Parmaco.

De nya lokalerna har en bättre energief-
fektivitet och större öppna ytor vilket gör 
det möjligt att möta kraven på nya inlär-
ningsmiljöer. En högre byggnad med större 
dimensioner möjliggör också fler mångsidiga 
arkitektlösningar som gör det svårt att skilja 
Parmacos flyttbara skolbyggnad från en per-
manent byggnad.

Oavsett byggnad är brandsäkerheten alltid 
det viktigaste och därmed också första prio-
ritet. Alla bärande konstruktioner i Parmacos 
trevåningsbyggnader tillverkas i obrännbara 
material. Byggnaderna har brandklass Br1 och 
de bärande konstruktionerna i byggnaderna 
har brandklass R 60, vilket innebär att kon-
struktionen klarar ett brandförlopp i 60 min. 
Nygjorda brandtester visar att Parmacos kon-
struktioner klarar sig över 120 minuter.

“För oss är högsta kvalitet grundläggande 
och genomsyrar allt vi gör och hur våra bygg-
nader utformas, från val av byggnadsmaterial 
och produktion till säkerhet och miljötänk”, 
säger Thomas Jansson.

Trevåningsskolor som hyrlösning när platsen inte räcker till

Fredsund Maskin med mångårig erfarenhet 
av bygg och entreprenadmaskiner utökar nu 
med nytt produktprogram av markvibratorer 
för den svenska marknaden. Weber MT är ett 
välkänt  tyskt varumärke som förknippas med 
kvalité och pålitlighet.

“Detta produktprogram av högkvalitativa 
markvibratorer kompletterar vår produkt-
portfölj och därmed stärker vi vårt utbud till 
bygg och anläggningskunder på den svenska 
marknaden”, meddelar Magnus Kanerfalk på 
Fredsund Maskin. 

“Troligen är detta marknadens absolut 
bästa maskin för markvibrering. Enastående 
packningsdata med bibehållen framkomlig-
het rapporteras från de kunder som varit med 
och utvärderat.

Vi har redan slutit avtal med ett flertal verk-
städer runt om i Sverige, målet är att ha ett 
rikstäckande servicenät för att kunna erbjuda 
våra kunder snabb och pålitlig service. Vi fort-
sätter steg för steg vårt arbete med att bygga en 
stark produktportfölj till våra kunder.” 

Sedan tidigare är Fredsund Maskin dist-
ributör av premiumprodukter från Atlas 
Copco. Fredsund Maskin kommer att satsa 
ytterligare framåt med syfte för att erbjuda 
lönsamma kvalitetsmaskiner till bygg o an-
läggningskunder med fokus på säkerhet och 
produktivitet.

FREDSUND MASKIN 
utökar med kvalitetsmaskiner från Weber MT
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“Det är främst inom hyressektorn som ef-
terfrågan ökar”, säger Marcus Parbrand, 
vd för Ställningsgrossisten. Företaget har 

därför under 2017 ökat sitt lagerutrymme ge-
nom en ny tillbyggnad men även genom att 
alltid ha större delen av Alufases program på 
lager för omgående leverans. Företaget la-
gerför både modell 300 och 400 där beteck-
ningen avser avståndet i mm mellan ribborna 
i ramen.

 “Snabba leveranser är ett måste i dagens 
konkurrenssituation”, menar Marcus. Den 
ihopfällbara grundsektionen Quickbase finns 
det en ständig efterfrågan av. Den finns i både 
300 och 400 modell samt smal och bred. Med 
ett enkelt handgrepp fälls grundsektionen ut. 
En ökad efterfrågan på olika längder av platt-
formar är en intressant tendens enligt Marcus 
Parbrand. Ställningsgrossisten lagerför läng-
der på 120, 200, 250 och 300 cm. “Framför allt 

den kortaste längden har blivit mycket popu-
lär bland t. ex. målare som arbetar i trappor”, 
avslutar Marcus Parbrand.

www.stallningsgrossisten.se

ANDRA NYHETER
Instant Upright har med anledning av skärpta 
bestämmelse vid liftanvändning infört en rad 
olika funktioner som ökar säkerheten vid 
använding av deras produkter. Instant Up-
rights lättmetallställningar är ett uppskattat 
ställningssytem på byggarbetsplatser och har 
tillverkas i hela 60 år. Man tillverkar hantver-
karställningar, rullställningar, fasadställning-
ar och specialställningar. Det ryktas också att 
det kommer nyheter från ingenjörsfirman 
PlusEight. Vad det handlar om är i stunden 
oklart men kanske det visar sig på Nordbygg? 
Något vi hoppas berätta mer om under 2018.

Ställningsgrossisten i Linköping är en jämförelsevis ny aktör 
på produktområdet för byggställningar i Sverige. Företaget 
är distributör av Alufase byggnadsställlningar och ser en 
fortsatt uppgång i byggkonjunkturen.

STÄLLNINGSGROSSISTEN ÖKAR INOM RENTAL



iP - små bärbara generatorer 
iP - generatorerna är framtiden när det gäller storlek, 
bränsleeffektivitet och bullernivå. Variabel hastighet och 
möjligheten att parallellkoppla ger effektiv kraft med 
lägsta möjliga bränsleförbrukning. Passar utmärkt med 
våra pumpar WEDA 04-10.

Enkelt, smidigt och lätt att bära med sig!

www.atlascopco.se

www.swedishrental.se

MCS HYRSYSTEM
System och appar som hjälper 
er hyra ut mer och växa

 www.mcs-software.se

KONTAKTA MCS PÅ 08-578 770 93
Eller besök vår hemsida www.mcs-software.se för att se varför MCS är rätt framtidspartner för er.
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10-13 april är det dags för 2018 års upplaga 
av Nordbygg där det framförallt är B-
hallen som lockar ifråga om leverantörer 

knutna till maskinuthyrningsbranschen.

NÅGOT FÖR ALLA PÅ NORDBYGG
Men Nordbygg har mycket att erbjuda. All-
männyttiga bostadsbolaget Signalisten i 
Solna strävar ständigt efter att minska ener-
giförbrukningen samtidigt som kunderna ska 
få samma eller en förbättrad boendekomfort. 
Lösningar som kan bidra till det är något som 
Anders Carlsson, energi- och miljöcontroller 
på Signalisten kommer att titta efter på Nord-
bygg 2018.

“På Nordbygg kan jag hitta nya produkter 
och känna på dem i verkligheten och träffa 
personerna som står bakom. Vi har hittat 
flera viktiga leverantörer på Nordbygg genom 

Produktnyheter, ny kunskap, inspirerande möten. Tre viktiga 
skäl till besök som branschaktörerna Signalisten, Bravida 
och Grohe framhåller när de berättar om hur de ser på Nord-
bygg 2018. Och mässan närmar sig men stormsteg.

åren”, säger Anders som har varit Nordbygg 
trogen i många år.

Särskilt intressant, menar Anders, är om-
rådet digitalisering i förvaltning och drift. På 
Nordbygg 2018 räknar han med att det kom-
mer att vara många utställare med det fokuset 
på plats. En annan viktig del av mässan är att 
träffa branschfolk, till exempel andra bestäl-
lare och lära av deras erfarenheter.

“Nordbygg är viktig för min yrkesroll helt 
enkelt”, konstaterar Anders. 

MED FOKUS PÅ DET GODA MÖTET
Installationsjätten Bravida ser Nordbygg som 
en bra plattform för att komma i närkontakt 
med den svenska och nordiska marknaden.  
Med en 168 kvadratmeter stor monter ska 
Bravida bli en naturlig mötesplats för kunder, 
medarbetare och andra mässbesökare. 

“Vi finns på mässan för att bygga och stär-
ka relationer. Därför ligger fokus på att ska-
pa utrymme för alla möjliga sorters möten: 
spontana, enskilda och möten i grupp.  Alla 
ska känna sig välkomna oavsett om man är le-
verantör, kund, anställd, student eller annan 
utställare”, förklarar Mats Björkman, mark-
nadschef för Bravidas division Stockholm. 

För att även visa på företagets storlek och 
bredd är personer från hela den svenska verk-
samheten med och formar deltagandet. 

“Vi är det största bolaget i vår bransch med 
många olika kompetenser. Det vill vi visa upp 
under mässan”, säger Mats Björkman. 

FYSISKA INTRYCKET VIKTIGT
Grohe fortsätter sin satsning på den nordiska 
marknaden och väljer även 2018 att möta sina 
kunder på Nordbygg. Den enkla förklaring-
en är att det fysiska intrycket är viktigt och 
Nordbygg är platsen där installatörerna är för 
att se, ta på och testa. 

Erfarenheterna från Nordbygg 2016 är 
enbart goda och minnet av ett enormt tryck 
i montern alla mässans dagar lever kvar.  
Därför är också förväntningarna på 2018 års 
mässa höga.

www.nordbygg.se 

VIKTIGT FÖR ÅTERVÄNDARE 
NORDBYGGS BREDD    
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Framtiden är ljus och kan 
styras och anpassas från  
MILWAUKEE® 
ONE-KEY™-APPEN   

QAS-serien är mångsidiga och praktiska generatorer från 14-
630kVA som erbjuder pålitlig transportabel kraft, även för de 
mest krävande arbetsplatser. Ett klokt val helt enkelt.

www.atlascopco.se

Pålitlig kraft – där du 
behöver den

Milwaukee® introducerar tre nya sladdlösa 
M18™ TRUEVIEW™ LED-lampor. Gemen-
samt för alla tre lampor är att de kan anpassas, 
spåras och styras med Milwaukees digitala 
plattform ONE-KEY™. Lamporna är kompati-
bla med det sladdlösa M18™-sortimentet som 
nu innehåller fler än 100 produkter inom el-
verktyg.

”Belysningen spelar en avgörande roll på 
nästan alla arbetsplatser och med vår sladd-
lösa teknik har du idag nog med effekt för att 
kunna jobba en hel dag på en enda laddning”, 
berättar Tobias Jönsson, Junior Trade Pro-
duct Manager på Milwaukee®. ”ONE-KEY™-
funktionaliteten kommer att ta belysnings-
upplevelsen på våra användares arbetsplatser 
till nästa nivå, och ger dem möjlighet att jus-
tera ljusstyrkan, ljusriktningen och program-
mera automatiska scheman utan att behöva 
hantera lampan manuellt”, fortsätter Tobias.

Med ONE-KEY™ kan användarna styra 
lampans drift helt och hållet från telefonen. 
Med en räckvidd på 30 meter kan de ställa in 
drifttider med justerad effekt så att rätt belys-
ning alltid finns för jobbet, samtidigt som de 
kan hålla koll på batterierna så att de vet när 
det är dags att ladda dem.



Säljaren Karl-Fredrik Bengtsson till vänster svarar 
på frågor om Merlos kompakta modellserie.
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V isningen hölls vid Hüllerts anläggning 
i Vara den 26 oktober, där besökarna 
fick möjligheter att både provköra och 

dessutom delta i ett kvällsarrangemang med 
buffé. 

Merlos modellprogram med kompakta 
teleskoplastare omfattar allt från den allra 
minsta 5-tonnaren Merlo P27.6 och upp till 
något större modeller strax över 7 ton.

För AB Hüllert Maskin har dessa kompak-
ta modeller varit ett starkt kort under många 
år. Styrkan ligger i konceptet att erbjuda ma-
skiner som är nätta i formatet, men som trots 
det både når högt och lyfter tungt, se specifi-
kationerna ovan. 

Den minsta 27.6:an är exempelvis bara 192 
centimeter hög och 184 centimeter bred. Den 

största kompaktmodellen är 212 cm hög och 
210 centimeter bred.

Storleken på de här maskinerna gör att de 
tar sig in i utrymmen som exempelvis par-
keringsgarage och djurstallar, där inga andra 
entreprenadmaskiner kan arbeta.

Ändå lyfter de tungt. Från 2700 upp till 
3300 kilo. Lyfthöjden går från 6,1 meter upp 
till 9,6 meter för helt nya modellen Merlo 
P30.10 som har stödben.

En annan styrka för kompaktserien är det 
breda redskapsprogrammet. Alla de positiva 
egenskaperna sammantaget gör att modellse-
rien nu finns representerad runt hela Sverige, 
hos entreprenörer i alla branscher. Det gäller 
även inom jordbruket och dessutom som ut-
hyrningsmaskin hos rentalföretag.

Ett drygt 30-tal intresserade maskinentreprenörer kom 
till AB Hüllert Maskins visning av Merlos nya modeller av 
kompakta teleskoplastare.

KOMPAKTMODELLER 
MERLO TELESKOPLASTARE

Merlo 27.6 
Maskinvikt 5-ton. Lyfter 2700 kilo med lyfthöjd på 6,1 meter. 

Merlo 33.7 
Maskinvikt 6,5 ton. Lyfter 3300 kilo. Lyfthöjd 6,6 meter.

Merlo 30.9 
Maskinvikt 6,7 ton. Lyfter 3000 kilo. Lyfthöjd 8,6 meter.

Merlo 30.10 
Maskinvikt 7,1 ton. Lyfter 3000 kilo. Lyfthöjd 9,6 meter.

HÜLLERTS VISADE KOMPAKTA TELESKOPARE



Vi är specialister på ställningar till industrier.

Rulla på plats. Veckla ut. Montera stege, 
stödben, sparklist m.m.

Börja jobba!

1.

Det ska vara lätt att jobba.

Lätt att transportera, lätt att hantera, lätta att montera. Alufase uppfyller 
alla krav du kan ställa. Lika lätt är det att få hem fler delar från oss på 
Ställningsgrossisten när dina behov ökar. Vi har i stort sett alla detaljer på 
lager. Finns i modellerna 300 och 400.

Alla Alufase ställningar är typgodkända. Vid tillverkningen används en 
speciellt framtagen kallpressningsmetod1. Detta medför tio gånger längre 
livstid än vid svetsade ställningar. Varje kallpressning är tre gånger starkare 
än en svets. Därför kan man använda mindre tjocklek, vilket gör den lättare!

Och när det går lätt att jobba med ställningen - då går det fort!

För mer information:

013-10 10 30
marcus@stallningsgrossisten.se
www.stallningsgrossisten.se

Återförsäljare för Alufase i Sverige.

10 års garanti
Specialpris när ni köper 

en hel 6 m-container 
med ställning

Kompatibel med 
annat fabrikat

RullStällning
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Maximal säkerhet med  
MILWAUKEE KABELSAX
Milwaukee introducerar två nya sladdlösa hy-
drauliska M18™ FORCE LOGIC™ ONE-KEY™- 
kabelsaxar; M18 HCC45 och den fjärrstyrda 
underjordskabelsaxen M18 HCC75R. Båda 
kabelsaxarna är kompatibla med det sladdlösa 
M18™-sortimentet som nu innehåller fler än 100 
elverktyg som kan köras med samma batteri.

Med en trådlös fjärrkontroll och Blue-
tooth® kan ledningsarbetaren kommunicera 
med sin hydrauliska M18™ FORCE LOGIC™-
kabelsax och styra arbetet. En indikatorlampa 
på den trådlösa fjärrkontrollen informerar 
omedelbart användaren när klippet är klart. 
Den trådlösa fjärrkontrollen parkopplas ex-
klusivt med avbitaren vilket eliminerar risken 
att andra enheter skulle kunna koppla upp sig 
mot maskinen och aktivera den av misstag. 
Verktyget kan enkelt växlas mellan manuellt 
läge och fjärrläge med en brytare på baksidan.

Ledningsarbetaren behöver ett verktyg som 
kan konfigureras, klippa och sedan snabbt åter-
ställas för nästa klipp. Ett handtag och en krok 
möjliggör enklast möjliga upphängning i kul-
vertar och manhålsluckor. Genom att handtaget 
är placerat uppe på verktyget kan användaren 
klippa med handleden i rakt läge vilket förbättrar 
ergonomin och gör arbetet mindre slitsamt.

M18 HCC45 HYDRAULISK KABELSAX
Milwaukee lanserar också den nya hydrau-
liska M18™ FORCE LOGIC™-kabelsaxen 
M18 HCC45. Detta är marknadens snabbaste 
kraftledningskabelsax och klipper ACSR- och 
ACSS- kablar på upp till 44 mm. Tack vare 
M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah-batteriet 
klarar maskinen fler än 200 klipp per ladd-
ning.

“Enheten är helt balanserad och ger led-
ningsarbetaren bästa möjliga kontroll”.

EN DEL AV ONE-KEY™-SORTIMENTET
Som en del i det problemlösande arbetet har 
Milwaukee gjort båda de nya kabelsaxarna 
kompatibla med den digitala plattformen 
ONE-KEY™ som låter användaren synka 
verktyget trådlöst med en mobil enhet eller 
dator. Användaren kan övervaka sina verk-
tyg, spåra var borttappade verktyg finns och 
få aviseringar när ett borttappat verktyg har 
hittats. Dessutom hjälper ONE- KEY™ till att 
hålla koll på verktygens användnings- och 
serviceintervall så att utnyttjandet kan opti-
meras och maskinparken begränsas. Appen 
ONE-KEY™ kan laddas ner gratis från App 
Store och Google Play Store.

Bosch uppmärksammas återigen för sina 
uppkopplade lösningar. Under CES 2018 
Unveiled i Amsterdam belönades Bosch med 
två CES 2018 Innovation Awards, i katego-
rierna Tech For A Better World och Embed-
ded Technologies. Priset delas ut till de bästa 
lösningarna inom elektronik och är en god 
indikator på framtidens trender.

Under CES 2018 Unveiled belönades Bo-
schs för sin uppkopplade kommunikations-
plattform, Common Telematics Platform, 
som kopplar samman lastbilar och trans-
portlogistiker världen över. Plattformen gör 

det möjligt att planera smartare transporter, 
effektivisera tillämpningen av fordonsflottor 
och att leverera varor till slutdestinationer 
ännu säkrare.

Bosch belönades även i kategorin Embed-
ded Technologies för sensorserien BMA400 
som gör smarta hem ännu mer energi- och 
kostnadseffektiva. De minimala sensorerna 
kan bland annat hjälpa uppkopplade hus att 
automatiskt anpassa energiförbrukningen 
efter omständigheter och därmed hålla nere 
driftkostnader. Till exempel genom att höja 
eller sänka värmen beroende på om ett föns-

ter är stängt, står på glänt eller är helt öppet.
Under världens största elektronikmässa, 

CES 2018, kommer Bosch visa upp en mängd 
IoT-lösningar för framtidens smarta städer. 
CES 2018 hålls i Las Vegas 9 till 12 januari.

CES 2018: Bosch hedras med två Innovation Awards

Första generationen robotgräsklippare för 
kommersiellt bruk är här. Nu lanserar Hus-
qvarna två modeller med fokus på park- och 
grönyteskötsel. Målet är bättre gräsytor, håll-
barare drift, lägre kostnader och att frigöra 
arbetstid.

 Som världsledande när det gäller robot-
gräsklippare, tar nu Husqvarna nästa steg. 
Den nya 500- serien Husqvarna Automower® 
bygger vidare på Husqvarnas befintliga robot-
gräsklippare med en mängd nya funktioner 
anpassade för professionellt bruk. Det handlar 
om kraftfulla maskiner som klarar av att klippa 
stora gräsmattor på upp till 5000 kvadratme-
ter, branta sluttningar med upp till 45 procents 
lutning och ytor på upp till 208 kvadratmeter 
per timme. Ljudnivån på driften är dessutom 
ultratyst, endast 58 dB(A), vilket innebär att de 
kan klippa dygnet runt utan att störa besökare 
eller kringboende. Det gör dem idealiska för 
t.ex. hotell, parker och kyrkogårdar.

  De nya robotgräsklipparna är utrustade 
med Automower® Fleet Management System 
som är kompatibelt med Husqvarnas internet-
baserade molntjänst Fleet Services. En tjänst 
som gör det möjligt att arbeta smartare och ef-
fektivare genom att maskinerna kan överblick-
as i realtid och fjärrstyras via dator, surfplatta 
eller smartphone. Därmed går det att frigöra 
mycket arbetstid från gräsklippning till mer 
avancerade jobb som till exempel häcktrim-
ning och beskärning. Antalet robotgräsklippa-
re som kan anslutas till systemet är dessutom 
obegränsat.

Husqvarna lanserar 
robotgräsklippare för 
professionell grönyteskötsel
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A WIRTGEN GROUP COMPANY

www.wirtgen-group.com/sweden

Vältar från HAMM.
STARKA LÖSNINGAR FÖR VÄG –
OCH MARKBYGGNATION

CLOSE TO OUR CUSTOMERS. Hög packningskapacitet, smart framdrivningsteknik, användarvänligt nyttjande och perfekt sikt – vältarna från  
HAMM övertygar. I hela världen. Det är allt våra kunder behöver. Det är vad CLOSE TO OUR CUSTOMER betyder för HAMM.

 Wirtgen Sweden · Försäljning 0472  – 100 91 · Service 0472 – 162 48 · Reservdelar 0472 – 139 39 · info.sweden@wirtgen-group.com 

Vid kapning och slipning av metall ställs 
flera olika krav på verktyget för att få en 
effektiv och användarvänlig bearbetning. 
Det ska kapa och slipa snabbt, ge minimalt 
gnistsprut, ha lång livslängd och ge minimal 
dammutveckling. Norton lanserar ett nytt 
sortiment, DiaLast, diamantkapskivor och 
diamantnavrondeller som uppfyller dessa 
krav. Nortons DiaLast diamantkapskivor 
och diamantnavrondeller är tillverkade av 
en metallkropp som belagts med diamant-
slipkorn genom vakuumlödning. Detta ger 
mycket stark fasthållning av diamantslip-
kornen, fullt utnyttjande av diamanterna 

tills de är helt nedslitna, bra formhållning 
och mycket lång livslängd enligt tillverka-
ren. Man får även bättre arbetsmiljö tack 
vare minimal dammutveckling och mindre 
gnistsprut jämfört med konventionella kap- 
och slipprodukter. Den mycket långa livs-
längden ger färre avbrottstider för skivbyten 
vilket ger högre produktivitet.

Sortimentet omfattar rondeller för slip-
ning med vinkelslipmaskin i dimensionerna 
115–230 mm samt rondeller för kapning, fog-
beredning och slipning i 180 och 230 mm. 
Dessutom ingår ljuddämpade kapskivor i 350 
mm diameter för stationära kapmaskiner. 

Norton DiaLast är avsedda för användning 
inom exempelvis gjuterier och vid svets-
ningsarbeten för kapning och slipning av rör, 
järn- och icke-järnmetaller, mjukt stål, rost-
fritt, gjutjärn, keramik och legeringar.

”Tack vare den långa livslängden på Dia-
Last-skivorna får man en mycket kostnads-
effektiv bearbetning och hög produktivitet. 
Dessutom blir arbetsmiljön för operatören 
bättre tack vare mindre gnistsprut och mi-
nimal dammutveckling”, säger Jonas Falk, 
försäljningsansvarig på Saint-Gobain Abra-
sives AB.

www.nortonabrasives.com/sv-sv

Effektivare kapning och slipning med diamantskivor
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Vinnaren av ”Byggenæringens Innovasjons-
pris 2017” meddelades under öppningskonfe-
rensen på Bygg Reis Deg, som blev arrangerad 
i oktober i år.

Med hård konkurrens från de sista åtta fi-
nalisterna av ca 100 kandidater, som är bland 
de mest innovativa produkterna och lösning-
arna i norska byggbranschen, segrade Heat-
Work och teknologin CliWi och kunde stolt 
lyfta trofén. 

“Jag hör alla som har pratat tidigare om att 
våga fokusera på gröna lösningar och vi vågar 
göra det. Tack så mycket för att ni har satsat 
på oss”, säger Kristin Markussen marknads-
chef i HeatWork.

ERKÄNNANDE
HeatWork har skapat teknologin CliWi ge-
nom utveckling och produktion i Narvik. 
Produkten bidrar till en fossil- och utsläpps-
fri byggarbetsplats med den senaste innan 
vätskeburen värme. CliWi är utvecklad med 
en helt ny teknologi som ger användarna hög 
effekt och bra flexibilitet. HeatWork är en 
norsk tillverkare med hög fokus på kvalitet, 
effektivitet och design.

”Att få ett sådant pris innebär först och 
främst att byggbranschen håller på att ac-
ceptera att val av miljövänliga lösningar och 
teknologi är fullt möjligt - utan att kosta mer. 
För oss som företag är priset ett erkännande 
av varje timme var och en av våra anställda 
har lagt ner genom åren. Det här är resulta-
tet av sju års intensiva arbete för att utveckla 
och patentera egen teknologi”, säger Reidar 
Schille, VD i HeatWork.

Förutom att vinna Byggenæringens Inno-
vasjonspris, fick HeatWork ett besök av en en-
gagerade och mycket miljömedveten Kronprins 
Haakon under Bygg Reis Deg-utställningen.

JURYENS UTTALANDE
“Byggenæringens Innovasjonspris 2017 gick 
till en kandidat som har arbetat innovativt för 
att möta morgondagens krav på en grönare 
och smartare byggindustri. Vinnaren har ut-
vecklat unik kompetens inom sitt ämnesom-
råde och har möjligheter till bred tillämpning 
i flera användningsområder. De represente-
rar mångfalden av norska byggindustrin och 
verkar som en bra representant för norska 
kvalitet och design. Vinnarens produkt bidrar 
till en fossil och utsläppsfri byggplats med be-
tydande ekonomiska och miljömässiga förde-
lar”, säger juryns ledare Kristin Malonæs.

MARKNADENS 
MEST EFFEKTIVA TJÄLTINARE 
HeatWork har i 15 år utvecklat och levererat 
mobila vätskedrivna termiska kraftverk från 
Narvik. En säker och miljövänlig investering - 
allt från tjältining, frostskydd, bygguppvärm-
ning och betongarbete.

Entreprenörer har använt mobila värme-
kraftverk från HeatWorks till tjältining i flera 
år.

Genom fokus på utveckling har HeatWork 
lyckats lyfta temperaturen på sina maskiner 
till 100oC. Detta ger stora fördelar, bland an-
nat genom att tina dubbelt så snabbt som an-
dra liknande system på marknaden.

www.heatwork.com

HEATWORK VANN  
prestigefylld innovationspris i Norge

Över 100 olika batteridrivna verktyg, så 
många finns det i DeWALTs XR- sorti-
ment idag. Ett unikt system som bygger 
på att en och samma batteriplattform pas-
sar samtliga produkter vilket revolutio-
nerat vardagen för många professionella 
hantverkare.

DEWALT bygger just nu sitt snabbast 
växande produktsortiment med batteri-
drivna proffsverktyg. Verktyg som betyder 
en helt annan frihet och nya möjligheter 
på dagens byggarbetsplatser. Redan när 
den nya XR-plattformen presenterades 
2011 var målet att bli ledande när det gäl-
ler smarta lösningar som förenklar hant-
verkarens jobbvardag. Med en och samma 
batteriplattform för alla verktyg har ut-
vecklingsmöjligheterna visat sig vara i 
princip obegränsade och DEWALT har 
fortsatt lansera en rad nyheter och inno-
vationer.

Resultatet är över 100 batteridrivna 
verktyg och nu är siktet inställt på att ska-
pa ett helt komplett sortiment som täcker 
alla hantverksbehov, från skruvdragare 
till spikpistoler och högpresterande kap- 
och gersågar. Merparten av verktygen har 
också kolborstfria motorer för bästa tänk-
bara kraftöverföring och numera består 
sortimentet dessutom av både 18V och 
54V batterier.

Det världsunika 54V batteriet XR 
FLEXVOLT är det starkaste verktygsbat-
teriet någonsin och framtiden inom bat-
teridrivna elverktyg. Med ett så starkt 
batteri har det plötsligt blivit möjligt med 
batteridrivna verktyg som klarar samma 
arbetsuppgifter som tidigare bara kun-
nat utföras med sladdrivna elmaskiner på 
230V. Att 54V batteriet dessutom är 100 
% kompatibelt med alla XR 18V-maskiner 
gör det ännu mera unikt. Tack vare den 
gemensamma batteriplattformen går det 
att använda 54V batteriet både på äldre 
och nyare modeller i XR-sortimentet. 
Fördelen med att sätta ett 54V batteri på 
ett 18V-verktyg är att drifttiden blir extra 
lång, upp till 9Ah.

DEWALTs sladdlösa XR-sortiment



VERKTYGSLÅDA

DC Batterisaxar Rakbommar

Terrängsaxar Vikbommar

Skyjack Sverige • Försäljning Göteborg, Robert Páldeák: 070-6717330
Försäljning Stockholm, Stefan Lindström: 072 -9717333 • Reservdelar: 031-21 22 45 • Service: 031-21 22 45

Designad, testad och certiierad av Skyjack

Den universala, lätta och stryktåliga verktygslådan installeras enkelt 
på Skyjacks sax- och bomliftar.
Med detta tillbehör har du alltid de verktyg och maskiner du behöver 
nära till hands. Dessutom hjälper verktygslådan till att hålla ordning 
och reda. Allt för ökad säkerhet på din arbetsplats.

Cylindriska hållare

Två stora
sidofack

Godkänd lastkapacitet i verktygslådan är 11 kg.

Speciikationer
Handtag

Djupare 
mittförvaring
för större
verktyg

Flera förvaringsmöjligheter
för mindre verktygGnistresistent

Godkänd för Skyjack 
bom- och saxliftar

Enkel att
installera med
sprintar

Tillverkad av ett lätt och stryktåligt material



En “blänkare” betyder så mycket!
Sedan ett år tillbaka erbjuder Svensk Rental Tidning 
ett nytt sätt att synas med sina produkter eller tjänster. 
Vi kallar det kort och gott registerannonsering. På en 
yta av 60x40 mm kan du som annonsör marknadsföra 
dina produkter eller tjänster. Det kan röra sig om en 

speciell kampanj eller en specifik produktgrupp inom 
ditt sortiment eller helt enkelt en annons som innehåller 
ditt företags kontaktuppgifter.

Annonsregistret kommer att finnas med i alla 
utgåvor under året till det förmånliga priset av 6 000 kr 

för hela sex införande. Annonsens utformning kan du 
ändra inför varje nummer om så önskas förutsatt att du 
skickar in nytt annonsoriginal till redaktionen.

 Om du är intresserad av en registerannons kontakta 
tidningen på info@svenskrental.se
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Scandlift är sedan 1985 
auktoriserad återförsäljare av  

hela Genies sortiment.

www.scandlift.se

Sales · Parts · Service

Aerial Work Platforms

Aerial Work Platforms · Telehandlers

Used Equipment

Identifier for distributor 
who is at the same time 
Service Provider
and Parts Provider.

Booms · Scissors · Telehandlers

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
www.hydroscand.se

www.brubakken.se

DMK Servicecenter AB
Vagnmakaregatan 1D
415 07 Göteborg
Växel: 031-156830
Björn: 0708-156877/Öyvind:0708-156830
Mail: bringeland@dmk.se
www.dmk.sewww.dmk.se

Hyr eller Hyrköp!
Nya Volvo grävmaskiner,

lastmaskiner och dumprar!
Service och reservdelar!

Falkenberg • O346-12345
www.autokrancentret.se 

www.faxes.se  
 0371-500 08 

I din tjänst 
sedan 1910

Svensktillverkat

Personalbodar • Kontorsbodar • Evakueringsbodar • Bostadsmoduler
WC/Duschbodar • Specialbodar • Lågenergibodar • Modulhus

Timmervägen 68, 921 33 Lycksele
Tel växel 0950-138 88 Fax 0950-101 14

www.maxmoduler.se

På maxmoduler.se kan du bygga din egen etablering, läsa mer om  
standardsortimentet samt vår nya lågenergibod

UTHYRNINGSSYSTEM från MCS

Nöjda kunder  =  
Lönsam uthyrning

Kontakta oss på:  
08-578 770 93 

info@mcs-software.se

www.mcs-software.se
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Tysta, svävande robotar som 
själva åker runt och sköter gräs-
klippningen i stadens parker och 
grönområden. Det kanske låter 
som science fiction, men faktum 
är att Husqvarna tror att detta 
kan vara verklighet redan 2030.

Tänk dig en drönare, lastad 
med nio svävande robotgräsklip-
pare, som drivs av solenergi och 
styrs med artificiell intelligens. 
Tyst och snabbt tar sig drönaren 
runt till stadens parker, scannar 
av området, samlar in data om 
vad som behöver göras, landar och 
skickar ut sin flotta av robot- gräs-
klippare. Konceptet heter Solea 
och är Husqvarnas framtidsvision 
inom professionell grönyteskötsel.

Solea tar avstamp från en stor 
global rapport, Future of Urban 
Parks, som förutspår att antalet 
parker och grönområden i värl-
dens städer kommer att öka fram 
till 2030. Vi kommer också att 
få se nya typer av grönområden 
som t ex takträdgårdar eftersom 
behovet av gröna rum växer när 
våra städer befolkas av allt fler 
innevånare. Detta ställer helt 
klart nya krav på den professio-
nella park- och grönyteskötseln, 
enligt Husqvarna, som varit 
världsledande inom robotgräs-
klippning sedan 1995.

Systemet är utformat för att 
vara i princip självgående med 
små krav på mänsklig inbland-
ning vilket frigör tid för park- och 
grönyteskötare till mer avance-
rade arbetsuppgifter än att klippa 
gräs. Under arbetets gång sam-
las det dessutom in olika data 

i realtid om t ex näringsbehov 
och luftfuktighet som ger park-
skötarna en helhetsbild av hur 
parken mår och vilka insatser 
som behöver göras. För att park-
besökarna ska störas så lite som 
möjligt arbetar systemet mycket 
tyst och snabbt hela dygnet runt. 
Att klippa 10 000 kvadratmeter 
skulle bara ta cirka 8 minuter.

  Solea är tänkt att bestå av fem 
olika delar: en spanare, fasta sen-
sorer som placeras ut i parkerna, 
en transportdrönare, nio svä-
vande robotgräsklippare och en 
molnlösning med (AI) artificiell 
intelligens.

Drönaren, gräsklipparna och 
spanaren är batteridrivna och 
laddas till stor del genom sol- cel-
ler. Spanaren samlar in data från 
sensorerna och skickar informa-
tionen vidare till molnet där det 
görs en uppskattning kring hur 
mycket tid och hur stor insats 
som behövs för att klippa gräset 
på de olika grönytorna i staden. 
Via molnet får drönaren platsko-
ordinater och en färdrutt med 
prioritetsordning och transpor-
terar sedan ut spanaren och ro-
botgräsklipparna.

De nio robotgräsklipparna 
arbetar individuellt eller i grupp 
och rör sig som svävare 3-5 centi-
meter över marken. Under arbe-
tet kommunicerar de hela tiden 
med varandra och med spana-
ren som varnar för rörelser eller 
annat som kan hända i parken. 
Gräsklipparna är också säker-
hetsutrustade med sensorer som 
känner av och identifierar objekt.

HUSQVARNA
ser robotar sköta framtidens parker och grönytor
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www.alimakhek.se

Nya hissar och 
arbetsplattformar
Alimak Heks nya arbetsplattformar, bygghissar och
kranförarhissar erbjuder enkel installation och hög
driftsäkerhet till mycket konkurrenskraftiga priser.  
• De nya arbetsplattformarna MC 650 & 450 erbju-

der hög prestanda, kvalitet och effektivitet vid 
alla typer av fasadarbeten.  

• De senaste bygghissarna ALIMAK SCANDO 65/32
& 45/30 förbättrar bygglogistiken även vid de mest
utmanande byggprojekten.  

• Den nya kranförarhissen ALIMAK TCL maximerar
krananvändning genom tillförlitlig och smidig
tillgång till kranhytten. 
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Nu släpper Dustcontrol en helt ny och ef-
fektiv stofthanterare kallad DC Storm. DC 
Storms egenskaper kan enkelt sammanfattas: 
kraftfull, kompakt och enkel att transportera.

Maskinen är H-klassad och godkänd för an-
vändning med hälsofarligt damm. Den är utrus-
tad med HEPA H13-filter. Tack vare sina mått 
och vikt är den enkel att transportera stående i 
skåpbil och släpvagn. Den har en kompakt och 
robust design och är en maskin konstruerad för 
de riktigt tuffa jobben. Den har  tillräckligt med 
luftflöde för flera användare samtidigt.

KRAFTFULL TURBOPUMP
DC Storm bygger på väl beprövad teknik. Ar-
betet kan påbörjas i tid och dyra förseningar 
undviks. Stålchassit ger maskinen en maxi-
mal hållbarhet. Med en direktdriven trefas 

Ny handhållen 
borrmotor hos MIDHAGE 
Jack Midhage AB introducerar nu en ny 
handhållen borrmotor för professionell 
håltagning. Maskinen heter DM6P och 
är avsedd för borrning upp till Ø 100 mm 
(Ø160 mm vid stativmontage). Borrmotorn 
är på 2000 W, har tre hastigheter och me-
kanisk slirkoppling.

Övriga funktioner är bl a elektronisk 
motorstyrning, mjukstart, värmeskydd och 
överbelastningsskydd med indikatorlampa. 
Mjukstart-funktionen låter motorn starta 
med halv hastighet och nå full hastighet ef-
ter några sekunder vilket är skonsamt mot 
motorn samt möjliggör större kontroll vid 
ansättning. Motorhus och växellåda är till-
verkade i magnesium för minimal vikt och 
maximal styrka. Metallkonstruktionen ger 
bättre kylning och ökad hållbarhet.

 DM6P är en handhållen maskin i första 
hand men kan självklart monteras på stativ 
för borrning med större dimensioner (upp 
till Ø160 mm). Borranslutningen har både 
1-1 / 4 “UNC och 1/2” fröken.  DM6P har 
maximal säkerhetsstandard vilket natur-
ligtvis inkluderar inbyggd jordfelsbrytare.

 “Borrmotorn är egentligen ingen nyhet 
då den funnits i drygt 2-år och är väl be-
prövad ute på Europamarknaden”, berättar 
Peter Petersson på Jack Midhage AB i Gö-
teborg.  ”Maskinens funktionalitet, hållbar-
het och prisbild kommer troligtvis att bli 
intressant för många håltagare. Dessa ma-
skiner är pålitliga, rejäla och effektiva och 
uppfyller kraven som proffshåltagare ställer 
på en handhållen maskin. De kommer från 
en av de världsledande maskintillverkarna, 
AGP Power Tools, som även tillverkar våra 
handsågar C14 och C16”, avslutar Peter. 

 

turbopump lämpar sig DC Storm för kon-
tinuerlig drift och tung materialtransport, 
punktutsug och städning. Turbopumpen ge-
nererar tillräckligt med luftflöde för simultan 
multianvändning, t.ex. som central enhet i ett 
semimobilt system på byggarbetsplatsen.

TRE GRUNDMODELLER
DC Storm finns i tre grundmodeller, med 
säck (a), behållare (c) och longopac (L). Maski-
nen drivs med en 4 eller 7,5 kW stark motor. 
Modeller med frekvensomvandlare (7,5 kW) 
är lämpliga att använda när det endast finns 
16 A att tillgå. Utrustad med ett PTFE-filter 
(teflon) gör maskinen optimal för hantering 
av stora mängder betongdamm, som uppstår 
vid t.ex. golvslipning.

www.dustcontrol.se 

Med hjälp av PSI förebyggs maskinrelaterade 
olyckor på arbetsplatser inom byggbranschen. 
PSI ger en introduktion till varje enskild pro-
dukt och minskar riskerna vid användningen 
av maskiner. Med hjälp av QR-koden på Dust-
controls maskiner har användaren alltid till-
gång till det man behöver veta om maskinen 
och information om hur man använder den 
på ett säkert sätt.

www.dustcontrol.se

DUSTCONTROL MED PSI

DUSTCONTROL SLÄPPER STORM

Hilti har lanserat en ny användarvänlig mobilba-
serad app som hjälper kunderna att få fram viktig 
information om sina verktyg såsom servicesta-
tus, reparationshistorik och instruktionsvideos.

Hilti Connect-appen är gratis och via en 
smartphone eller annan mobil enhet får använ-
daren omedelbar tillgång till omfattande data 
om ett visst Hilti-verktyg. Detta är möjligt tack 
vare Near Field Comunication-tekniken (NBC), 
som innebär att varje verktyg får en egen tagg där 
all information samlas. Tekniken kommer att in-
stalleras på nya verktyg redan från fabriken.

Kunder kommer också att kunna utnyttja ap-
pen för sina nuvarande verktyg eftersom Hilti 

fortlöpande kommer att installera NFC-taggar 
under typskylten på alla Hilti-verktyg, batterier 
och laddare i samband med att de lämnas in för 
service.

Appen ger användaren direkt tillgång till in-
formation såsom verktygstyp, ”Så här gör man”- 
video, garantiinformation och information om 
verktyget har köpts direkt eller via Fleet Mana-
gement-service.

Appen visar även senaste datum för service 
och reparation samt hur ofta verktyget varit inne 
på service/reparation och kostnader för detta. 
All denna information ger användaren ett bra 
underlag för framtida bedömning och beslut rö-
rande verktyget.

Om verktyget behöver lämnas in för service 
eller reparation kan användaren utnyttja appen 
för att boka upphämtning och leverans vid en 
tidpunkt som passar användaren bäst.

Via Hilti Connect-appen får kunden också 
förslag på lämpliga tillbehör till varje verktyg 
samt tillhörande produkter, så att det går snabbt 
och enkelt att göra tilläggsbeställningar.

Förenkla jobbet med gratisappen Hilti Connect



Scandlift AB är en helhetsleverantör av alla olika liftmodeller,  
teleskoplastare och lastbilsmonterade liftar från världsledande  
märken såsom Genie, Aichi, Nifty, Klubb och CMC.

www.scandlift.se

CMC PLA 250
CMC har tillsammans med Scandlift 

utarbetat en av väldigt få bilmonterade 
liftar på den europeiska marknaden 

som klarar gränsen för B körkort på 
3500 kg och med en arbetshöjd på 

hela 25 meter samt en horisontell 
räckvidd om 14,8 meter.
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LAYHERS TRAPPSYSTEM KAN ANPASSAS EFTER PROJEKTETS 
SPECIFIKA KRAV SÅ ATT DE UPPFYLLER ALLA TILLÄMPLIGA REGLER.
• Vangstycken med 16,7 eller 20cm steghöjd • Barnsäkra räcken och ledstång på rätt höjd
• Höjden anpassas till  bjälklag och valvhöjd • Trappans bredd och vilplan utformas efter behov
• Helt modulärt, återanvänds gång på gång • Kan kompletteras med täckskivor på gångytan för jämnt underlag.

Den tekniska dokumentationen innehåller färdiga typkonfigurationer och fullständiga 
hållfasthetsdata. Kontakta oss på Layher så tar vi fram ett förslag på ditt unika projekt. 
Du når oss på 08-590 955 00 eller info@layher.se Läs mer på www.layher.se

TRAPPA UPP DIN UTHYRNING
Flexibla, stabila och godkända trappor från Layher
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