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30 Milwaukee
dundrar vidare
  

EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Vid sin årliga utställning för europeiska återförsäljare och kunder presenterade Milwaukee
nyligen hela sitt sortiment och en lång rad
nyheter. Årets utställning hölls i Köpenhamn
och gick under namnet Nordic Thunder.

44 Nordbygg
  

24 Arbetsplattformar

Arbetsplattformar används över ett brett område. Från de allra största projekten till små
oplanerade servicejobb. Samtidigt har produktutvecklingen oftast focus på det som lyfter
upp själva arbetsplattformen. Men nyheterna haglar inte direkt. SRTs Jan Olofsson rapporterar om senaste nytt.

Mässan Nordbygg, som arrangeras på
Stockholmsmässan i april, verkar inte att
göra någon besviken den här gången heller.
Utställarantalet är som vanligt omfattande.
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Hur ska det här sluta?

2018 har börjat bra och i princip samma anda som
2017 slutade. Men det finns oroskorpar i luften.
Korpar som kanske inte flyger över Sverige eller
Norden men väl ut i på den europeiska kontinenten. Mycket handlar om en fallande bygg- och
anläggningsmarknad i delar
av Europa. Skanska exempelvis varnar för att vinsten
beräknas bli betydligt lägre
än vad man hoppats på och
som ett resultat kommer
man att permittera 3000
anställda. Idag, måndagen
den 5 februari, när denna
ledare skrivs har den svenska
börsen störtdykt och minskat
med dryga två procent. Årets
uppgång under januari utplånades på en dag och det
var senast i september förra året som börsen var
så här låg. Sparar man långsiktigt finns det nog
ingen anledning till oro men det ger kanske en
fingervisning om konjunkturerna framöver. Vi har

också sett en dämpad efterfrågan av bostäder.
Man kanske inte kan kalla det ett prisras, än. Men
priset på bostadsrätter har sjunkit i storstäderna
med 8 till 12 procent och det är ganska mycket
på en bostadsrätt på mellan 3 och 4 miljoner.
OK, nu ska jag inte måla
“nån” på väggen, särskilt
inte så här i början av året
då vi har det positiva 2017
i nära minne. Och det är
fortsatt full fart i byggbranschen utan några riktiga
farhågor om kraftiga inbromsningar. Men det gäller
att vara vaksam.
En marknad som vi på
fortsatt tydliga uppgång är
den amerikanska bygg- och
anläggningsbranschen som
är viktig för många svenska tillverkare. För några
veckor sedan avslutades mässan World of Concrete i Las Vegas som blev den största på hela nio
år både vad gäller utställare och besökare. Många

svenska tillverkare som ställde ut var nöjda med
utfallet. Mer om mässan kan du läsa i tidningen.
Andra intressanta reportage i den här utgåvan är
våra teman om elverktyg och arbetsplattformar,
reportage om uthyraren Fort Rent i Ukraina som
samägs av Skanska och Cramo, i alla fall än så
länge. Det ryktas nämligen om att bolaget är till
salu. I tidningen hittar du även en rapport från
SRAs senaste Rentaldag förra året som hölls i
Göteborg. På våra bussiness- och nyhetssidor
finns en hel del smått och gott inför mässorna
Nordbygg och franska Intermat där SRT 2-2018
är mässutgåva för båda mässorna.
God fortsättning på 2018!

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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TRÄFFA OSS PÅ NORDBYGG!
Stockholmsmässan
10–13 april, monter B10:21

DET HÄR
HANDLAR OM DIG
På Pullman Ermator bygger vi kraftfulla maskiner som gör ett riktigt bra jobb.
Dessutom ser vi till att maskinerna är snälla mot din kropp.
I samtliga modeller sitter bland annat H13-ﬁlter som standard – så att det ﬁnaste
dammet stannar i maskinen och inte hamnar i dina lungor. 2015 blev H13-ﬁlter ett
krav enligt Arbetsmiljöverkets nya regler för hantering av kvarts- och stendamm i
arbetsmiljö. Vi kan med stolthet säga att vi har haft det som krav mycket längre än så.
Din arbetsmiljö styr vår produktutveckling. Det är en självklarhet.

pullman-ermator.se

5

Kenneth Nilsson är utsedd till ny
affärsområdeschef för NCC Infrastructure

Anders Danielsson
ny vd och koncernchef för Skanska
Skanskas styrelse har utsett Anders Danielsson till ny vd och
koncernchef för Skanska. Han
efterträder Johan Karlström som
tidigare meddelat att han avgår.
Anders Danielsson har arbetat
på Skanska sedan 1991. Han är för
närvarande vice vd i koncernledningen med ansvar för Skanskas
byggenheter i USA och Skanska
infrastrukturutveckling.
Anders har tidigare varit vd för
Skanska Norge och framgångsrikt lett två byggenheter och
Skanskas bostadsutveckling från
förlust till lönsamhet. Innan det
var han vd för Skanska Sverige i
fyra år.
“Skanska är ett företag med
fantastiska människor och projekt. Jag ser verkligen fram emot
att få leda koncernen och vara
del av att utveckla ett lönsamt
Skanska som bygger för ett bättre
samhälle”, säger Anders Danielsson.
Anders Danielsson tillträdde
som ny vd den 1 januari 2018,
då Johan Karlström avgick som
vd. Johan Karlström kommer att
fortsätta arbeta i Skanska som
senior rådgivare fram till januari
2019 då han går i pension.

Kenneth Nilsson är utsedd till ny
affärsområdeschef för NCC Infrastructure och kommer att ingå
i koncernledningen. Kenneth
Nilsson kommer från Skanska,
närmast som chef för Skanskas anläggningsverksamhet i östra USA.
Kenneth Nilsson tillträder under
april 2018 och ersätter tf affärsområdeschef Göran Landgren.
“Jag och styrelsen är mycket
glada att NCC får tillskott av en
sådan toppkraft som Kenneth
Nilsson”, säger Tomas Billing,
styrelseordförande i NCC.
“Kenneth Nilsson har en lång
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och gedigen karriär inom Skanska med framträdande chefsroller inom Skanskas svenska, finska
och estniska verksamheter samt
nu senast från Skanskas anläggningsverksamhet i USA. Kenneth
Nilsson har djup förståelse för affären och kundernas behov.”
“Jag ser fram emot att börja arbeta på NCC. Med mina tidigare
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Alimaks nya
order till
Battersea
Power Station
Battersea Project Phase 2 Development Company Limited har
tecknat en order med CoxGomyl
i Storbritannien för en underhållslösning inom vertikal access
baserad på BMU- enheter, till ett
värde av cirka 21 MSEK. BMUenheterna kommer att installeras
på det återskapade Battersea Power Station.
Battersea Power Station, som
helt avvecklades 1983, omkonstrueras i ett projekt om åtta faser. CoxGomyl installerade framgångsrikt BMU-system i Fas 1 av
projektet och har nu tilldelats
kontraktet för Fas 2.
Lösningen för den andra fasen innehåller flera takmonterade BMU-enheter, inbyggda
plattformar och monorailsystem
samt service, support och underhåll under byggnationen. Detta
möjliggör full tillgång för underhållsändamål på det återskapade
kraftverket vid Themsens södra
strand som kommer att vara hem
för Apples nya Londonkontor,
253 nya bostäder och en sex hektar stor park.
Utrustningen kommer att levereras och installeras från slutet
av 2018 till början av 2020.
”Vi är väldigt stolta över att för
andra gången arbeta på Battersea Power Station med Battersea
Phase 2 Development Company
Limited och med deras byggnadsledare MACE, med vilka vi
har en lång och framgångsrik historia av projekt ihop. CoxGomyl
UK installerade BMU-systemen
på Fas 1 i projektet och var återigen den föredragna budgivaren
för lösningar som är skräddarsydda för att skapa tillförlitlig, säker och effektiv tillgång till komplexa byggnadsstrukturer. Med
vår höga kompetens och erfarenhet som global marknadsledare
inom BMU-segmentet kunde vi
återigen uppfylla kundens högt
ställda krav på prestanda”, säger
Tormod Gunleiksrud, vd Alimak
Group.
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MÄSSKALENDER
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

SVENSKA MASKINMÄSSAN
31 maj – 2 juni
Solvalla, Stockholm
www.maskinmassan.se

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

Alimak Groups norska verksamhet
Heis-Tek får order från Statoil ASA
Heis-Tek AS, den norska verksamheten inom Alimak Group,
har tecknat en order med Statoil
ASA genom EPC-bolaget Aker
Solutions för en explosionsskyddad, industriell linhiss med ett
ordervärde på cirka 11 MSEK.
Den explosionsskyddade hissen kommer placeras i en krävande och utsatt miljö med låga
temperaturer under vintern på
Johan Castbergfältet i Barents
hav. Alimak Group i Norge har
tidigare gjort affärer med Statoil
ASA genom ett ramavtal för alla
hissar till Johan Sverdrup-projektet och ett flertal andra stora
projekt.

Konstruktionsarbetet påbörjas under första kvartalet 2018
och utrustningen kommer att
levereras ett år senare.
”Vi har börjat se aktivitet
inom oil & gas-segmentet igen
och är mycket glada över att
leverera till Statoils Johan Castberg-fält. Ordern bekräftar det
förnyade intresset från sektorn
för Alimak Groups säkra, pålitliga och högkvalitativa vertikala
transportlösningar och tjänster,
levererade av våra kunniga medarbetare som är nära kundens
affär och förstår deras behov”,
säger Tormod Gunleiksrud, vd
Alimak Group.

Stål & Hyr stärker sin marknadsposition i Göteborgsområdet ytterligare med två nya depåer
Stål & Hyr öppnar inom kort ytterligare två depåer i Göteborgsområdet. Förutom öppningen av
den nya depån på Ringön som
meddelats tidigare, har Stål & Hyr
förvärvat Hyr-Service i Kungälv.
Tack vare de nya depåerna, som
kommer att erbjuda Stål & Hyrs
kompletta sortiment, förbättras
tillgängligheten kraftigt för kunder i norra Göteborg. Depåerna
blir Stål & Hyrs femte och sjätte.
Inräknat Dennis Maskinuthyrnings sex depåer i Skåne kommer
koncernen totalt ha tolv välutrustade depåer från Kungälv i
norr till Kävlinge i söder.
Hyr-Service i Kungälv grundades 1998 av Jonas Mårtensson
och Mats Båthen, och har en
depå i Kungälv med sju anställda.
Bolagets maskinuthyrningsverksamhet omsätter cirka 10 mkr.
Jonas och Mats kommer att fortsätta arbeta i bolaget när depån
nyöppnas i början av februari
under Stål & Hyrs varumärke. De
återinvesterar en del av köpeskillingen och blir därmed delägare
i Stål & Hyr-koncernen. Depån i
Kungälv håller på att anpassas till
Stål & Hyrs verksamhet, och sortimentet utökas till samma breda
omfattning som övriga depåer.
Den andra nya depån, på
Ringön nära centrala Göteborg,
är känd för många i branschen då
den tidigare har använts för ma-

skinuthyrning i annan regi. Personal har anställts och utbildats i
sann Stål & Hyr-anda, samtidigt
som lokalerna fräschats upp och
depån fyllts med nya maskiner.
I likhet med Kungälv och övriga
depåer kommer Ringön att erbjuda Stål & Hyrs kompletta sortiment.
“Tack vare öppningen av
Ringön och förvärvet av Kungälv kan vi erbjuda en kraftigt
förbättrad tillgänglighet för våra
kunder i norra Göteborg. Med
Kungsbacka i söder, Sisjön och
Ringön på var sida älven och
med Kungälv i norr, kommer
Stål & Hyr att erbjuda ett brett
produktutbud och snabba leveranser i hela Göteborgsregionen.
Genom att fullfölja vårt koncept
med stora depåer och komplett
sortiment fortsätter vi att göra
våra kunder nöjda när det gäller
kvalitet, tillgänglighet och service”, säger Joacim Johansson, VD
och koncernchef för Stål & Hyr
Group.
“Jonas och Mats har byggt upp
en fin verksamhet i Kungälv som
har ett mycket gott rykte bland
kunderna för sin servicegrad och
tillgänglighet, vilket Stål & Hyr
värdesätter högt. Vi ser mycket
fram emot att välkomna Jonas
och Mats som anställda i Stål &
Hyr och delägare i koncernen”,
tillägger Joacim Johansson.
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Smålands Traktor AB
namnändrar till Söderberg & Haak Öst AB
Smålands Traktor AB, som har
anläggningar på Propellervägen,
söder om Kalmar Flygplats samt
i Frödinge i norra delen av länet,
byter nu namn till Söderberg &
Haak Öst AB.
Namnändringen innebär ingen
förändring i verksamheten utan
är snarare en följd av att huvudägaren ändrat strategi beträﬀande
sin försäljningsorganisation i landet. Detta innebär att Söderberg
& Haak kommer att bli en del
av företagsnamnet på de anläggningar där Söderberg & Haak är
huvudägare i bolagen.
Jörgen Bogren, verksamhetsledare och tillika delägare i bolaget, kommenterar: “Vi kommer
inte att ändra något i vår bemanning eller lokala förankring,
men vi ser det naturligtvis som
en fördel att ingå i Söderberg &
Haak-gruppen med den finansiella styrka och övriga synergier
det ger. Med namnbytet blir vår
tillhörighet tydligare och det tror
jag är bra för både kunder och leverantörer.”

VD-skifte hos
Delvator efter
rekordåret 2017
Thomas Pehrsson efterträder
Lotta Lundquist som VD för Delvator AB i Eslöv. VD-skiftet sker
1 maj 2018 – en nyhet som presenteras samtidigt som Delvator
kan blicka tillbaka på ett 2017
med rekordstor försäljning av
Hitachis entreprenadmaskiner.
Delvator är svensk generalagent för Hitachi och befinner
sig i ett expansivt skede. Branschens mottagande av Hitachis
maskiner i Zaxis Serie-6 har varit
mycket positiv, och försäljningen av både band- och hjulgrävare
har nått rekordnivåer.
Nye VD:n Thomas Pehrsson
är 57 år gammal, bosatt i Lund
och har sedan 2014 varit ledamot
i Delvators styrelse. Han kommer
närmast från en tjänst på Somfy
Sweden AB där han varit VD under mer än elva år.

7

Thomas Truedsson,
styrelseordförande Hyreskedjan.

Mikael Öberg, styrelseordförande
Swedish Rental Association.

HYRESBRANSCHENS

KUNSKAPSROLL

Kunskap är A och O för att kunna utföra arbeten på ett professionellt
och arbetsmiljömässigt riktigt sätt. Samtidigt är det en jätteutmaning
att just säkerställa att alla som utför arbeten har rätt kompetens och
ges rätt förutsättningar för att beredas kunskap.
Mikael Öberg

B

yggbranschen brottas med
många utmaningar som
inte minst påverkar säkerställandet av kunskap. Branschen arbetar projektorienterat
vilket innebär att arbetsorganisationer ständigt förändras. Arbetsformerna innebär också att
byggföretagen arbetar både med
egna anställda, underentreprenörer och inhyrd personal. Vi
har dessutom ett allt större inslag av utländska entreprenörer
som också ställer krav på utbildning i de lokala förutsättningar
som gäller på svenska byggarbetsplatser. Tidigare kunde
byggbranschen delvis luta sig
mot ett starkare lärlingssystem.

Det är inte lika enkelt och självklart idag med den rörlighet som
kännetecknar branschen.
Vi som levererar till byggbranschen kan ta en mer aktiv
kunskapsroll till våra kunder
inom de områden som passar vår
funktion och kompetens. Det
blir således naturligt att hyresbranschen bidrar med kunskap
riktat till alla de som använder
maskiner.
Varje gång en kund kommer
in till någon av våra medlemsföretag för att hyra en maskin
så finns där möjligheter att få
både bra information och tips
om utbildning för att säkerställa
att den som är tänkt att använda

maskinen ges kunskap om hur
aktuell maskin används på ett
säkert sätt. Hyresbranschen utbildar inte i hur byggarbeten
skall utföras på ett professionellt
sätt MEN hyresbranschen informerar om och medverkar till
utbildning i säkert maskinhandhavande. Vi inom hyresbranschen vill bidra på de sätt vi kan
till en säker och trygg arbetsplats och då är vår roll naturligt
kopplad till just handhavande
och användande av maskiner.
Vi kan ses som en förlängd arm
till alla maskintillverkare som vi
representerar beträffande säker
maskinanvändning och daglig
tillsyn/skötsel. Medlemmar och

leverantörspartners i SRA och
Hyreskedjan arbetar aktivt tillsammans via olika arbetsutskott
för att skapa råd & rekommendationer som sedan utmynnar
i informationsmaterial och förslag till utbildningsinsatser. En
av fördelarna med att hyra en
maskin ligger således i att branschen bryr sig om säkerheten för
alla användare. Så nästa gång du
efterfrågar en hyresmaskin tänk
igenom vem som skall använda
den. Har användaren behörighet
att bruka maskinen? Vilken information och/eller utbildning
behöver användaren? Vänd dej
till något av våra medlemsföretag så får du rätt råd.
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KONJUNKTURBAROMETERN
Januari 2018

Ljust stämningsläge
trots svagare signaler
Barometerindikatorn föll från 112,0 i december till
110,2 i januari, men pekar fortsatt på ett betydligt
ljusare stämningsläge än normalt i svensk ekonomi.
Nedgången förklaras främst av svagare signaler
från tillverkningsindustrin och de privata tjänstenäringarna. Även hushållens konfidensindikator
föll, om än marginellt, till följd av en något mindre
positiv syn på svensk ekonomi. Däremot stärktes
synen på den egna ekonomin ytterligare.
Tillverkningsindustrins konfidensindikator har fallit jämförelsevis mycket de senaste
två månaderna, men visar fortfarande på ett betydligt starkare läge än normalt.
Nedgången i januari förklaras främst av en dämpning i synen på orderstockarna
som vid förra mätningen nådde en historisk högstanivå. Produktionsplanerna, som
justerades ner en hel del förra månaden, ligger kvar på denna något lägre nivå
som dock fortfarande indikerar en starkare produktionstillväxt än normalt framöver.
Efter att ha fallit två månader i rad var konfidensindikatorn för bygg och anläggningsverksamhet i stort sett oförändrad i januari. Nivån pekar, trots de senaste
månadernas nedgång, på ett betydligt starkare läge än normalt. Byggföretagens
syn på orderstockarnas storlek dämpades något för fjärde månaden i rad medan
anställningsplanerna stärktes marginellt.
Detaljhandelns konfidensindikator har inte ändrats nämnvärt sedan decembermätningen och indikerar fortsatt ett starkare läge än normalt. De mest positiva
signalerna kommer från livsmedelshandeln medan specialiserad butikshandel
och handel med motorfordon rapporterar om ett historiskt genomsnittligt läge.
Konfidensindikatorn för tjänstenäringarna föll i januari, främst till följd av
något svagare signaler om utvecklingen av den egna verksamheten och om
efterfrågeutvecklingen de senaste månaderna. Efterfrågeutveckligen uppges dock
ha varit starkare än normalt.

Modell-Magnus säljer Hitachi i full skala
Magnus Jakobsson är Delvators
säljare av Hitachi i Norrbotten
och Västerbotten. Magnus tillträde innebär att Delvator AB får
en säljare av Hitachi med dubbelt
maskinintresse.
Magnus Jakobsson är naturligtvis intresserad av Hitachis
entreprenadmaskiner som han
nu säljer som anställd av Delvator. Men hans maskinintresse
har följt honom ända sedan han
växte upp i Vindeln med traktorer och grävmaskiner på föräldragården. Intresset för maskiner
och teknik blev naturligt och
utvecklades till hobbyn att bygga
maskinmodeller.
Många av modellerna han
byggt är Hitachi. Ett exempel är

ZX250LCN med rotator. Inledningsvis kommer han att arbeta
hemifrån, men ett nytt säljkontor
i Umeåtrakten är planerat.

Ramirent leverantör vid Värmlands
första 50-meters bassäng
I mitten på januari startade bygget av Säﬄe badhus med Värmlands första 50- metersbassäng
och Ramirent har fått uppdraget
av NCC som helhetsleverantör av maskiner och material.
Badhuset går under begreppet
”grönt bygge” vilket bland annat innebär att arbetsplatserna
energieﬀektiviseras med snålare
byggbodar, miljöanpassade fordon, energieﬀektiv belysning och
miljömärkt el.
Hösten 2017 stod det klart att
Säﬄe Kommun ska få Värmlands
första 50-metersbassäng. Den nya
bassängen ersätter uttjänta Tegnérhallen och kommer att byggas
helt i stål för att undvika eventuella sprickor vid tömning av vattnet.

“För oss på Ramirent är det
viktigt med hållbarhet. Därför
är vi väldigt glada över att ha fått
förtroendet att få leverera enligt
de kriterier som krävs vid ett
grönt bygge. Allt från att ha miljöanpassade bodar till att planera
för transporterna”, säger Jonas
Söderkvist, vd på Ramirent.
Eftersom byggarbetsplatsen
ligger i Säﬄe krävs det smart
planering av leveranserna från
Ramirents kundcenter i Karlstad,
framför allt för att möta det som
efterfrågas vid gröna byggen.
Även möblerna inne i bodarna
har varit uppe för diskussion, exempelvis att välja runda bord för
att öka gemenskapen hos byggarna.

Klaravik rivstartar med nya
affärsområdet Obestånd
Nätauktionsbolaget Klaravik har
växt snabbt sedan bolaget startades för fem år sedan och har idag
en stark avyttringskanal för verksamhetsmaskiner med täckning
över hela landet. Med tre nyanställda experter inom Obestånd
satsar nu Klaravik på att effektivt
kunna stödja banker, finansbolag
och konkursförvaltare under hela
avyttringsprocessen.
“Nu känns det som rätt tid
för oss att göra en mer fokuserad
satsning på konkurser och obestånd då allt fler aktörer börjar
inse att en högkonjunktur inte
kan vara för evigt. Eftersom vi
täcker hela Sverige, har en väldigt
stark avyttringskanal och stor
kompetens i frågan så har vi under en längre tid fått förfrågningar inom området”, säger Joachim
Ågren, affärsutvecklare och ansvarig för Obestånd på Klaravik.
Joachim Ågren kommer närmast från KVD Kvarndammen
där han bland annat var chef för
Obestånd samt vd för dotterbolaget KVD Heavy Equipment. Joa-
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chim har nu tagit med sig Niklas
Antonsson och Ola Tjernström
som är av Sveriges Handelskamrar förordnade värderingsmän.
Tillsammans har de nästan 40 års
erfarenhet av obestånd, konkurshantering och värdering.
“Det är en fantastisk kompetens som vi fått med Joachim,
Niklas och Ola. Vår ambition nu
är att leverera den bästa tjänsten
inom Obestånd i Sverige. Vi ska
kunna erbjuda ett rikstäckande
och även nordiskt erbjudande
och inte minst ämnar vi leverera
den bästa kvaliteten, vilket vi har
alla förutsättningar för”, säger
Christian Lenander, vd och medgrundare till Klaravik.
Klaravik har mäklare över hela
Sverige och deras nätauktionssajt
är en av landets mest använda.
Tjänsten Obestånd består av
Obestånd och Återtag och omfattar hela processen från undersökning och värdering till försäljning och bortförsel och eventuell
lagring av objekten.
www.klaravik.se
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Bona fördubblar kapaciteten när nytt distributionscenter öppnar

Tomas Carlsson är utsedd
till ny koncernchef för NCC
Tomas Carlsson har utsetts till
ny VD och koncernchef för NCC.
Tomas kommer närmast från det
börsnoterade teknikkonsultföretaget Sweco. Tomas har tidigare
arbetat nästan 20 år inom NCC
där han senast var affärsområdeschef för NCC:s svenska byggverksamhet.
“Jag är mycket glad över att
Tomas Carlsson blir NCC:s nästa
VD. Tomas känner NCC:s verksamhet väl och under sin tid på
Sweco har han fått möjlighet att
bredda sitt kunnande. Han har
skaffat sig erfarenheten att leda
en konsultverksamhet och dessutom sett olika byggbolag agera
på marknaden. Sweco har utvecklats starkt på börsen där aktiekursen har tredubblats. Tomas
projekterfarenheter passar NCC
som hand i handsken”, säger Tomas Billing, ordförande i NCC.
Tomas Carlsson har varit VD
för Sweco sedan slutet av 2012.
Under Tomas tid som VD har bolaget ökat omsättningen från cirka 8 Mdr SEK till cirka 17 Mdr SEK
med en stabil rörelsemarginal.
Tidigare var Tomas ansvarig för
NCC:s svenska byggverksamhet.
Denna verksamhet var då ungefär
halva NCC omsättningsmässigt
och omsatte runt 25 Mdr SEK.
Tomas är 52 år gammal. Han
är civilingenjör från Chalmers
och innehar en MBA från London/Columbia Business School.
“Det känns som att komma
hem. Jag ser mycket fram emot
att leda NCC och ser en stor potential att utveckla verksamheten
vidare”, säger Tomas Carlsson.
Tomas Carlsson kommer att
tillträda sin befattning på NCC
senast i juli 2018. Fram till dess
Tomas tillträder fortsätter Håkan
Broman som tillförordnad VD.

Parmaco bygger designgrupp
Finska Parmaco fortsätter att
växa i Sverige. Bolaget är nu i färd
med att bygga ett designteam
med egna arkitekter och byggingenjörer. På så sätt kommer
Parmacos designexpertis närmare kunderna och deras anpassningsbara lokaler kan funktionsanpassas än mer. Ytterligare två
byggingenjörer ska anställas och
gruppens största fokus ska vara
att skapa funktionell design på
Parmacos verksamhetslokaler så
att de blir mer hållbara och ekonomiskt fördelaktiga.

Parmacos designavdelning blir
ett team som består av fyra personer; en arkitekt som också är chef
för gruppen och tre byggingenjörer. Tanken är att designteamet
ska komma in tidigt i processen
så att de är med från början och
kan visa den potentiella kunden vad som är möjligt och vilka
funktioner som kan förbättra
verksamheten. Till exempel hur
viktigt det är med stort ljusinsläpp för att eleverna ska orka
hänga med mer i undervisningen
och prestera bättre.

Husqvarna Group förvärvar verksamhet inom
markkomprimerings- och betongprodukter
Husqvarna Groups Construction-division har tecknat avtal
om förvärv av Atlas Copcos Light
Compaction & Concrete Equipment-verksamheten.
”Atlas Copcos Light Compaction & Concrete Equipmentverksamhet passar bra i Husqvarna Constructions strategi
för att expandera djupare i marknadssegmentet för betongytor
och golv”, säger Kai Wärn, VD
och koncernchef för Husqvarna
Group. ”Förvärvet kommer ytterligare stärka vår ledarskapsposition inom detta segment och
komplettera de övriga nyliga förvärven. Strategiskt stödjer uppbyggandet av detta område också
vår övergripande ambition att
öka Construction-Divisionens
del av Husqvarna Group.”
”Vi är kända för att skapa
innovativa, integrerade kundcentrerade lösningar med fokus på
kundproduktivitet. Atlas Copcos
lätta markkomprimerings- och
betongprodukter är logiska kompletteringar av vårt nuvarande

sortiment inom betongytor och
golv. Det kommer att göra det
möjligt för oss att stödja våra kunders verksamhet genom hela processen vid skapande av betonggolv ”, säger Henric Andersson,
VD för Husqvarna Construction.
Atlas Copco Light Compaction & Concrete Equipment, en
del av Atlas Copco Power Technique, är världsledande inom detta
affärssegment och omsatte cirka
570 miljoner kronor 2016. Förvärvet omfattar bland annat
produktutbud, verksamhet och
produktutveckling i Bulgarien
samt specifika försäljnings- och
serviceresurser som kommer att
förstärka Husqvarna Constructions befintliga organisation. Av
de cirka 200 anställda finns merparten i Bulgarien men också på
alla andra nyckelmarknader.
”Detta ger oss en bra tillväxtmöjlighet eftersom lätta produkter för byggnadsindustrin verkligen är Husqvarna Constructions
kärnkompetens”, förklarar Henric Andersson.
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Tyska Bona har genomfört sin
största investering någonsin
med invigningen av ett nytt
distributionscenter i Limburg,
Tyskland. Med centret fördubblar Bona sin kapacitet vad gäller
hantering och distribuering av
varor, och introducerar ett antal
miljövänliga initiativ i linje med
Bonas hållbarhetsfokus. Limburg ligger mitt i Tyskland som
utgör Bonas största marknad i
Europa, och härifrån förses alla
dotterbolag i Europa, USA, Latinamerika och Asien samt Bona
Centers, distributörer och hantverkare med Bonas hela produktsortiment. När den nya 9 200
kvadratmeter stora anläggningen
står klar på den 40 000 kvadratmeter stora tomten kommer den
att erbjuda moderna lagerhanteringssystem och utrustning som
stöder en mer effektiv distribution i linje med Bonas tillväxtplaner. Det finns även möjlighet
för ytterligare en fördubbling
av lagerkapaciteten i framtiden.
För Bonas kunder innebär detta
bättre tillgänglighet av produkter, ökad leveranssäkerhet samt
bättre kvalitet och flexibilitet
när det gäller service.

EN GRÖN INVESTERING
Eftersom hållbarhet och miljö är
högsta prioritet för Bona var det
ett självklart beslut att låta bygga
en distributionsanläggning med
gröna egenskaper och samtidigt
ett sätt att bedriva en verksamhet som har en positiv inverkan
på miljön. Anläggningen är utrustad med solpaneler som genererar upp till 616 kW som högsta
kapacitet, vilket gör det nya centret självförsörjande samtidigt
som det kan leverera energi till
det allmänna nätet. Panelerna är
riktade åt öst/väst, vilket innebär
att de kan generera mer kraft på
morgonen och kvällen vid behov.
Byggnaden har också försetts
med ett ”grönt tak” för odling av
specifika växter. Halva markytan
kommer inte att användas för
närvarande, utan i stället besås
med ängsblommor för att dra till
sig bin och insekter. Dessutom
har 42 träd planterats på tomten.

Slyklippare

Minidumper S100
med lastare

Minidumper S160
med lastare

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

Minidumper SC75
med lastare

Minidumper SC25A
med lastare

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

NYA MODELLER

1,5 – 8 TONS MINIGRÄVARE.
MYCKET HÖG KOMFORT OCH KVALITE.

FRÅN NORR TILL SÖDER
FÖRSÄLJNING & SERVICE
CE-MÄRKTA MASKINER
RESERVDELAR INOM 24 TIM

WWW.BOBCAT.SE

STOCKHOLM 08-564 899 60 | KRISTIANSTAD 044-24 40 10
MALMÖ 040-22 22 04 | GÖTEBORG 031-24 40 05
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Elverktyg

resulterar i omedelbar avskjutning och ger en
hastighet upp till två spikar per sekund, eller
upp till cirka 700 spik med ett fulladdat 5,0Ah
batteri.

Underhållet blir också enklare då ingen
schematisk rengöring krävs. Prestandan är
konsekvent även vid låga omgivningstemperaturer eller hög höjd.
Båda verktygen är utrustade med säkerhetsspärr som förhindrar oavsiktlig avfyrning
samt indikator för magasinpåfyllning. De är
inställbara för enkel- eller serieskott.
De har också integrerat LED-ljus som lyser upp arbetsområdet, bälteskrok samt en
utmärkt balans och Hitachis välkända ergonomiska grepp.
Båda spikverktygen har kolborstfri motor,
som ger verktyget längre livslängd och högre
kapacitet per laddning. Motorn drivs med
Hitachi 18V-batterier med slidefäste, vilket
ger full kompabilitet inom Hitachis 18V sortiment.
Båda stomspikverktygen finns även tillgängliga som Tool only, utan batterier, laddare, förvaringsväska och andra tillbehör
vilket är ett bra och ekonomiskt alternativ för
användare som redan har ett Hitachiverktyg
med kompatibla 18V-batterier och laddare.

Nya Hitachi
NR1890DBCL
klarar upp till
700 spik per laddning med 5,0Ah
batteri.

Nya Hitachi
NR1890DBRL har
en magasinkapaciteten på 37
spik (runt huvud,
plastbandad) med
spiklängd 50 - 90
mm.

NYA ELVERKTYG 2018
I årets temareportage om nya elverktyg presenterar vi
produkter från Hitachi Power Tools, FLEX, Midhage,
Festool och Bosch för den svenska marknaden.

H

itachi Power Tools satsar seriöst på batteridrivna verktyg. Och man lanserar
nu två nya 18V- och kolborstfria stomspikverktyg: NR1890DBCL och NR1890DBRL.
De nya verktygen eliminerar behovet av luftslangar, kompressorer och gaspatroner.
De är designade för yrkesbruk och hanteras som luftdrivna spikverktyg för till exempel
sammanfogning av träkonstruktioner, regelverk och fasadklädnad.
Båda verktygen är byggda i grunden på
samma sätt och med samma kvalitet som de
pneumatiska maskinerna. Men de är dessutom utrustade med Hitachis unika och patenterade Air Spring Drive System, ett system
med komprimerad luft som reducerar både
rekyl och ljudnivå.
Hitachis Air Spring Drive System använder
inkapslad tryckluft för att driva varje spik. Det
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Flex lanserar L 15-10 150, en 1500W-vinkelslip
för kapning och slipning av skivor upp till
150 mm i diameter.

FLEX
FLEX utökar och kompletterar sitt redan
breda sortiment av vinkelslipar för proffsanvändare. Nu lanseras L 15-10 150, vilket är en
1500W-vinkelslip för kapning och slipning av
skivor upp till 150 mm i diameter.
Handtaget är ergonomiskt kompakt format
med en bredd på endast 40 mm. Den smala
bredden samt att handtaget är utrustat med
ett mjukt inlägg gör att vinkelslipmaskinen är
särskilt lämplig för längre arbetspass då handtaget avlastar och ger komfortabel användning.
Vinkelslipen är utrustad med mjukstart,
för säkrare start och mindre risk för överbelastning av nätet, samt omstartsskydd för att
undvika att vinkelslipen oavsiktligt startar om
efter strömavbrott. Spindellås för justering
samt snabbt och enkelt skivbyte. Nyckelfri
justering av sprängskyddet.
Med tomgångsvarvtal på 10000/min är
L 15-10 150 en robust maskin som inte bara
sticker ut i mängden med sin kraft, den är
dessutom konkurrenskraftig i sin prisklass
jämfört med motsvarande maskiner.

JACK MIDHAGE
Midhage lanserar en ny kraftfull handsåg för
betong: C14. Det är en eldriven handsåg för
våt- och torrkapning i betong och med ett
skärdjup på 125 mm (Ø 350 mm).
Sågen är enkel och snabb att arbeta med
och är utrustad med ”Intelligent Management System” (IPM) som bland annat möjliggör ett större kraftuttag från motorn.

C14 har låga vibrationsvärden, justerbart
klingskydd (hindrar att avverkningsmaterialet
når operatören) och låga decibelnivåer. Dessutom är sågen utrustad med löstagbara stödhjul som gör sågningen enklare och säkrare.
Sågen har integrerad vattenförsörjning för
våtsågning, integrerad jordfelsbrytare och överbelastningsskydd. Skyddet sparar många onödiga reparationer och ger även en bättre livslängd
på maskinen. Växelhus och klingskydd är tillverkat av magnesium för extra tålighet och låg vikt.
C14 har som de flesta andra torrkapar
uttag för dammsugare. Men med det extra
tillbehöret ”dammskidan” elimineras betongdammet nästan helt vid torrkapning. Något
som är viktigt för att undvika silikosrelaterade
hälsoproblem.
Midhage har också inlett ett samarbete med
en ny maskinleverantör, AGP Power Tools. Företaget har ett brett maskinprogram anpassat
för byggnadsindustrin och är sedan många år
väl etablerade i både USA och i delar av Europa.
Midhage kommer efter hand att introducera en stor del av AGP Power Tools maskinsortiment. Först ut i sortimentet är AGP C16,
en elektrisk handsåg för våtsågning i betong.
Sågen, som är CE-märkt och godkänd för
vatten/el, kan förses med diamantklinga upp
till Ø 406 mm vilket ger ett skärdjup på hela
150 mm. Sågen är stark med sina 3200W (16A),
den är också mycket användarvänlig och servicevänlig och har dessutom ett elektroniskt
överbelastningsskydd vilket gör att onödiga
reparationer undviks.
Sågen är konstruerad för hårt bruk i tuffa
miljöer för att klara de höga krav som betonghåltagarna ställer. Klingskydd och växelhus är
tillverkade i magnesium vilket ger låg vikt och
hög stryktålighet. Vinkeln på klingskyddet är
ställbart genom ett enkelt handgrepp och har ett
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fjäderbelastat stänkskydd som följer
underlaget och minimerar onödigt
stänk. Sågens konstruktion gör den
även mycket enkel att rengöra och serva.
”Vi tror mycket på den här sågen”, berättar
Peter Petersson på Midhage. ”Sågen håller en
hög kvalitet och har ett pris som är attraktivt.
Vi har redan sålt närmare 120 stycken sågar
till proffshåltagare som varit mycket nöjda
med både kapaciteten och säkerheten.”
Midhage introducerar 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 mekanisk 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 efter några sekunder vilket är skonsamt mot
motorn samt möjliggör större kontroll vid
ansättning. Motorhus och växellåda är tillverkade 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 naturligtvis inkluderar inbyggd jordfelsbrytare.
“Borrmotorn är egentligen ingen nyhet då
den funnits i drygt två år och är väl beprövad
ute på Europamarknaden”, berättar Peter Petersson på Jack Midhage AB i Göteborg. Maskinens funktionalitet, hållbarhet och prisbild kommer troligtvis att bli intressant för
många håltagare.
”Dessa maskiner är pålitliga, rejäla och effektiva och uppfyller kraven en 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.
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FINNS I DIAMETRAR 115-500MM

PILAR I SÅGRIKTNING FÖR ATT FÅ UT SLAMMET
ARROWSEGMENT FÖR SNABB KAPNING
ARROW KYLHÅL FÖR ATT FÖRHINDRA VARMGÅNG
FICKOR FÖR LÄGRE LJUDNIVÅ

TESTA VÅRA DIAMANTER OCH UPPLEV SKÄRET!

HÖGKVALITATIVA DIAMANTER

Drome AB • Växtorpsvägen 6 • 51461 Dalstorp
Tel: 0705-21 62 46
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DEWALT

FESTOOL
Med sin nya diamantsågklinga för sänksågarna TS 55 och TSC 55 REBQ, erbjuder Festool
en effektiv lösning för cement- och gipsbundna spån- och fiberskivor.
Med den nya diamantsågklingan är det enkelt att kapa gips- och cementbundet skivmaterial. Klingans konstruktion ger en minimal
värmeutveckling, vilket resulterar i snabbare
arbete och längre livslängd.
En negativ tandvinkel tillsammans med
en generös segmenthöjd av diamanter bidrar
dessutom till en oslagbar livslängd. I test med
Knauf Aquapanel Floor har en och samma
klinga utan svårigheter sågat över 3 000 meter.
Den nya diamantsågklingan är anpassad
endast för Festools nuvarande sänksågar TS/
TSC 55 REBQ, som lanserades 2014. Utsugningskanalerna från den äldre generationen
sänksågar är inte anpassade till gips-/cementdamm.
För ett hälsovänligt arbete med minimal
dammbildning bör man naturligtvis använda
en dammsugare när man sågar. Sågklingan
har en diameter på 160 mm. Håldiametern är
20 mm och snittbredden 2,2 mm.

nal. Den är utvecklad för att göra detaljerade
mätningar för en perfekt analys av befintliga
förhållanden och faktisk värmedistribution så
att användaren kan komma till rätt slutsatser
för sitt arbete.
Oavsett om man arbetar med värme och
luftkonditionering, elektricitet, fönstermontering eller montering av gipsskivor så kan
värmefotografering kan man få enkel hjälp att
hitta lösningar snabbt. Med nya GTC 400 är
det lätt och överskådligt att till exempel hitta
värmerör i golv eller väggar, kontrollera om
element är luftade, kontrollera värmekablars
dragning och hitta läckor.
Med visuell bild och enkel dokumentation
av uppmätta resultat genom trådlös anslutning med Mea- suring Master App är det enkelt att dela bilderna med kunder och kollegor på plats via en smarttelefon och pekplatta
eller bekvämt via datorn från hemmet med
GTC överföringsprogram.

BOSCH
Bosch introducerar nu en helt ny, lätthanterlig värmekamera, GTC 400 C Professio-
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Dewalt presenterar just nu inga nya elverktyg. Men trots det slår man ett slag för hela
det nya XR-sortimentet. Ett unikt system som
bygger på att en och samma batteriplattform
passar samtliga produkter.
Redan när den nya XR-plattformen presenterades 2011 var målet att bli ledande när
det gäller smarta lösningar som förenklar
hantverkarens jobbvardag.
Med en och samma batteriplattform för
alla verktyg har utvecklingsmöjligheterna visat sig vara i princip obegränsade. Och DEWALT har fortsatt lansera en rad nyheter och
innovationer.
Resultatet är över 100 batteridrivna verktyg och nu är siktet inställt på att skapa 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 tänkbara kraftöverföring och numera består sortimentet
dessutom av både 18V och 54V batterier.
Det världsunika 54V batteriet XR FLEXVOLT är det starkaste verktygsbatteriet någonsin och framtiden inom batteridrivna
elverktyg. Med ett så starkt batteri har det
plötsligt blivit möjligt med batteridrivna verktyg som klarar samma arbetsuppgifter som
tidigare bara kunnat 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.
Nyligen utökades systemet också med en
snabbladdare på 8A som laddar upp ett 6Ah
batteri på bara 45 minuter.
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Nyheter från AEG
AEG släpper två nyheter. Först ut är den nya
borstlösa 18V bandslipen som ger användaren
prestanda och maximal driftstid i kombination med ergonomisk design. En annan nyhet är en 12V skruvautomat för gips levererar
maximal prestanda, driftstid och hållbarhet
fördaglig användning av den professionella
hantverkaren.
Som den första bandslipen med borstlös
motor är BHBS18-75BL till stor hjälp i det
dagliga arbetet för hantverkaren eller hemmafixaren.
Den borstlösa motorn gör slipen snabbare,
effektivare och förlänger batteriets driftstid.
Tack vare motorns neodymium-magnetfält,
som alstrar högre vridmoment och ökar effektiviteten erbjuder bandslipen en hastighet
upp till 300 m/minut, vilket även gör sliparbeten på hårdaträslag enkla. Utöver mer kraft
ger den borstlösa motorn även en lättare, mer
kompakt och ergonomisk maskin med upp
till 50% längre driftstid.
Skruvautomaten för gips är unik genom
att kombinera hastighet, ergonomisk design
och låsbar strömbrytare är skruvautomaten,
BTS12C, från AEG optimal för användning i
en rad olika applikationer med hög användarvänlighet.
En kompakt design och låg vikt på endast 1
kg gör verktyget smidigt och lätt att använda
i obekväma och mer ansträngda positioner.
Den smala kroppen med gummibelagt handtag och inbyggt LED ljus gör verktyget optimalt för arbete i trånga och mörka utrymmen.

Robust vinkelslip
för tuffa arbetspass
Ännu en gång sätter FLEX kronan på verket då de utökar och kompletterar sitt redan
breda sortiment av vinkelslipar till proffsanvändare. Nu lanseras L 15-10 150, för kapning
och slipning med skivor upp till 150 mm i
diameter. Maskinen är en 1500W-vinkelslip
som läggs till i FLEX sortiment som ännu ett
kraftverktyg av hög kvalité!

SMALARE HANDTAG
Handtaget är ergonomiskt kompakt format
med en bredd på endast 40mm. Den smala
bredden samt att handtaget är utrustat med
ett mjukt inlägg gör att vinkelslipmaskinen
är särskilt lämplig för längre arbetspass då

handtaget avlastar och ger komfortabel användning.
Vinkelslipen är utrustad med mjukstart,
för säkrare start och mindre risk för överbelastning av nätet, samt omstartsskydd för
att undvika att vinkelslipen oavsiktligt
startar om efter strömavbrott. Spindellås
för justering samt snabbt och enkelt skivbyte. Nyckelfri justering av sprängskyddet.
Med tomgångsvarvtal på 10000/min är
L 15-1O 150 en robust maskin som inte
bara sticker ut i mängden med sin kraft,
den är dessutom konkurrenskraftig i sin
prisklass jämfört med motsvarande maskiner.

MILWAUKEE® LANSERAR EN BATTERIDRIVEN INNOVATION
Milwaukee® fortsätter att öka utbudet av batteridrivna verktyg i M18™-serien med lanseringen av en kompakt M18™ varmluftspistol.
Den nya kompakta M18™varmluftspistolen
når arbetstemperatur på endast 6 sekunder
och erbjuder hög produktivitet i ett mycket
kompakt och bärbart format. Sladdlös frihet,
ett högeffektivt värmeelement och en kompakt konstruktion gör det enkelt att applicera
värme exakt där det behövs.
Utrustat med ett M18™ REDLITHIUM-

ION™ 5,0 Ah batteri har verktyget kapacitet
för 40 krympningar på en laddning, vilket
motsvarar en hel arbetsdag. Batteriet fungerar dessutom som fundament, så att verktyget enkelt kan ställas åt sidan.
Verktyget har även en krok så det t.ex.
enkelt kan hängas på en stege när det inte
används. Varmluftspistolen har ett skydd på
munstycket som förhindrar värmeskador när
det läggs åt sidan.
www.milwaukeetool.se
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DM6 Borrmotor

HANDHÅLLEN BORRMOTOR
• Avancerad motorstyrning med överbelastningsskydd och
slow-start för att hindra onödiga driftsstopp
• Motorhus och växellåda tillverkade i magnesuim för minimal
vikt och maximal tålighet
• Klarar borrdimensioner upp till Ø162 mm
• Maximal säkerhetsstandard
• Effekt: 2000 W
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XR Tool Connect från Dewalt

Mycket nytt från Ryobi
Ryobis nya 18V cirkelsåg med borstlös motor
är en av marknadens mest avancerade cirkelsågar. Kombinationen av kraftfull motor,
intelligent elektronik och Lithium+ batterier
ger mer kraft och längre driftstid.
Ny är också Ryobis 18V bandslip är idealisk
för tyngre arbetsuppgifter – med batteridriven frihet. Bandslipens bredd på 76 mm och
längd på 457 mm gör det enkelt att snabbt
slipa stora ytor. Tillsammans med ett Ryobis
5,0 Ah batteri kan det här verktyget slipa en
yta motsvarande en trädörr på en laddning.
Den nya elhyveln från Ryobi med ett justerbart hyveldjup från 0–1,6 mm och 82 mm
arbetsbredd är R18PL idealisk för bearbetning
av dörrar och fönster och hyvling av större
ytor. Elhyveln levereras med två vändbara
hyvelblad som justeras och byts utan verktyg
eller nyckel. Gummibelagt handtag för hög
komfort samt ett främre handtag för ökad
kontroll och precision.
Den nya multifräsen med sin låga vikt
är idealisk för detaljarbeten. Den når varvtal upp till 29 000 varv/min och har 38 mm
fräsdjup. R18TR levereras med 6 mm och

6,35 mm spännhylsor för större valfrihet av
frässtål.
En ny 18V vinkelslip är också ett nytt tillskott i ONE+ serien där samma batteri är kompatibelt med över 70 el- och trädgårdsverktyg.
Så för att underlätta arbetet och ekonomiskt
bygga ut sin verktygssamling kan man förflytta
samma batteri mellan maskinerna.
Vidare är Ryobis nya 18V cirkelsåg med
borstlös motor är en av marknadens mest
avancerade cirkelsågar. Kombinationen av
kraftfull motor, intelligent elektronik och
Lithium+ batterier ger mer kraft och längre
driftstid.
Slutligen bland nyheterna återfinns ett
ONE+ belysningssortimentet med användaren i åtanke. Från mindre handhållna lampor
till arbetsbelysning med flera monteringsalternativ kan användaren vara säker på att det
finns en lösning som passar alla behov på arbetsplatsen. Belysningsserien är lika användbar för hemmasnickaren som för andra aktiviteter som t.ex. vinds- eller garagestädning.
Tack vare kompakta mått är lamporna lätta
att förvara och transportera.

Nu lanserar DEWALT det första ”smarta”
systemet för batteri-drivna verktyg. Det
innebär att man enkelt via mobilen eller
surfplatta kan kontrollera, hantera och
skydda sina verktyg, batterier och även
annan utrustning.
“Tänk om du snabbt, både i början och
slutet av varje arbetsdag, skulle kunna
inventera dina batteridrivna verktyg. Säkerställa att de är fulladdade och spåra
verktyg som tappats bort eller till och med
inaktivera verktyg och batterier för att förhindra stöld och användning av obehöriga.
Allt detta är nu möjligt tack vare Dewalts
nya innovativa digitala hanteringssystem
XR Tool Connect som utvecklats för att
underlätta arbetet på moderna byggarbetsplatser.”
Bakgrunden är bland annat en stor studie som DEWALT låtit göra som visar att
det går åt en hel arbetsdag varje vecka på
amerikanska byggarbetsplatser för att leta
efter eller vänta på verktyg.
Att ansluta sig till XR Tool Connect är
enkelt och det finns flera olika sätt att göra
det på. Först och främst lanserar DEWALT
nu flera nya verktyg som är en del av systemet. Det är en serie 18V XR-skruvdragare
som är utrustade med bluetooth funktion.
De nya verktygen kan dessutom programmeras i appen där man tex kan ställa in
varvtal och LED-ljus. (Serien består av
DCD997 Skruvdragare med slagfunktion, DCD992 Skruvdragare, DCD797
Skruvdragare med slagfunktion, DCD792
Skruvdragare och DCF888 Slagskruvdragare.) Men XR Tool Connect är även kompatibelt med alla DEWALTS tidigare modeller av 18V-XR-verktyg. Det enda som
krävs för att kunna koppla upp dem är en
speciell ”connector” (DCE040) som man
klickar fast på verktygsfoten och sedan
sätter det vanliga batteriet i. Sist och slutligen finns också en smart och mycket användbar liten bluetooth-puck (DCE041).
Den kan fästas på allt från större verktyg,
till lastpallar och annan utrustning som då
också blir enkla att övervaka och spåra.
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TSURUMI I ÅTTONDE SÄSONGEN AV GOLD RUSH
Tsurumi Pumps produkter finns med i den åttonde säsongen
av Gold Rush, den populära Discovery Channel-serien som
följer exploateringen av 316 Mining.

D

et amerikanska gruvföretaget i Oregon valde Tsurumi som sin exklusiva
leverantör av pumputrustning, som
omfattar många pumpar, frekvensomriktare
och specialbyggda pontoner. Nyckelpersoner
från Tsurumis amerikanska division erbjöd
också omfattande teknisk konsultation på arbetsplatsen i Fairplay, Colorado, USA, innan
filmningen började.
En handfull besättningsmedlemmar vid
316 Mining, kända av fans som ”The Hoffman
Crew” hade tidigare erfarenhet av att använda Tsurumi-pumpar i sin verksamhet, vilket
gjorde att man valde att använda företagets
produkter under den senaste säsongen.
Innan Gold Rushs åttonde säsong hade 316
Mining använt motordrivna pumpar från en annan tillverkare i sina guldförädlingsanläggningar,
där stora mängder vatten pumpas för att separera smuts och sten från guld i en gruvprocess som
kallas ”slukning”. Men Fairplays position på 3.034
m över havet gjorde det omöjligt att köra pumparnas dieselmotorer på ett konstant varvtal,
vilket resulterande i att strömförlusterna bidrog
till att pumparna inte kunde upprätthålla ett stadigt flöde av vatten. I en bransch där förlorad tid
motsvarar förlorat guld, vände 316 Mining snabbt
bytte till en mer pålitlig lösning, elektriska dränkbara pumpar från Tsurumi.
Todd Hoffman, ledare för Hoffman Crew,
sa att när han bestämde behovet av elektriska
nedsänkbara pumpar, pekade hans besätt-

ning snabbt honom i riktning mot Tsurumi,
ett företag med goda vitsord.
Hoffman Crew besökte Tsurumi’s monter
på MINEXPO 2016 i Las Vegas, Nevada, USA,
för att lära sig om företagets pumpar och att
mäta intresse för att arbeta tillsammans. För
Tsurumi var det en naturlig passform.
”Varje gång du sätter din produkt på en
populär TV-show som visas, tar du en risk”,
säger Glenn Wieczorek, VD för Tsurumi
America, som är baserad i Glendale Heights,
Illinois, USA. ”Men våra pumpar har en lång,
beprövad rekord inom gruvdrift. Vi hade förtroende att gå in, och det var ingen tvekan om
att våra pumpar skulle ta itu med Hoffman
Crews behov i den här applikationen. ”
MINEXPO-mötet resulterade i ett partnerskap som redan har lett till mätbar framgång för 316 Mining.
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”Om vår verksamhet är nere för en dag kan
det innebära upp till 30 000 dollar i guldförlust”, förklarade Hoffman. ”Vi förklarade våra
problem för personerna på Tsurumi under
MINEXPO och efter att ha arbetat med företagets ingenjörer och leasat tre pumpar har
vi grävt en hel del guld och inte haft någon
pumprelaterad driftstopp på arbetsplatsen”.
Idag är Hoffman Crews, GSZ-75-4L uppbyggd på en specialbyggd ponton, som även
tillhandahålls av Tsurumi. Pumpen flyter i en
konstgjord reservoar och förflyttar för närvarande 9,5 m3 vatten per minut vid endast 12,2
m vattenpelare, en lägre prestanda än vad
som bestämdes först. Lyckligtvis för Hoffman
Crew gör pumpens arbetspunkt och VFD lätt
att anpassa flödet och vattenpelare för att
möta förändrade krav på arbetsplatsen.
Enligt Freddy Dodge, guldåtervinning och
tvättfabriksexpert för 316 Mining, har den
kombinerade flexibiliteten hos GSZ-75-4L
och VFD lett till ett framgångsrikt utbyte vid
gruvan.
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TEKNIK OCH KUNDFOKUS
på byggarbetsplatserna ger stor tillväxt
Gasellföretaget Techtronic Industries Nordic
(TTI), med varumärkena Milwaukee, AEG
och Ryobi i spetsen, har varit framgångsrikt
bland annat genom att söka upp kunderna
ute på byggarbetsplatserna för att ge rådgivning och demonstrera ny teknik på plats.
Sedan 2008 har denna strategi femdubblat
omsättningen i den nordiska organisationen
med huvudkontor i Köpenhamn.
Techtronic Industries ett av världens ledande företag inom elverktyg, trädgårdsmaskiner och tillbehör av märken som Ryobi,
AEG och Milwaukee. Kundgruppen består av
yrkesfolk och kvalitetsmedvetna konsumenter. Sedan marknaden kulminerade 2008,
strax före finanskrisen, har man tack vare nya
produkter och ett starkt kundfokus uppnått
en mycket markant tillväxt. Under de senaste
tre åren har man mer än fördubblat den redan
höga omsättningen, och den närmar sig i rask
takt en miljard danska kronor.
”I sin produktkatalog har koncernen investerat massivt i en strategi som går ut på att
skapa trådlösa, batteridrivna produkter samt
att integrera dem i den digitala utvecklingen
som ”internet of things” och utvecklingen
av appar som förbättrar användarupplevelsen”, berättar Thomas Jacobsson, vd för TTI
Nordic.
”Marknaden drivs av batteriteknologin
och TTI har blivit en av världens största spelare inom kategorin. Strategin är enkel: Alla
batterier ska passa till alla produkter av samma märke och givetvis voltklass. Det har upp-

skattats såväl av de professionella användarna
som den vanliga konsumenten.”

NÄRA KUNDERNA OCH DERAS BEHOV
Stölder från byggarbetsplatser och ur arbetsfordon är ett växande problem för många företag,
den nya tekniken gör det möjligt att låsa stulna
verktyg. Tekniken hjälper företag att konstant
hålla ordning på sina verktyg och annan utrustning. Vidare hjälper tekniken företagen
att spåra saknade verktyg men också anpassa
verktygen efter applikation och arbetsuppgift
för ett perfekt resultat gång på gång.
”Med ett stort kundfokus försöker TTI
vara nära kunderna även om vi inte själva
säljer verktygen direkt till slutkunden. Det är
kärnan i vår go-to-market-strategi. Vi samar-

betar nära återförsäljare och försöker hjälpa
dem så mycket vi kan”, säger Thomas Jacobsson, som har varit vd för det nordiska företaget sedan 2008.
”Vi har ett antal ”Jobsite Solutions Teams”
som kör ut till byggarbetsplatserna, där demonstrerar de produkterna direkt för användaren och visar hur de bidrar till hög
eﬀektivitet och säkerhet i arbetet. Men det
där att försöka vara ute hos kunderna och
återförsäljarna gäller faktiskt hela organisationen”, avslutar Thomas Jacobsson.
Techtronic Industries Nordic har under
senare år avsevärt utökat personalstyrkan
och man sysselsätter idag 120 medarbetare
som täcker Danmark, Finland, Norge, Sverige
samt Island och de baltiska länderna.

Unika spårgående liftar för Sveriges Järnvägsnät
En unik konstruktion gör det möjligt att på
ett lättåtkomligt sätt arbeta med underhåll
på Sveriges Järnvägsnät samt Stockholms
Tunnelbana med normal spårvidd på 1435
mm.
TSS Train Station Service AB i Stockholm,
Solna beställde på sensommaren 2017 två
unika spårgående liftar som nu används till all
form av underhållsarbete i och utanför Sveriges Järnvägsnät och i Stockholms Tunnelbanenät. Liftarna har specialbyggts av Brubakken AB och Rosenqvist Rail AB och uppfyller
dagens krav från Trafikverket och har fått nytt
CE-godkännande. Stora krav har ställts på
säkerhet, bl.a. är liftarna utrustade med extra nödsänkningsfunktioner från arbetskorg
och svängningsbegränsning för att förhindra
olyckor vid arbete på dubbelspår.
Bomliftarna som är av modell JLG
M450AJ är hybrider som drivs både på batteri och diesel.

Monterat på liftarna finns en unik mekanisk patenterad EQ-axellösning som
innebär att samtliga hjul alltid är i kontakt
med rälsen. Styrning sker med spårhjulen
och drivning sker med maskinens gummihjul som även de går på rälsen. Axlarna kan
manuellt höjas och liften kan köras på vanligt underlag, både utomhus och inomhus.
Detta gör liften unik då den lätt kan förflyttas mellan områden och underhållsplatser
utan att behöva transporteras via järnvägsspåren.
Tobias Thydén, VD för TSS i Stockholm,
Solna har fått mycket positiv respons på
de nya liftarna och ser ljust på framtiden.
Dessa två är redan ute på långtidshyra och
han har många förfrågningar på jobb.
“Det är en stor investering, men jag är
jättenöjd med resultatet”, säger Tobias Thydén. “Det finns ett stort underlag för denna
typ av underhållsarbete, jag behöver ta hän-

syn till både effektivitet och säkerhet och i
denna lösning har jag fått båda.”
Brubakken AB och Rosenqvist Rail AB
önskar Train Station Service AB stort lycka
till med de nya liftarna och ser framemot
nya spännande uppdrag.
www.brubakken.se
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Tummen upp för FortRent i Ukraina.
Samarbetet mellan Ramirent och
Cramo fungerar väl, trots att de är
tuffa konkurrenter i Sverige.

För att nå ut till den stadigt
ökande maskinuthyrningen i
Ukraina driver Ramirent och
Cramo maskinuthyraren Fort
Rent. Men så länge kriget
fortgår i de östra provinserna är utsikterna för expansion begränsade.
Text och bild: Staffan Ringskog

U

kraina kunde ha präglats av stark ekonomisk tillväxt men är i stort behov av
upprustning. Infrastrukturen är svag.
Vägarna gropiga och med många hål. Husen i dåligt skick. Under senare år har landet
backat ekonomiskt. Orsaken är kriget i öster.
Kriget i Luhansk och Donetsk måste upphöra
innan ekonomin tar fart i Ukraina.
Ukraina kunde vara så mycket annat än
just vad det är. Ukraina kunde slå världen
med häpnad. Landet fick sin självständighet 1991. Under de inledande åren fanns här
ett tydligt hopp. Nu var landet fritt. Mycket
fanns att förbättra.
“Inledningsvis gick det åt rätt håll”, berättar Alexander Gural. De förväntade resultaten
har dock uteblivit.
Alexander Gural är en av cheferna vid
Fort Rent i Ukraina. Fort Rent är ett samarbete mellan två hårda konkurrenter i Sverige,
nämligen Ramirent och Cramo. I Ukraina
samarbetar dessa om marknaden genom
samägda bolaget Fort Rent.

SKANDINAVISKA FÖRETAG GOTT RYKTE

Affärerna för

FORT RENT
får fart när kriget är över
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Fort Rent har sitt ukrainska huvudkontor
i staden Bieologorodka, en timmes bilfärd
från huvudstaden Kiev. Utbudet av entreprenadmaskiner är stort hos Fort Rent. Här finns
maskiner av märkena Volvo, Komatsu, Case,
Bobcat, Kaeser, Caterpillar med flera.
Vid företagets ekonomiavdelning möter vi
Alona Varjagina. Medarbetarna vid Fort Rent
är stolta över sitt företag.
“Fort Rent är ett mycket fint företag. Vi har
de bästa entreprenadmaskiner. I konkurrensen med andra ligger vi bra till. Skandinaviska
företag har ett mycket gott rykte i Ukraina.
Fort Rent är inget undantag”, säger Alona
Varjagina.
Utomhus bland entreprenadmaskinerna
möter vi Juri, en av företagets yngre medar-
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I Ukraina hoppas många på ett medlemskap i EU. Att frihandelsavtalet bara är en
början. Medlemskap i EU skulle innebära
ökad trygghet från rysk aggression. Men är
detta möjligt?
Om Ryssland motsätter sig detta blir det
inget medlemskap. Ryssland anser att Ukraina tillhör den ryska maktsfären. Ukraina tillhörde ju Sovjetunionen en gång i tiden. Trots
detta kan man se människor i Ukraina som
agiterar på gator och torg för ett medlemskap.
Känslan är lite av ett Sverige före svenska inträdet i gemenskapen.
“Om några år är nog allt bättre. Det finns
ju så mycket som behöver rustas upp här. Om
några år sjuder nog vårt land av tillväxt och
optimism. Var så säker”, säger Alexander Gural.

SENASTE NYTT

Juri Naumov jobbar ute bland entreprenadmaskinerna. “Vi tror på Ukraina”, säger han. “Trots
läget just nu, men snart kommer det bara gå framåt för vårt land.”

betare. Han verkar tillhöra de nyanställda
teknikerna.
“Fort Rent är ett bra företag. Svensk och
nordisk kvalitet är känt i detta land. Kvalitet innebär att det du utlovar håller. Kvalitet
är ett annat ord för ärlighet. Skandinaver är
kända för sin ärlighet”, säger han.

2000 ENTREPRENADMASKINER
Fort Rent har totalt 2000 entreprenadmaskiner till uthyrning. En stor del nyttjas också, på
så vis går det bra för företaget. Alla inser dock
att företagets ekonomi hade kunnat göra
bättre ifrån sig, men så har inte skett.
Orsaken är det spända läget i Ukraina.
Ukraina och Ryssland är i konflikt med varandra. I östra delen av landet pågår ett krig.
Separatister har här utropat en oberoende
republik. Separatister som anses ha ett direkt
stöd från makthavarna i Kreml.
Hittills har 10 000 unga ukrainare fått sätta livet till i kriget. Allt startade med att Ryssland annekterade Krim. Att Krim blev ryskt
utan att blodspillan bidrog till att separatister
tog till vapen.
Om det nu var separatister. Ukraina hävdar att Ryssland stod bakom den militära aggressionen. Att Kreml skapat styrkan som krigar i främst städerna Luhansk och Donetsk.
“Många befarande att kriget skulle sprida sig. Att Ryssland skulle bidra till att hela
Ukraina sattes i brand. Att landet så småningom skulle upphöra. Så har dock inte skett”,
säger Sergej Gratiov, en annan av medarbetarna vid Fort Rent.

“Nu tror många i Ukraina att Ryssland vill
ha kriget på sparlåga. Allt i avsikt att hålla tillbaka framsteg i Ukraina. Vad många säger,
är att Ryssland i grund och botten inte vill
Ukraina väl.
Ryssland vill inte att Ukraina närmar sig
Europa. Att Ukraina blir ett nytt ekonomiskt
mirakel, som Polen eller Tjeckien. Om så blev
fallet, skulle det innebära ett hot mot makten
i Kreml. “Ökad levnadsstandard i Ukraina
skulle få den vanlige ryssen att blicka mot
Ukraina och säga: Så vill vi också ha det”, säger Gratiov.

Ramirent och Cramo har meddelat att de
överväger försäljningen av deras joint venture-bolag
Fortrent. Fortrent, som bildades i mars
2013 av Ramirent och Cramo, är ett ledande
uthyrningsföretag som arbetar på ryska och
ukrainska marknader. Det redovisade helårsomsättningen på 29,2 miljoner euro 2016 och
resultatet före ränta, skatter och avskrivningar (EBITA) på 3,2 miljoner euro.
Ramirent har också tillkännagivit att de
överväger att sälja sin tillfälliga uthyrningsverksamhet i Sverige, Norge, Finland och
Danmark. Cramo har under 2017 avyttrat
ett antal av sina verksamheter, de senaste är
verksamheten i Lettland och Kaliningrad,
Ryssland, samt uthyrningsföretaget Storent.

FORTSATT SAMARBETE EU
Samarbetet med EU fortskrider dock. Under
förra året slöt Ukraina och EU avtal om resor
för ukrainare till EU. Medborgare i Ukraina
kan nu resa utan visum till EU, i alla fall inte
för besök längre än tre månader.
Ukraina och EU har också ett frihandelsavtal. Ett avtal som gladde särskilt landets
odlare. 25 procent av allt som Ukraina exporterar är från jordbruket. I huvudsak grönsaker
och spannmål. Ukraina kallades länge världens kornbod. Landet har goda jordar men
svag infrastruktur håller tillbaka resultaten.
Fort Rent har hittills backat i omsättning
under senare år, precis som landets ekonomi
i stort. Under 2015 minskade företaget med
35 procent i omsättning. Året dessförinnan
krympte omsättningen med 15 procent.
“När kriget är över kommer detta land lyfta
ekonomiskt. Men där är vi ännu inte”, säger
Alexander Gural.

Juri tillhör de yngre medarbetarna vid Fort
Rent. “Vi gillar företag från Sverige”, säger
han. “Svensk kvalitet är känt i detta land.”
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FRÅN DE STÖRSTA TILL DE MINSTA UP
Arbetsplattformar används över ett brett område. Från de
allra största projekten till små oplanerade servicejobb.
Samtidigt har produktutvecklingen oftast focus på det som
lyfter upp själva arbetsplattformen. Men nyheterna haglar
inte direkt. SRTs Jan Olofsson rapporterar om senaste nytt.

E

n arbetsplattform kan se lite olika ut.
Det kommer dock även produkter som
underlättar arbetet i arbetskorgar. Ett
exempel är Skyjacks nya verktygslåda som installeras på Skyjacks sax- och bomliftar. Den
är enkel att installera med sprintar och har
flera olika stora förvaringsfack för att underlätta arbetet i korgen.

FRÅN ARBETSPLATTFORMAR
FÖR OMFATTANDE ARBETEN
När fasad- och underhållsarbeten utförs på
större objekt så är Alimak-Hek en av de leverantörer som ofta finns med i bilden som
leverantör av arbetsplattformar.
Svensk Rental Tidning • Januari - Februari 2018 • www.SvenskRental.se
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PPGIFTERNA
Ett exempel på hur deras produkter används är de 40 klätterplattformar dom
används för närvarande vid ett av Nederländernas största byggprojekt, Europeiska
patentverket i Rijswijk.
Europeiska patentverket (EPO) är den
största internationella organisationen i Nederländerna och den näst största i Europa, efter Europeiska kommissionen. EPO har cirka
2 700 anställda och bidrar väsentligt till den
nederländska ekonomin.
Byggprojektet är speciellt på grund av sin
storlek, men det är inte allt. Denna byggnad
är utformad med ett unikt koncept: Den kommer nämligen att ha två fasader, en inre och

en yttre. Den yttre fasaden är multifunktionell och syftar bland annat till att värma eller
kyla och ljudisolera byggnaden. På grund av
fasadkonstruktionens karaktär och det korta
avståndet mellan de dubbla fasaderna uppstod en hel del utmaningar för att säkerställa
ett säkert och praktiskt utförande av arbetet.
Det var inte bara antalet klätterplattformar
(40 st, mestadels HEK MSHF) som utgjorde
utmaningar för Alimak Hek utan även det
faktum att det krävdes cirka fyra kilometer
mast (ca 25 fullastade lastbilar).
Alima-Hek tog fram lösningar tillsammans med kunden, till exempel plattformarnas layout på stålfundament för att minimera
utrymmet på marken samt anpassad storlek
på plattformsdäcken så att de passar perfekt
mellan den inre och yttre fasaden.
www.alimakhek.com

…TILL MINDRE SERVICEJOBB

Säkerhet vid full höjd

Holland Lift har lanserat en ny säkerhetsfunktion till liftmodellen HL-220 E12: en
extra ingång på förlängningsplattformen.
Vid en nödsituation erbjuder den extra
säkerhetsdörren ett andra sätt att fly från
plattformen. En annan fördel med extradörren är att det gör det enkelt att komma
åt hissen från fram och bak, vilket kan vara
en fördel när man använder saxliftet i små
gångar och smala utrymmen. Extradörren
är tillgänglig på begäran.

Till avdelning små servicejobb, t ex underhållsarbete, målning, byte av glödlampor mm
så finns det en rad personkorgar, ett exempel
kommer från Avant, som med sitt dotterbolag Leguan Lifts utvecklat arbetsplattformen
Leguan 50. Den är ett redskap som kopplas
direkt på Avants redskapsfäste vilket möjliggör en snabb till- och frånkoppling. Arbetsplattformen är konstruerad enligt arbetsplattformsdirektiv och har CE-certifikat enligt
Avant. Den maximala korglasten är 200 kg
vilket räcker väl till för två personer eller för
en person och gott om verktyg. Max arbetshöjd är 5 meter. Enligt importören Nordfarm
så kan en person sköta arbetsplattformen till
Avant-lastaren själv tack vare lättanvända
kontroller.
www.nordfarm.se
www.jrtrading.se
www.SvenskRental.se • Januari - Februari 2018 • Svensk Rental Tidning
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Under 2018 lanserar InstantUpright och svenska återförsäljaren Zip Up nya Instant HD. Fördelarna är många med denna nya
byggställning och arbetsplattform. Den är lättare tack vare alla
detaljer i aluminium. Starkare genom svetsning med ny metod.
Instant HD kan målas i olika färger. Instant HD är enklare genom
måttsättning i hela metrar samt säkrare då den är strukturtestad
av Statens Provningsanstalt.

I

nstantUpRight är ett företag som har drivits av nya utmaningar i över 70 år. Varumärket är välkänt på den svenska marknaden och säljs av företaget Zip Up sedan
många år tillbaka. Historien för InstantUpRight börjar redan 1945 med att den första
aluminiumställningen designades. Efter att
ha svetsat aluminium i 20 år så introducerade
InstantUpRight år 1965 det så kallade rib-grip
systemet. Med detta system så sammanfogas
aluminium med pressteknik istället för svets.
Hållbarheten förbättras avsevärt och 10 års
garanti utlovas på fogarna. Men man har varit
begränsade till en godstjocklek på 1,6 mm.

MÅNGA TESTER
Flera gånger under åren har försök gjorts
att pressa samman tjockare gods men detta
har inte riktigt lyckats. Det har dock gått att

klämma ihop godset utifrån bättre än att inifrån pressa samman material.
“Men så händer något. Då InstantUpRight
2014 utför nya tester på allt tjockare godstjocklek finner man att det med en ny teknik
går att pressa rör upp till 4,0 mm tjocklek
med mycket bättre resultat än vad man tidigare kunnat uppnå”, berättar Rikard Holmlund, VD och delägare av Zip Up Svenska AB.
Efter ett antal tester och några månader
av olika försök så kan man konstatera att
testspiran tål högre belastning efter att man
monterat kransar, än före någon bearbetning.
“Detta är självklart svårt att acceptera då det
är normalt återstår 50-75% av kapaciteten då
man svetsat dit kransarna. Vi får till slut böja
oss för sanningen som blir allt tydligare. Varje
krans blir en förstärkning av röret med vår
sammanfogningsmetod”, säger Rickard.

DEN NYA SPIRAN
Med nya kunskaper efter testerna
designar InstantUpright en helt ny
spira, starkare än någon annan aluminiumspira. Man är väldigt nöjd
med dess kapacitet och hur
man lyckats att sammanfoga spiran med skarvtappen. När det gäller hur
mycket InstansUprights
kransar tål att belasta så
var det i starten av projektet cirka 1600 kg. Nu i lanseringsstadiet av nya Instant HD så
har man kommit upp i smått otroliga hela 4000 kg.

MARKNADENS
STARKASTE PLANKA
Rickard Holmlund berättar också
att med nya Instant HD kan man
erbjuda marknadens starkaste aluSvensk Rental Tidning • Januari - Februari 2018 • www.SvenskRental.se

NYA INSTANT H

HD FRÅN ZIP UP
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miniumplanka. Den tål lastklass 6 i 2 meterslängd. Plankan är framtagen för att vara
lätt och stark. Extraherad i ett stycke och den
enda bearbetningen är att man monterar
rätt krokar efter kundens önskemål,
samt att man stansar ut ett halkmönster som gör plankan mycket
säker att gå på i alla väder. Den har
även ett handtag på mitten av undersidan för att underlätta montage.

NÅGRA ANDRA FÖRDELAR
Instant HDs fotlister är också i aluminium
vilka ger väldigt god passform samtidigt som
de är lätta och stabila. Enligt Rickard en helt
egen design som verkligen är nydanande
vilket sluter avståndet helt till plattformsplankan. Vidare har ett lätt och stabilt fackverksräcke designats. Räcket ger fin stabilitet
i horisontal- och diagonalled.

Även stagen har pressade kopplingar vilket
gör dem väldigt lätta och stabila.

ENKLARE MED MÅTT I HELA METRAR
Med Instant HD vill InstantUpright utmana branschen genom att använda metrisk måttsättning. Generellt så använder de
flesta producenter av liknande ställningar
längdmått på 3,07 och 2,07 samt breddmått
på 0,73. InstantUpright kommer att göra det
mycket enklare att måttsätta objekten med
cc-mått på 2,00 och 3,00 och med breddmåttet 0,75cm.
www.zipup.se
www.instantupright.com

www.SvenskRental.se • Januari - Februari 2018 • Svensk Rental Tidning
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CENTUM SC10000, ny klätterställning från Scanclimber

D

en finska tillverkare av arbetsplattformar, Scanclimber, fyller 100 år och
det firar man med lanseringen av nya
mastklätterställningen Scanclimber Centum
SC10000. Enligt tillverkaren själva så handlar
det om världens starkaste mastklätterplattform. Den kraftulla plattformen kan i toppläge
lyfta en nyttolast på hela 10 ton.
Scanclimber har varit en pionjär inom att
bygga säkra och effektiva vertikala åtkomstlösningar och nya Centum är kanske det bästa
verktyget för tunga fasadarbeten. Produkten
levereras med de vanliga egenskaperna och
är kompatibel med alla tidigare Scanclimber
MCWP-modeller. Beroende på lastkapacitet och plattformslängd kan Centum förses
med enkel- eller tvillingmastarrangemang.
När det gäller mastklättringsplattformar med
hög nyttolast utan att kompromissa med kvalitets- och säkerhetsparametrarna, är Scanclimber världsledande inom transportplattformslösningar. Under det senaste årtiondet
har företaget kommit långt i att utveckla
tunga arbetsplattformar och Centum kommer hittills att bli den största modellen.

VÄSENTLIG ÖKNING AV LASTKAPACITET, SÄKERHET OCH STABILITET
Centum har en betydande ökning av kapaciteten eftersom det finns två 5,5 kW motorer
i drivenheten som har en lyfthastighet på
hela 7 m/min. Kapacitetsökningen i jämfö-

relse med Scanclimbers tidigare modeller är
anmärkningsvärd. På enkelmastarrangemang
har Centum en maximal nyttolastkapacitet på
5900 kg vid en plattformslängd på 4,1 m. Detta är en 24% ökning av nyttolastkapaciteten
från den tidigare starkaste SC8000 Tvillingplattformen på Centum kan ha en maximal
nyttolast över 10 ton vid en plattformslängd
på 15,8 m. Det här är en 20% ökning av nyttolastkapaciteten när den ligger över SC8000
med samma parametrar. I ett enda mastarrangemang kan plattformslängden förlängas
upp till 20 m. Vid Twin-mastarrangemang
kan plattformslängden förlängas upp till hela
48,6 m utan att riskera säkerhetsnivåerna.

MÅLMARKNADEN FÖR CENTUM
Den här nya medlemmen av Scanclimberfamiljen är en perfekt plattform för höga fasader som stenläggning, fasadelement och
fönsterelementinstallation för särskilt höga
byggprojekt. Att ha en stor nyttolastkapacitet
är en avgörande differentierande faktor för
Centum när det gäller tungt arbete vid större
höjder utan att äventyra arbetsergonomin.
Om nödvändigt kan plattformen vara väderskyddad och utrustad med ett brett utbud av
förlängningar och lyftarmar för att säkerställa
en jämn drift.

MER OM FÖRETAGET
Scanclimber är världens ledande tillverkare
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inom mastklättringsutrustning för installationer. Bolaget har sitt huvudkontor i Pirkkala, Finland och tillverkning i Gniezno, Polen.
Företaget sysselsätter mer än 200 personer i
hela världen. Scanclimber skapar värde för sina
kunder med högkvalitativa, pålitliga och flexibla vertikala åtkomstlösningar.
www.scanclimber.com
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SCANMASKIN PRESENTERAR WORLD SERIES
World Series är en helt ny produktlinje av
högkvalitativa slipmaskiner, industridammsugare och diamantverktyg där framtagandet har präglats av inspiration och kunskap
från hela världen. Detta premium sortiment
har fokuserat på slutanvändaren, där service,
kvalitét och pålitlighet är några utav nyckelorden.
”Vi har tagit hänsyn till efterfrågan som
finns på marknaden, samlat kunskap från
professionella användare världen över och
sedan kombinerat detta med svensk teknik”,
säger Martin Persson, Teknisk Chef på Scanmaskin Sverige AB.

Först ut i World Series-sortimentet är
Scanmaskin 32, en slipmaskin med en rad
högintressanta egenskaper som kanske gör
detta till en utav de snabbaste och modernaste slipmaskinerna på marknaden. Med en
unik verkningsgrad minimerar Scanmaskin
32 antalet sliptimmar till en tiondel. Maskinen är utrustad med ett helgjutet maskinhus
vilket medför en lång hållbarhet med dammfri drift. En stor fördel med Scanmaskin 32 är
att den är lätt att demontera. Genom att lossa
3 skruvar får man åtkomst till hela maskinhuset, vilket underlättar när maskinen ska
servas.

”Denna slipmaskin ger operatören de största tidsvinsterna, både vad gäller verkningsgrad
och servicetid. Detta är verkligen ”Grinding in
the fast lane” på alla sätt” säger Persson.
World Series by Scanmaskin lanserades på
mässan World of Concrete, i Las Vegas och
Scanmaskin 32 blev snabbt en favorit bland
besökarna. Mycket folk samlades i Scanmaskins montrar för att kika på maskinens uppbyggnad och dess teknik. Reaktionerna var
mycket positiva för de besökare som valde att
provköra maskinen och uppleva fördelarna
med detta nya koncept.
www.scanmaskin.com

VRIDBART
KLIPPHUVUD

360°
www.hitachi-powertools.se
Vi syns på Nordbygg 10-13 april 2018
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MILWAUKEE

DUNDRAR VIDARE

Vid sin årliga utställning för europeiska återförsäljare och
kunder presenterade Milwaukee nyligen hela sitt sortiment
och en lång rad nyheter. Årets utställning hölls i Köpenhamn och gick under namnet Nordic Thunder. Ett passande
namn med tanke på företagets ambitiösa produktutveckling
och framfarten på marknaden.

U

tställningen hölls i Bella Center som är
ett stort mäss- och kongresscentrum i
Köpenhamn, grundat 1964. Tillsammans med Bella Sky Hotel med över 800 rum
och närheten till Kastrups flygplats är detta en
praktisk lösning för en europeisk konferens.
Det går inte att blunda för – och lätt imponeras av – Milwaukees produktbredd och utveckling. För ungefär 10 år sedan lanserade man sitt
de första verktygen inom M12 och M18 serierna
och idag skryter man med över 120 verktyg i
M18-sortimentet och mer än 70 i M12 sortimentet. Till detta kan man sedan lägga 2800 tillbehör och slitdelar som borrstål och sågblad. Under
2018 räknar man med att lansera 31 nya verktyg.

Utvecklingen på produktsidan går hand i
hand med företagets omsättning. Sedan 2012
har man haft en årlig försäljningsökning på
drygt 20%. För 2017 beräknas ökningen bli
hela 27%. Entreprenörer utgör idag en stor
del av kunderna för Milwaukees produkter
och man är intresserad av att gå in hårdare på
hyressidan.
“Hyresmarknaden är ett område där vi ser en
stor potential. Baserat på vårt goda återförsäljarnät har vi mycket bra förutsättningar att stötta
hyresbolagen lokalt med både service och leveranser. Våra produkter ligger i topp kvalitetsmässigt och är färdiga att hyras ut direkt”, säger
Tobias Jönsson, Produktchef Norden.
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Årets konferens hade 2400 besökare från
hela Europa. Dagen då Svensk Rental Tidning
besökte konferensen hade man 300 besökare
från de nordiska länderna och Frankrike.
Fokus bland nyheterna låg på batteridrivna
verktyg, även om man även presenterade en
lång rad tillbehör, allt från måttband till sågblad. Milwaukee hade organiserat sina produktdemonstrationer i 12 stationer. På varje
station var det tre till fem personer från företaget som presenterade nyheter och svarade
på frågor. Möjlighet för besökarna att testa
nyheterna ingick naturligtvis.
Flera produktpresentationer gjordes i uppbyggda miljöer, bland annat för bilverkstäder,
elektriker och rörmokare.
För kunder inom bilverkstadssegmentet
märktes främst en ny M18 mutterdragare,
den senaste i en rad av elektriska mutterdragare. Här är utvecklingen tydlig. Det som tidigare var kopplat med en sladd till ett vägguttag är nu sladdlöst.
Ett batteridrivet spärrskaft var en annan
ny produkt, lämplig inte bara för bilverkstäderna.
Man ser att den batteridrivna tekniken gör
framsteg även för andra användargrupper. Nu
kommer Milwaukee t ex med en batteridriven

32

Magnus Karlsson, Trade Marketing Manager Norden tillsammans med Claude Aufrecht,
Training & Application Engineering Manager vid Milwaukees två bilningshammare.
En representant för Milwaukees OneKey
presenterar systemet för den svenska.

lödpistol som kommer upp till 400 grader på
mindre än 30 sekunder.
Produkter mer intressanta för hyresbransch är naturligtvis bilningshammare och
tyngre handverktyg.
Milwaukee satsar vidare på elektriska bilningshammare. I dagsläget har man två nya
modeller, K2000H och K2500H. Den förra en
20 kg maskin och den senare på 25 kg. Sortimentet kommer i framtiden att byggas ut
med fler modeller, enligt Magnus Karlsson,
Trade Marketing Manager Norden.
K2500H, liksom K2000H, är utrustad med
Milwaukees fristående AVS-system för vibrationsdämpning och har ett 28 mm Hex-fäste.
En kolborstfri motor på 2200 W driver enheten. Med 10 m kabel möjliggörs ett arbetsområde på upp till 314 m²
Ett tredje handtag underlättar vid lyft av
maskinen mellan applikationer eller i och ur

transportfordon. Det finns även en transportvagn som tillbehör, med förvaringsplats för
4 mejslar och upphängningskrokar för kabel
som gör det lätt att transportera hammaren
till och från arbetsplatsen.
M18 sortimentet kommer att utökas ytterligare under 2018 enligt Milwaukee. Från
dagens drygt 120 verktyg räknar man med att
det ska vara 135 stycken tillgängliga i slutet på
året.
I M12 sortimentet kommer man med 10
nya produkter under 2018. De kännetecknas
av att de är mer kompakta. Längden minskas
med 31 mm, chucken förbättras för att hålla
bitsen bättre och man behåller kraften på
44Nm och 1700 r/min.
Även en ny slagborrmaskin med högre
verkningsgrad är på väg ut på marknaden.
ONE-KEY™, Milwaukees digitala plattform för arbetsplatsens verktyg och utrust-

Besökare fick chansen att testa och jämföra mellan olika produkter.
Här borrar man genom betong och armeringsjärn.
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ning, växer vidare. Genom att kombinera ett
gratis web- och mobilbaserat program med
kompatibla verktyg, erbjuder systemet kontroll och tillgång till information.
Systemet har flera funktioner. En av de
viktigaste är att man kan spåra var verktygen
befinner sig. Lika användbart både i vardagen
som när ett verktyg försvinner.
Man kan även ställa in vissa verktyg via
ONE-KEY, t ex verktygets kraft och varvtal för
en specifik applikation. Genom att trådlöst
synkronisera verktyget med ONE-KEY™ kan
verktyget programmeras och individuell inställning kan sparas i verktygets profilminne.
För att inställningarna ska finnas lättåtkomliga kan användaren skifta mellan flera sparade
profiler på verktyget.
Under 2018 kommer nya funktioner att lanseras, bl. a. kan man koppla verktygen till en
viss plats. Det kan vara till en byggarbetsplats,
ett visst fordon etc. Genom Milwaukees ONEKEY™ app i telefonen kan man se de verktyg
som är kopplade till den platsen. Praktiskt för
en hantverkare som enkelt kan se om alla verktyg finns på plats i servicefordonet.
Man kommer även att kunna sätta upp
digitala staket, s.k. geofencing. Man markerar
enkelt området, t ex en större byggarbetsplats, på en karta och ett meddelande blir automatiskt skickat genom ONE-KEY™ om ett
verktyg lämnar området.
ONE-KEY™ har växt över de senaste 2
åren. Dels finns den nu inbyggd i 20 verktyg,
dels kan man fästa en spårningsenhet på alla
andra verktyg. Samtidigt har antalet appar i
användning ökat från 25000 till 185000 bara
på de senaste åtta månaderna.
Under 2018 kommer en optimerad mjukvaruuppdatering av för Android-telefoner.
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Midhage startar samarbete med Strong
Jack Midhage AB har, med sina joniseringsaggregat, sedan några år tillbaka starkt etablerat sig även inom luftrening på den svenska
byggmarknaden. Joniseringsaggregaten, med
varumärket Jonex, renar luften på byggarbetsplatsen från damm, mögelsporer, dålig
lukt och andra mikropartiklar. Även det farliga kvartsdammet avlägsnas effektivt. Jonexaggregaten används med fördel tillsammans
med traditionella luftrenare för att kunna
styra och kontrollera luftströmmarna i rummet och därmed maximera joniseringseffekten. För att kunna erbjuda ett komplett program inom luftrening inleder nu Midhage ett
samarbete med Strong OY.
Strong OY är Finlands ledande inom branschen med egen tillverkning av luftrenare,
stoftavskiljare och våtsugar. De har i dagsläget en mycket stark ställning på den finska
marknaden med en marknadsandel på ca 50% men i
Sverige har de hittills varit
ett nästan okänt varumärke.
Strong Sverige AB drivs
av Jan-Henrik Svensson som
också är VD i det svenska bolaget. Jan-Henrik är
en välkänd profil i denna
bransch och har bland annat varit en av dem som har
utformat Pullman Ermators
modellprogram, enligt Jack
Midhage AB. Han har även
drivit SWIX AB specialmaskiner och senast integrerat
Centractions sortiment med
Pullman Ermator AB.
Jan-Henrik är också den
som tillsammans med Strong
Finland utformat det nya
programmet som Midhage
i samarbete med Strong nu
ska introducera till uthyrare,
betonghåltagare och andra
aktörer inom byggindustrin.
Samarbetet innebär även
att Midhage blir auktoriserad servicepartner för hela

Strongs maskinprogram. Service och underhåll kommer att kunna erbjudas vid Midhages egna servicecenter i Göteborg och i Solna.
En stor del av tillverkningen är förlagd
till Finland. Produktprogrammet innehåller
flera modeller av varje maskintyp; luftrenare,
stoftavskiljare, föravskiljare och våtsugar. Ytterligare modeller är planerade och kommer
att lanseras under våren och sommaren. Produktutveckling och kvalitet i utförande har
satts i främsta rummet och maskinerna har
flera intressanta lösningar och unika detaljer.
“Vi har sedan en tid letat efter en stark och
pålitlig leverantör av luftrenare, stoftavskiljare
och våtsugar”, berättar Joakim Lindfors, produktansvarig hos Midhage. “Det känns väldigt
trevligt att vi nu har funnit Strong som levererar välutvecklade och välbeprövade produkter.
Det är förstås alltid svårt att introducera nya

varumärken men med Strongs goda renommé
i Finland känns det som om vi har fått en mycket god grund att stå på. Jan-Henrik från Strong
Sverige brinner också för sina produkter och
vi håller som bäst på att utbilda alla våra åtta
säljare så att de blir riktigt kunniga och kan se
kundernas behov och erbjuda rätt produkter.
Jag är helt övertygad om att den höga kvalitén och funktionaliteten på produkterna, den
ständigt pågående produktutvecklingen samt
lyhördheten från Strong i samarbete med bl.a.
håltagare och uthyrare kommer bidra till att
göra Strong till ett etablerat varumärke även
hos oss i Sverige”, avslutar Joakim Lindfors på
Midhage.
Hela sortimentet av Strongs produkter
finns nu i Midhages program och det kommer
även att presenteras närmare i Midhages monter på Nordbygg samt på Demcon-mässan.
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THE BEST LASERS
TOPCON
GUARANTEE

RL-SV2S

NYHET
Easy Lift,

Två-falls laser som
sätter ny standard
med sin enkelhet
och som även kan
användas vertikalt.

Larvliftar
Från
12,2
till 36 m

LS-100D
Mottagare Topcon
LS-100D med
tydlig mm visning
i displayen.

könt

ärs
grönt

#

RL-200 2S
Två-falls laser som är byggd utifrån
den svenska marknadens krav på
specifikationer och prestanda.

RL-H4C
Planlaser som är helt självnivellerande
och även utrustad med lutningsfunktion.

TP-L5G
Rörläggningslaser med GRÖNT laserljus,
“4ggr bättre synbarhet” och med
automatisk inriktning i sidled.

Karlstad
054 - 21 60 60

Göteborg
031 - 20 40 10

Stockholm
08 - 754 31 30

Helsingborg
040 - 49 03 40

Innovativa teleskoplastare från Merlo + Rikstäckande service
och support från Hüllert Maskin med samarbetspartners

= Tryggt maskinägande
www.blinken.eu

0512 - 30 16 20

hullert.se
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Uppkopplad robotgräsklippare

MED VIRTUELLT STÖLDSKYDD
Flera nya smarta funktioner lyfter Automower® 315X till en helt ny nivå när det gäller
robotgräsklippare. Redan vid leverans är den
uppkopplad via molnlösningen Automower®
Connect vilket innebär att den direkt kan
styras, konfigureras och säkras via en app i
mobilen. Med hjälp av en GPS-tracker är t ex
stöldskyddet extra säkert eftersom man hela
tiden kan hålla koll på var robotgräsklipparen
befinner sig i realtid. Dessutom går det att
skapa ett virtuellt staket runt trädgården, ett
så kallat GEO- staket, som sänder ut ett larm
om gräsklipparen lämnar ett visst område.
Med hjälp av kontrollfunktionen i mobilen
har användaren också full kontroll över gräsklipparen oavsett var i världen man befinner
sig. Man kan se nuvarande status och skicka
kommandon som ”starta”, ”stanna”, ”parkera”
och ”klipphöjd”. Det går även att konfigurera
och ändra olika inställningar så som klipptider och klippschema.
Med Husqvarna Automower® 315X är det
lätt att alltid ha en välklippt gräsmatta med
minimal arbetsinsats även om trädgården är
lite mer komplex. Exempel på detta är att den
klarar utmanande gräsmattor på upp till 1 600
kvadratmeter och med sluttningar på upp till
40 % lutning. Tack vare GPS-guidning och automatisk passagestyrning har den heller inga
svårigheter att navigera runt hinder i trädgården eller klara passager som är så smala som
60 cm. Automower® 315X är tillverkad i en
ny mer robust design med bland annat LEDstrålkastare för bättre synlighet i mörker och
en kraftig stöt- dämpare av gummi.

TOPCON LANSERAR
NY PLANLASER-SERIE
Topcon Positioning Group lanserar en ny
planlaser serie och först ut är Topcon RLH5A.
Topcon RL-H5A har en ny modern, slimmad design som uppfyller de ökade kraven
på arbetsplatsen gällande driftsäkerhet, räckvidd, noggrannhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet.
RL-H5A har liksom tidigare Topcon planlaser ett stort arbetsområde på 800 meter i diameter och en noggrannhet på 2,4mm på 50m.

RL-H5A är även utrustad med lutningsfunktion och har snabba självnivelleringsmotorer som sparar tid vid uppställning och
erbjuder en mycket hög mätnoggrannhet.
Tillsammans med Topcons digitala lasermottagare LS-100D som redovisar höjdavvikelse
med tydliga siffror i displayen så får man det
mest ultimata planlaser paketet på marknaden. RL-H5A omfattas även av Topcon fem
års garanti.
www.blinken.eu
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NORDBYGG

STOCKHOLMSMÄSSAN

KOM OCH BESÖK OSS!

MONTERNR: B13:21

Du kommer inte att bli besviken!

Under Nordbygg presenterar vi för första gången i Europa vårt nya koncept
och senaste tillskott i familjen: Scanmaskin World Series - våra mest effektiva,
servicevänliga och driftsäkra maskiner hittills. Med ett helgjutet maskinhus, ett
nytt sätt att serva maskinen, nytt el- och kylsystem, ergonomisk design och ett
nytt verktygshuvud tar vi slipningen till en helt ny nivå.
Eller som vi valt att kalla det: Grinding in the fast lane.
Det här vill ni inte missa!
Skicka ett mail till info@scanmaskin.com för gratis biljetter!

VÄLKOMMEN!

OBS!
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Fr höger: Christer Thern, teknisk ansvarig, David Smith, ansvarig reservdelar,
Fredrik Pipping, ansvarig garanti, Fräs-Erik Andersson, eftermarknadschef,
Kenneth Thunberg, teknisk ansvarig.

Maskinias eftermarknad prisad av Doosan
“Maskinias eftermarknad testas årligen av
Doosan för att se hur väl man uppfyller sina
åtaganden på den svenska marknaden, detta
har även gjort under 2017 och resultat är en
stor succé.”
Fräs-Erik Andersson, Maskinias eftermarknadsansvarig, har precis mottagit årets rapport
från Doosan, som ger hans avdelning toppbetyg. De är en av de tre bästa i Europa. Man har
kontrollerat hur väl organisationen uppfyller
sina åtaganden på den svenska marknaden avseende eftermarknad mot kunderna.
Maskinia har varit generalagent för DooRental kontinuerligt
Ad 186x90 v1.pdf
san sedan MCS
1990Svensk
och jobbar
med

1

att förstärka eftermarknaden i Sverige, dels
genom egna serviceverkstäder samt genom
att auktorisera externa serviceverkstäder.
Det som mäts är bland annat om teknikerna deltar i Doosans utbildningar, skötsel av
garantiåtaganden, antal servicebilar, ordning
och utrustning på respektive anläggning och
serviceverkstäder och mycket annat. Doosan
gör detta för att skapa och bibehålla en hög
kunskapsnivå och standard hos varje lands
eftermarknad.
“Detta är fantastiskt roligt. Vi har slitit hårt
för att komma hit! Vi har kontinuerligt jobbat
10/11/2017
16:36
med
att vidareutveckla
vår eftermarknadsav-

delning genom utbildningar och investeringar i både personal och utrustning. Att Doosan
nu utser hos till en av de tre bästa eftermarknadsavdelningarna i Europa visar att vi gör
rätt saker”, säger Fräs -Erik Andersson samtidigt som han tittar igenom rapporten.
“Att Maskinia nu har fått denna utmärkelse är glädjande, men det viktiga är att företagets kunder får ett professionellt och effektivt bemötande av dess anställda. Denna
utmärkelse är ett bevis på att personalen har
den kunskap och utrustning som krävs för att
utföra sin uppgifter och därmed på bästa sätt
hjälpa kunderna.”

www.mcs-software.se

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MCS HYRSYSTEM
System och appar som hjälper
er hyra ut mer och växa
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.
www.SvenskRental.se • Januari - Februari 2018 • Svensk Rental Tidning

Jack Midhage AB är en av de ledande leverantörerna i Sverige av verktyg och maskiner
för kapning, slipning och borrning. Verktygssortimentet består i huvudsak av diamantverktyg, hårdmetallsågklingor, tigersågblad, kap och slipprodukter m.m. Dessutom har
vi ett brett program av produkter för luftrening. Vi har de senaste åren expanderat
kraftigt och har en mängd nya produkter som står inför lansering. Huvudkontoret ligger i
Båstad där vi har huvudlager och administration. Filialavdelningar i Göteborg och Solna,
där vi har lager, maskinservice och försäljningspersonal. I Göteborg har vi dessutom tillverkning av delar utav vårt diamantsortiment. Vi är 24 st i organisationen, varav 7 stycken
säljare från syd till norr. 2017 omsatte vi 64,0 mkr, varav drygt 10 % utgjorde export.

Fler nyheter
och reportage
hittar du på:

VI SÖKER
SÄLJARE NORRLAND

www.svenskrental.se

Vår nuvarande säljare i Norra Sverige, Ulf Berg, kommer under året
att gå i pension. Därför söker vi nu en ny erfaren och driven person att
ansvara för distriktet Nord, vilket sträcker sig från Gävle och norrut.
Kundgrupperna består i huvudsak av maskinuthyrningsföretag och
betonghåltagare. Bakgrund från dessa eller närliggande branscher
är meriterande.
För närmare upplysningar ber vi Dig kontakta vår VD Peter Logan
(peter.logan@midhage.se – mobil 070-310 45 64)
eller Affärsområdesansvarig Betonghåltagare Joakim Lindfors
(joakim.lindfors@midhage.se – mobil 070-638 25 80).
Ansökningshandlingarna ska vara oss tillhanda senast 31 mars.

HALLANDSVÄGEN 27 • BÅSTAD
T. 0431-710 00 • INFO@MIDHAGE.SE
WWW.MIDHAGE.SE

S4

Golvslip

”Död-mans-grepp”
230 V / 10 A

Midhage Platsannons SRT kvart feb 2018.indd 1
Tar liten plats
vid förvaring

Ø400 mm
230 V

Skaft som enkelt
kopplas loss
Slang till
dammsugare
Bärhandtag
Hjulställ som
kan fällas upp

2018-02-12 12:05:02

BARRACUDA S4
DEN MÅNGSIDIGA GOLVSLIPEN
NU ÄNNU ENKLARE ATT ANVÄNDA

•Lätt att lyfta och transportera
•Motordelen väger endast 24 kg
•Mångsidig - Flexibel med löstagbara vikter
•Stort urval av verktyg för olika typer av arbeten
•Låg vibrationsnivå (Low Vibration System)
•Enkla handgrepp för montering av handtag och hjulställ

Löstagbara
extra vikter
”Low Vibration System”
Kantband i gummi
med kardborrefäste

SRT 0218

Löstagbar
dammkåpa

TEL: 0431-710 00 •
TEL: 031-19 88 80 •
TEL: 08-23 29 00 •
WWW.MIDHAGE.SE

Midhage Annons SRT halvsida golvslip feb 2018.indd 1

HALLANDSVÄGEN 27 • BÅSTAD
MARIEHOLMSGATAN 10 • GÖTEBORG
S:T ANSGARS VÄG 6 • SOLNA
• INFO@MIDHAGE.SE
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ATLAS COPCO UTÖKAR

sin serie med QIS-generatorer
Atlas Copco har utökat sin serie QISgeneratorer med ytterligare fem modeller som ger optimal prestanda i de mest
krävande industrimiljöer. De nya generatorerna på från 875 till 1420 kVA som
bygger vidare på framgången med de ursprungliga QIS-modellerna erbjuder både
låg bullernivå och moduluppbyggnad: 30
procent större innervolym ger utrymme
för utbyggnad eller tillägg av extra kommunikationsmoduler.
QIS-modellerna är avsedda för utomhusinstallation och genomgår marknadens mest grundliga testförfaranden,
bland annat av beteendet vid nerskalning,
prestandan i omgivningstemperatur, inträngning av vatten och certifiering för
vattentäthet, i kombination med omfattande bullertestning.
Modellerna ger bränslebesparingar på
i genomsnitt fem procent, är upp till fyra
gånger tystare och kräver bara en fjärdedel så stor yta som jämförbara modeller
på marknaden.
Generatorernas kompakta design gör
dem idealiska för internationella transporter, med integrerade lyftuttag som
underlättar processen. Dessutom går
generatorerna att blixtsnabbt att installera och börja använda. Alla enheter har
spillfri ram som gör att vätskor hålls inuti
maskinen.
De nya modellerna är QIS 875, QIS
1015, QIS 1115, QIS 1250 och QIS 1420. Alla
har 500 timmars serviceintervall och är
konstruerade för att fungera pålitligt och
effektivt både i standby och för stationär
primärkraft inom de flesta branscher, från
datacenter till hälso- och sjukvård, tillverkning, el-, vatten- och gasdistribution
samt detaljhandel.
Stilleståndstiden för service minskar
ytterligare om slutanvändaren väljer till
funktioner som ett robust bränslefiltersystem med vattenseparator, dubbelt luftfilter och oljeavtappningspump.

UPPDATERADE VOLVO HJULLASTARE I H-SERIEN
Volvo Construction Equipment har lanserat
hjullastarna L110H, L120H, L150H, L180H,
L180H High-Lift och L220H, utrustade med
mängder av uppgraderade funktioner som
ger kortare cykeltider och upp till 20 % bättre
bränsleekonomi. Volvo presenterar sina hjullastare i H-serien med toppmodern teknik
såsom andra generationen OptiShift och ny
lastkännande hydraulik och transmission.

SMARTARE DRIFT
L150H, L180H och L220H är baserade på de
beprövade hjullastarna i G-serien och har upp
till 15 % bättre bränsleekonomi, och L110H
och L120H har upp till 20 % bättre bränsleekonomi. Faktorer som bidrar till den högre bränsleeﬀektiviteten är nästa generation
OptiShift som gör det möjligt för föraren att
anpassa maskinens Lock up-inkoppling, den
starka motorn, optimerade redskap och den
helt nya parkeringsbromsen som eliminerar
dragkraftförluster. Den förbättrade OptiShifttekniken är integrerad med Reverse By Braking-funktionen (RBB) och den nya momentomvandlaren med Lock-up som möjliggör
direktdrift mellan motor och transmission.

UPP TILL 10 % MER PRODUKTIV
Hjullastarna i H-serien har uppgraderats med
en ny transmission som samverkar med motorn och axlarna vilket bidrar till maskinens

enastående stabilitet och eﬀektivitet. Den nya
momentomvandlaren ger större vridmoment
och därmed bättre prestanda i låga hastigheter.
Stegen mellan växlarna har minskats vilket ger
snabbare acceleration och mjukare körning. I
kombination med den avancerade lastkännande hydrauliken, som ger ännu bättre redskapsrespons och snabbare höjning och sänkning av
bommen, är de uppdaterade hjullastarna i Hserien upp till 10 % mer produktiva än G-serien.

FULLADDAD
De uppgraderade hjullastarna i H-serien är inte
bara mycket eﬀektiva. De är dessutom mycket
mångsidiga och perfekta för många olika uppgifter, från material-, avfalls och återvinningshantering till upplagslastning och slagg- och
blockhantering. Volvos unika TP- länksystem
ger hög brytkraft och utmärkt parallellföring i
hela lyftområdet. Maskinerna kan utrustas med
Volvos dedikerade redskap som är fullständigt
anpassade till hjullastaren, med perfekt anpassade funktioner och egenskaper. Redskapssortimentet inkluderar bland annat gaﬄar, gripar
och många olika typer av skopor. Volvos nya
rehandling- skopa har fått en ny konstruktion
med konvexa sidor och förbättrat spillskydd
vilket ger enklare fyllning och mindre spill.
Som tillval finns lastarmsfjädring för mindre
skopspill, vilket kan öka produktiviteten med
upp till 20 % på ojämnt underlag.

Brubakken och Systemtruckar i samarbete
Brubakken AB och Systemtruckar i Örebro
AB som har många gemensamma kunder
meddelar nu att företagen kommer att samarbeta. Det innebär att de tillsammans kan
erbjuda kunderna ännu större flexibilitet i
maskinparken, kostnadseffektiva helhetslösningar samt stärka sina positioner på marknaden i Mellersta Sverige.
Brubakken, en av nordens största och mest
flexibla maskinpartner har under senaste åren
satsat stort inom materialhantering och tagit
viktiga marknadsandelar på framförallt det
mellantunga och tunga trucksegmentet bland
sågverk, industrier, hamnar och terminaler.
Brubakken AB och Systemtruckar i Örebro AB, som har många gemensamma kunder inleder nu ett samarbete som innebär
större möjligheter för de båda att tillgodose
kundernas behov i och med ett stort varierat

produktutbud, erbjuda effektiva helhetslösningar och hög servicenärvaro i bl.a. Mälardalen, ett av Sveriges viktigaste områden i
branschen.
Brubakken har marknadens absolut bredaste produktportfölj inom lift och materialhantering, med bl.a. små och stora truckar
upp till 65 ton, reachstackers, terminaltraktorer, hjullastare, vagnar, flak och övriga transportlösningar. Systemtruckar i Örebro har en
gedigen hyresflotta med över 100 nya och begagnade maskiner på lager, redo för uthyrning
och försäljning. I nya, stora ändamålsenliga lokaler, strategiskt placerade vid södra infarten
till Örebro har de en ypperlig utgångspunkt för
service till många kunder i hela Mellansverige.
Läget i Örebro är också en mycket bra utgångspunkt avseende all logistik i Sverige, som båda
företagen kan dra nytta av.
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WORLD OF CONCRETE 2018

DEN BÄSTA AV VÄRLDAR
T

rots att mässans nya produkter presenterade sig i alla former och storlekar, så
handlade huvuddelen av samtalen om
kvartsdamm. Och kanske inte undra på det
eftersom en ny mycket tuffare lag gällande
hantering av kvartsdamm trädde i kraft i USA
i september förra året, påkallad av OSHA.

En stark amerikansk byggekonomi, i kombination med
frånvaron av ConExpos treåriga mässa, lyfte World of
Concrete till sitt bästa resultat på nästan ett decennium.
Enligt arrangörerna lockade årets mässa över 58220 registrerade besökare. Dessa kunde se produkter och tjänster från nästan 1670 utställare utspridda på ett 69.437m2
stort utställningsområde.

DAMM ÖVER HÖGT OCH LÅGT
Som ett resultat av detta var det damm överallt på mässan både bokstavligen och figurativt. De flesta utställare erbjöd en lösning för
att hantera dammet säkert och effektivt utan
avkall på produktiviteten. De första stegen
till World of Concrete berömda Silver Lot till
exempel, tog besökaren till Boschs monter av
tillbehör som nya PRO + Guard dammsugare
med effektiva HEPA-filter. Andra dammsugarnyheter kom från Blastrac. Man visade
fem nyheter, allt från BDC-1133, konstruerad
speciellt för asbest och andra farliga ämnen,
till BDC-133, ett tremotoriskt system som
finns i både M och H-klassmodeller. Blastrac
dotterbolag Diamatic introducerade BDC122, en kompakt enfasmaskin med HEPAfilter. Diamatic introducerade också två pro-

pandrivna modeller, BDC1115 och BDC-1110.
Båda har glasfiberhus, och drivs av 656cc
Briggs och Stratton-motorer.
Makita presenterade sin mångsidiga
SCV04Z-vakuumsug som erbjuder både sladd
och 18V sladdlös drift komplett med ett effektivt 3-stegs HEPA-filtreringssystem. I trådlös
drift använder SCV04Z två 18V 5Ah-batterier
för att leverera upp till 65 minuters kontinuerlig körtid vid låg inställning och 30 minuter
vid hög inställning, med 74 CFM och 914mm
vattenhöjning av sug.
Diamantverktygstillverkaren Lackmond
Products debuterade med sin nederländska
partner B + B Tec Tools. Man visade nyheten
AquaSpeedPro som är en våtborrningsutrust-
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ning. Lackmond vice VD Ted Skaff förklarade
att systemet kan borra upp till två gånger
snabbare och tre gånger djupare jämfört med
konventionella metoder, med den extra fördelen av lättbytbara bitspetsdiametrar och
borrdjup. “Genom att använda vatten för att
avlägsna borrslam från borrhålet behöver
operatören inte längre utföra en pumpning
under borrningen”, säger Skaff. “Vattnet håller också borrkronan ren från igensättning.”
Att lägga vatten till arbete för att kontrollera slamm var också ett av tema hos Hilti.
Företaget introducerade sitt nya vattenhanteringssystem DD-WMS 100. Ett innovativt
återvinningssystem där vattnet renas och
slammet fångas i en lätt avtagbar flerskiktsfilterpåse för deponi.

MÅNGA NYA PRODUKTER
World of Concrete erbjöd massor av andra nya verktyg för att hjälpa till att hantera
damm, samt förbättra entreprenörens vinstmarginaler. Hilti presenterade sin TE 2000AVR bilningshammare som ger 35,2 Nm slagkraft och 1 800 slag per minut. Med en vikt
på 15 kg är TE 2000-AVR lätt att manövrera
och transportera, med extremt låg vibration
från sin borstfria SR-motor. Hammaren är
konstruerad för användning med en annan
ny Hilti-produkt, mejseln TE SPX-SM som
är självhäftande. Mejslens innovativa X-polygonvågsdesign och slageffekt kombineras för

att förhindra klibbning samtidigt som man
optimerar dammavlägsnandet.
I ICS monter visade man nya elsågen 536-E
som kommer att debutera i Europa i sommar.

Tillsammans med ICS ställde som vanligt
svenska Pentruder ut som också visade en rad
nyheter för effektiv betonghåltagning.
Som vanligt hade Husqvarna Construction Products en gigantisk monter utomhus
som lockade många besökare. Andra svenska
utställare var Brokk, Aquajet Systems, Pullman Ermator, HTC och Conjet med flera.
EPIROC, Atlas Copcos nybildade dotterbolag, introducerade sin omfattande serie
av hydrauliska tillbehör som bygger på moderbolagets beprövade kvalitet. ”Att fungera
som ett separat företag med ett smalare fokus
kommer att hjälpa oss att bli bättre partner”,
sa produktchefen Rich Elliot, som fortsatte:
”Det betyder bättre design, mer kundfokuserade förbättringar och innovationer och
bättre stöd.”
Den första produkten som skulle visas med
Epiroc-märket var ER 1500, en hydraulisk roterande kross. Den är idealisk för tunneldrivning, rivning, återvinning och jordblandning.
Ett integrerat dammskyddssystem maximerar
säkerheten och hjälper till att uppnå de ovan
nämnda nya OSHA-kiseldioxidstoftvärdena.
Verktyget väger 1.7 ton, och är utrustad med
44 volframkarbidspetsar. ER 1500 är lämplig
för bärare i klassen 20t till 40t. Den levererar
120 kW kraft, en skärkraft på 40,6-69,9 kN vid
350 bar och en standard skärhuvudbredd på
880 mm.
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GOLVSLIPNING FORTSATT ETT STARKT
INSLAG PÅ WORLD OF CONCRETE
Slip och polermaskiner för betonggolv tycktes
ha en något högre profil vid World of Concrete 2018, med flera av marknadens starkaste
spelare som introducerade nya produkter.
Scanmaskin hoppades att slå världen med
häpnad med det senaste tillskottet World Series och modellen Scanmaskin 32. Enligt företaget är de 800mm breda elektriska och propandrivna modellerna bland de mest robusta
och tekniskt avancerade inom branschen.
Maskin har gjutna legeringskomponenter,
ett flytande hölje och nytt verktygshuvud för
bättre balans och stöd. Den elektriska modellen, som väger 630 kg, och drivs av en 15 kW
motor medan propanmodell väger 600 kg
och drivs med en 18,5 kW motor.
HTC deltog med en helt ny monter utomhus. Här kunde besökaren uppleva hur ett HTC
Superfloor kommer till och dessutom kolla på
alla nyheter som exempelvis nya DURATIQ-

serien, HTC D60-dammsugaren och HTC SUPERPREP som är en serie av golvprep-verktyg.
Superabrasive lanserade sin L20G-X, en
510mm propanslip med ett driftsområde på
610-1,090 varv/m. Modellen väger 292kg och
är utrustad med ett Lavina fuel less digitalt
styrsystem för sluten bränslehantering och
ett nytt mistingsystem som producerar 10
mikron vattendroppar, vilket effektivt undertrycker och tar bort dammpartiklar från 0,1
till 1000 mikron.
I övre änden av slipningsstorleken är
Blastrac BMG-2200 på maskinen, med tre
kraftfulla BMG-780PRO sliphuvuden. Som
med andra stora Blastrac-maskiner, är BMG2200s tunga dammuppsamlingssystem utrustat med en föravskiljare, ett automatiskt
pulsfilterrengöringssystem och Longopacpumpsystem.

KOMPAKTA NYHETER
Besökare som var intresserade lite tyngre
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utrustning blev inte besvikna. John Deer introducerade kompaktlastare 344L som klarar
av att hantera en 5,750 kg full tippbelastning
med en ledad ram-/bakhjulsstyrningskombination.
Gehl introducerade sin nya Pilotserie
hydrauliska kompakta spårlastare till byggmarknaden. Driftskapaciteten för de tre modellserierna varierar från 839 till 1,111 kg vid
35% tippbelastning och 51 till 55,4 kW. Alla
maskinerna har sitsmonterade ”pilotstyrda”
joystickreglage och en unik framdörr som ger
både enklare användaråtkomst och en lägre
totalhöjd på 2.100mm.
Kubota introducerade två nya kompakta
grävmaskiner, 3t KX033-4 har en valfri dipperarm som kan förlänga maskinens räckvidd till 787mm. Den nya U247-4 snabba
svänggrävmaskinen tar över företagets populära U25S-modell, vilket ger ett grävdjup
på 2,8 m och en skopgravkraft på 9 509,7
Nm.

BESÖK OSS PÅ NORDBYGG
10-13 APRIL
MONTER B14:19

®

Brubakken har lång och gedigen erfarenhet av
liftar och är stolta över att kunna erbjuda ert stort varierat
utbud för alla typer av höjdjobb. www.brubakken.se
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EN FÖRSMAK AV B-HALLEN

M

ässan Nordbygg, som arrangeras på
Stockholmsmässan i april, verkar
inte att göra någon besviken den
här gången heller. Utställarantalet är som
vanligt omfattande. För rentalmarknaden är
det dock B-hallen som fortsatt är intressant.
Här ställer flertalet av leverantörerna till maskinuthyrningsbranschen ut även i år. Svensk
Rental Tidning nummer 2 kommer att vara
det verkliga mässnumret för Nordbygg men
redan nu ger vi en liten försmak med ett urval
av de uställare du hittar i B-hallen. Utspritt på
olika platser i hela tidningen hittar du information om nya produkter som kommer att
visas på mässan.

Ett urval av utställare i B-hallen
3D Hyrliftar
Aerfast AB
Alesto
Alimak Hek
Amiga
Anrin
Aspelin & Motek
Atlas Copco Power
Technique Nordic
Blinken Tools AB
BVM
Bohle Scandinavia AB
Brubakken AB
Cramo AB
Dewalt
Dustcontrol AB
Elbjörn
EPOX Maskin AB
Ergofast AB
Festool
Garo

Grindex AB
Heatwork AB
Hitachi Power Tools Sweden
HSS Horisont Safetey System
HTC Sweden AB
Hultafors Group Sverige AB
Infobric
ITW Construction Products
Jack Midhage AB
KYOCERA
Kärcher
Layher AB
Leica
Lipac Liftar AB
Matek
MM Norden AB
Milwaukee
Munters Europe AB
Nordic Pump AB
PERI Sverige AB
Piltorps Varmluft AB
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Power Tools Stenspräckning AB
Pullman Ermator
Ramirent
Remodul AB
Robert Bosch AB
Rothenberger Scandinavia A/S
Rotho Blaas SRL
ScanFast Scand. Fastening AB
Scanmaskin Sverige AB
Starke Arvid
Ställning.se
Ställningsgrossisten
TEBO Byggtillbehör AB
Thovo AB
Triator Beslag & Verktyg i JKPG AB
Trimtec AB
TURNER OCTO
Wulff Beltton AB
Zip-Up Svenska AB

Din partner
i branschen

TYROLIT RENTAL SERVICE
Som en av de ledande leverantörerna av borrsystem, väggsågar, vajersågar, och diamantverktyg, TYROLIT är din proffspartner för rental services.
Service center 031-58 33 90 | Sonny Pettersson 0705-52 14 76 | Tommy Bergenholt 0761-44 34 84 | www.tyrolitdiamant.se

Slipverktyg av högsta kvalitet sedan 1919
www.tyrolit.com
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Gå gärna in och läs
fler nyheter och reportage på:

www.svenskrental.se
A WIRTGEN GROUP COMPANY

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.
www.wirtgen-group.com/sweden

Wirtgen Sweden · Försäljning 0472 – 100 91 · Service 0472 – 162 48 · Reservdelar 0472 – 139 39 · info.sweden@wirtgen-group.com
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LYCKAD RENTALDAG I GÖTEBORG
Den 15 november arrangerade
branschföreningen Swedish
Rental Association sin årliga
Rentaldag. Den här gången
hölls mötet i Göteborg på
Hotel Riverton. SRAs Rentaldag blev som vanligt ett
intressant, lärorikt och välbesökt möte av medlemmar
såsom partners.

D

agen startade med ett besök vid Sernekes projekt Karlastaden som mäter
hela 32 000 kvm. Karlstaden kallas “En
stad i staden” som kommer att krönas av det
spektakulära Karlatornet på hela 240 meter.
Deltagarna fick guidade visningar både i visningslokalen samt på arbetsplatsen i övrigt.
Just då pågick pålning för Karlatornet för
fullt. De första lokalerna beräknas vara klara
2021. Ansvariga för besöket från Serneke var
Ulrika Sandford som är Sernekes marknadsoch kommunikationsansvarige, Christer Klint,
Affärs- och projektutvecklingschef på Karlastaden och Magnus Eckert, projektchef för
Serneke Anläggning.

RENTALSTATISK OCH GÖTEBORGS
SOM FYLLER 400 ÅR
Rentaldagen fortsatte sedan på Hotel Riverton med lunch. När lunchen var avklarad var
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det dags för Swedish Rentals orförande Mikael Öberg att presentera den aktuella marknadsstatisken för rentalmarknaden i Sverige
och Europa i stort.
Efter Mikael tog Gunilla Grahn Hinnfors
vid. Gunilla ansvarar för stadsutvecklingsfrågor på Väst Svenska Handelskammaren och
är bostadspolitisk talesperson. Gunilla gav en
spännande inblick i Västsveriges kommande
utveckling med sin presentation ”1000 miljoner ska investeras i Västsverige”. Gunilla
pratade bland annat om Göteborgs kommande jubileum 2021 då staden fyller 400 år,
infrastrukturutveckling såsom Sveriges första
linbana integrerad i lokaltrafiken samt kommande byggnadsprojekt för Västsverige.

GÖTEBORGS SILICON VALLEY OCH
HÅLLBAR JEANSPRODUKTION
Sedan var det dags för Niklas Wahlberg, VD
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för Lindholmen Science park. Lindholmen
Science Park erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och
samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt där idag 350
bolag huserar. Konferensdeltgarna fick följa
Lindholmens historia med bland annat popikonen Madonnas framträdanden på 80-talet
till dagens roll. Är Lindholmen kanske Sveriges kommande Silicon Valley?
En inblick gavs i pågående projekt så som
Volvos självkörande bilar och ”Electric city”,
den ultramoderna busslinjen 55 som drivs av

förnyelsebar el sedan 2015. Just denna buss
som även EU-mötets delegater fick testa under fredagen den 17 november, samma vecka.
Sedan var det dags för ett lite annorlunda
föredrag. Joakim Levin, en av huvudägarna i
svenska Nudie Jeans gav deltagarna insikt i
en bransch långt ifrån rentalbranschen men
ändå så nära.
Joakim berättade om Nudies spännande
framgångresa. Nudie Jeans vågade välja sin
egen väg inom bland annat återanvändning
och socialt ansvar i sin produktion i en prisjagande och konsumtionsdriven bransch.

Joakim sådde ett frö hos många av de som
lyssnade och diskussionerna var intensiva
kring hur Rentalindustrin kan särskilja sig
och vilka vägskäl som finns framöver.
Avslutningsvis gav Isabelle Iglesias Lindberg SRAs medlemmar en tjuvkik på branschföreningens kommande grafiska profil och
den nya hemsidan Swedish Rental står inför
i början av 2018.
SRAs Rentaldag 2017 avslutade på båten
M/S Carl Michael Bellman innehållande musikquiz, middag och trubadur.
www.swedishrental.se
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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 8 000 kr

SGS Alternativ Service AB

UTHYRNINGSSYSTEM från MCS

Ombesörjer reparation, service
och försäljning av bergborrmaskin
Cobra/Pionjär

Nöjda kunder =
Lönsam uthyrning

ill ha
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ar
sv
Snabba
rval
Stort u
verans
Lovad le
litet
Toppkva

Telefon:
0703 327 090
www.sgs-alternativservice.se

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

Kontakta oss på:
08-578 770 93
info@mcs-software.se
Falkenberg • O346-12345
www.autokrancentret.se

www.mcs-software.se
I din tjänst
sedan 1910
12/05/2017
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Aerial Work Platforms
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Svensktillverkat

Aerial Work Platforms · Telehandlers

Used Equipment

0371-500 08

www.faxes.se

www.hydroscand.se

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

Booms · Scissors · Telehandlers

Sales · Parts · Service

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

Scandlift är sedan 1985
auktoriserad återförsäljare av
hela Genies sortiment.

www.scandlift.se
Hyr eller Hyrköp!
Nya Volvo grävmaskiner,
lastmaskiner och dumprar!
Service och reservdelar!
DMK Servicecenter AB
Vagnmakaregatan 1D
415 07 Göteborg
Växel: 031-156830
Björn: 0708-156877/Öyvind:0708-156830
Mail: bringeland@dmk.se
www.dmk.se

www.brubakken.se
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Inbrott på byggarbetsplatser har

ÖKAT MED 56 % PÅ FYRA ÅR
Statistik från Brottssförebyggande rådet (Brå)
visar att inbrott på byggarbetsplatser i Sverige
ökat med 56 % sedan 2013. Antalen anmälda
inbrott på byggarbetsplatser under 2017 uppgick till 5 444 st.
Under 2017 har det i media skrivits en hel
del om stölder på byggarbetsplatser runt om i
Sverige. Stölder och skadegörelse på byggarbetsplatser kostar varje år miljontals kronor.
De medför dessutom komplikationer i form
av förlorade arbetsredskap och leveransförseningar, vilket kan leda till produktionsavbrott. Men mycket av dagens skadegörelse
och stölder skulle kunna undvikas genom förebyggande arbete och tydliga rutiner.
“Det ﬁnns studier som visar att en arbetsplats som ligger nära stora vägar och/eller är skyddat från insyn, löper större risk att
utsättas för inbrott. En byggarbetsplats som
dessutom har dålig belysning, dålig skyltning
om larm, svagt skydd i form av dåliga stängsel
och lås ligger i högriskzonen för att råka ut för
stöld”, konstaterar Lina Nilsson rådgivningsexpert SSF Stöldskyddsföreningen.
Att installera larm och kameraövervakning är en del av det förebyggande arbetet
mot inbrott och stölder på byggarbetsplatser,
men ett starkt områdesskydd och ordentliga
certiﬁerade lås på dörrar, fönster och containrar är alltså minst lika viktigt.
“För att minska risken för stöld av verktyg
rekommenderar vi att man stöldskyddsmärker med DNA-märkning och tydligt skyltar
om att man har DNA-märkning på byggarbetsplatsen. Bygg- och entreprenadmaskiner
kan stöldskyddsmärkas med ﬂera olika lager
av märkning och göras spårbara både nationellt och internationellt”, säger Lina Nilsson.
SSF Stöldskyddsföreningen är en oberoende ideell förening som sedan 1934 verkar för
ett tryggare samhälle. “Överskotten från våra
produkter och tjänster återinvesteras i vårt
ideella brottsförebyggande arbete.”
www.stoldskyddsforeningen.se

Persson Hyrmaskiner rekryterar ny depåchef
Efter årsskiftet har Johan Helldin tillträtt
som ny chef för Persson Hyrmaskiners depå
i Kungälv. Under hösten 2017 har Johan arbetat på depån i Stenungsund som uthyrare
och har lärt känna företaget innan han klev
på sin nya tjänst. Johan har sedan tidigare
erfarenhet från en liknande tjänst inom hyrbranschen hos en av Persson Hyrmaskiners
konkurrenter.
Med Johan Helldin på plats innebär det ett
större fokus på personal, kunder och att driva
utvecklingen framåt. Inför 2018 blir det en
satsning för ännu ett starkt år inom företaget.
“Jag ser fram emot att utvecklas och driva

saker framåt med kunden i fokus. Mitt mål är
att depån ska vara ledande i Kungälv”, säger
Johan Helldin.
Tidigare har Kungälvsdepån inte haft någon ansvarig men Johan kommer med sin nya
roll ha personal- och resultatansvar över verksamheten.
“Med Johans erfarenhet och kompetens är
han ett självklart val för att utveckla och driva
depån framåt. Jag är övertygad om att Johan
är ett otroligt bra tillskott, för både våra kunder och anställda”, säger Joakim Dahlgren, vd,
Persson Hyrmaskiner.
www.perssonhyrmaskiner.com

Ny högstadieskolan i Eskilstuna
byggd med moduler från Parmaco
I början av maj 2017 började de första modulerna komma på plats vid S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna. När höstterminen började
i augusti var den nya högstadieskolan klar
och redo att ta emot sina 270 elever. Rektor Lisa Edholm säger att de inte kunde fått
en bättre start. Nu har verksamheten varit
i full gång i snart en termin på Fristadsskolan som på många sätt är framtidens skola.
Rektorn har infört ett helt nytt pedagogiskt
tänkande och en genomgripande digitaliseringsprocess. Eleverna har bland annat inga
skolböcker.
Rektor Lisa Edholm som anställts för att
bygga upp den här skolan har inte bara varit
med under hela tillkomsten av själva skolan

och byggt upp sitt team av lärare och mentorer, hon har även infört ett helt nytt pedagogiskt tänkande och har inlett en övergripande
digitaliseringsprocess för att eleverna ska vara
bättre rustade för framtiden.
Fristadsskolans högstadieskola har en yta
på 2 630 m2 i två plan och rymmer max 270
elever. Skolan har alla skolutrymmen, från
matsal och sköterska expedition till specialämnessalar och ateljéer. Det ryms nio klassrum, ﬂera grupprum, elevcafé och en innergård. Detta första år är det 150 elever i årskurs
7 och 8, men redan nästa år kommer det gå
270 elever på skolan: tre parallellklasser sjuor,
åttor och nior. Skolan står mitt i Eskilstuna, i
anslutning till S:t Eskils gymnasium.
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Gullringsbo egendomar tar anläggningsbolaget till Stockholm
Gullringsbo Egendomars dotterbolag Anläggningsbolaget i Sverige AB (Anlab) expanderar nu till Stockholm. Gullringsbo
är sedan tidigare majoritetsägare i det Göteborgsbaserade anläggningsbolaget Torslanda Entreprenad och i Skåne bedrivs
anläggningsverksamhet inom koncernens
byggbolag MVB.
Gullringsbo Egendomar har en ambition
att samtliga dotterbolag ska vara verksamma
i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Skåne. Torslanda Entreprenad

Över 100 000 registrerade budgivare på Klaraviks auktionsplattform
Nätauktionsbolaget Klaravik har växt snabbt
sedan bolaget startades för fem år sedan och
är idag en viktig avyttringskanal för verksamhetsmaskiner med täckning över hela landet.
Den 22 januari 2018 uppnåddes en milstolpe
då budgivare nummer 100 000 la in ett bud
på plattformen.
Klaravik har haft en snabb tillväxt av såväl
säljare som budgivare på sin auktionsplattform. Vid inledningen av 2016 fanns drygt 38
500 unika budgivare på plattformen. Motsvarande siffra för inledningen av 2017 var drygt
62 000, en ökning om dryga 60 procent. Under 2017 bibehölls den snabba tillväxttakten
om dryga 60 procent och drömgränsen 100
000 unika budgivare uppnåddes den 21 januari 2018. En skjutstativtruck från BT var
det objekt som den 100 000:e budgivaren var
intresserad av. Under 2018 kommer Klaravik
bredda verksamheten ytterligare vilket bolaget tror kommer möjliggöra en fortsatt expansion av antal budgivare.

har bedrivit anläggningsverksamhet i Göteborg med omnejd sedan mitten av 1960-talet.
Som ett led i ambitionen om att finnas i de
tre regionerna startas nu Anläggningsbolaget
(Anlab) med Egill Gislason, tidigare platschef
på Torslanda Entreprenad, som regionchef.
“Gullringsbos röda tråd är att dotterbolagen ska finnas i det tre storstadsregionerna.
I och med att vi nu utökar anläggningsverksamheten till Stockholmsområdet tar
vi ett steg i rätt riktning även inom denna
bransch. Egill har visat framfötterna och va-

rit framgångsrik på Torslanda Entreprenad
så det är med stor tillförsikt vi startar detta”,
säger Sture Kullman, ordförande i Anläggningsbolaget i Sverige AB (Anlab).
“Att få flytta till Stockholm och starta upp
en ny verksamhet här känns som en fantastisk
möjlighet, både för mig personligen men även
för bolaget. Det högtryck som råder i branschen nu kommer ge oss en bra skjuts och
jag är optimistisk inför Anläggningsbolagets
utveckling”, säger Egill Gislason, regionchef
Anläggningsbolaget i Sverige AB (Anlab).

DELVATOR UTÖKAR I STOCKHOLM
Richard Häll har tillträtt som ny säljare av Hitachi entreprenadmaskiner, vilket innebär att
Delvator nu har tre säljare av Hitachi i Stockholmsområdet.
Richard Häll är 44 år gammal och har lång
erfarenhet av entreprenadmaskiner och maskinbranschen.
Han är utbildad elektriker, men kom in i
maskinbranschen när han började sin yrkeskarriär som slangmontör hos Hydroscand.
Därefter har han arbetat med maskinförsäljning hos LMK Markvårdsmaskiner, Liebherr Sverige, Komatsu och Minimaskiner AB
(Maskino) i Stockholm. Han har också en examen i marknadsekonomi från IHM Business
School.
“När jag nu börjat sälja Hitachi för Delvator, så tycker jag att jag äntligen hittat rätt.
Under tiden som maskinsäljare har min erfarenhet varit att de maskinentreprenörer som
haft minst intresse att prova annat märke, är
de som redan äger en Hitachi. Det är ett bra

betyg till Hitachi och det har jag med mig nu.
Det ska bli roligt att få representera Hitachi
och Delvator”, säger han.
Rickard Häll utgår från Delvators försäljningskontor i Arlandastad som nu får dubbelbemanning. Han blir alltså kollega till Delvators välkände säljare Håkan Svanberg.
I Jordbro söder om Stockholm finns dessutom säljaren Lawrence Skoglund.

Husqvarnas lanserar toppmoderna högtryckstvättar
Toppmoderna och vattenbesparande. Nu
presenterar Husqvarna en egen serie högtryckstvättar för all slags rengöring utomhus.
De nya modellerna finns i fyra olika storlekar och präglas av nytänkande kring både
funktion och användarvänlighet. En högtryckstvätt är det perfekta redskapet för att
städa upp och göra snyggt utomhus. Den gör
det både enkelt och effektivt att rengöra allt
från uteplatsen och terrassen till trädgårdsmöbler, ytterväggar och till och med cykeln
eller husvagnen.
Nu lanserar Husqvarna fyra serier med toppmoderna högtryckstvättar. Högtryckstvättarna
drivs med el utan direkta utsläpp och är konstruerade för att inte slösa på onödigt mycket
vatten. Genom att hitta rätt balans mellan
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vattentryck och vattenvolym har man lyckats
optimera vattenåtgången men ändå behålla
den bästa rengöringsprestandan. Det innebär att det går åt 80% mindre vatten när man
använder de nya högtryckstvättarna jämfört
med en vanlig trädgårdsslang.
Alla högtryckstvättar levereras med extra lång slang - upp till 15 m - vilket gör det
lättare att nå och göra rent på olika platser i
trädgården. För att undvika att den trasslar
sig är den dessutom ansluten med en smart
vridkoppling som svänger och följer slangens rörelser. Högtryckstvättarna är också
försedda med en speciell snabbkoppling
”Quick Connect” som gör att det går smidigt
och snabbt att byta och bara ”klicka” i olika
rengöringstillbehör.
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Scandlift AB är sedan 1985 auktoriserad återförsäljare
av Genie och är en helhetsleverantör av andra liftmodeller,
teleskoplastare och lastbilsmonterade liftar på den
svenska marknaden. Välkommen att kontakta oss för en
diskussion om hur Scandlift kan hjälpa er kund!

www.scandlift.se
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KAMPANJ!

Bred hantverkarställning
Grundsektion, 1,85m glasfiberplattformar med lucka och
150mm-hjul ingår. Plattformarna finns även i längderna
2,45m och 3,05m – kontakta oss för mer info.
• Dubbell bredd, stor arbetsyta
• Ytterligare förlängning möjlig
• Vikbar, teleskopisk ram
• Kan kombineras med alla komponenter
från RS TOWER 5-serien
fr
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