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36 Mycket
EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

nytt från JBC
  

Den 12-13 mars arrangerade engelska
tillverkaren JCB en pan-europeisk pressträff
vid sitt huvudkontor i Rocester. Ett hundratal
journalister hade samlats för att ta del av
de senaste nyheterna.

38 140 år

30 Möt maskinvåren i Paris

Många europeiska byggmarknader visar fortsatt positiva siffror inklusive Sverige och även
Frankrike som nu vänt uppåt efter många år av nedgång. Detta är något som bådar gott
för den franska mässan Intermat som slår upp sina portar den 23 april.

  

Det händer en hel del hos den tyska tillverkaren, Hamm, som tillverkar vägbyggnadsmaskiner. I hela 140 år har bolaget funnits
och under 2017 slog man produktionsrekord.
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Ett händelserikt halvår

Det är fortsatt god stämning på byggmarknaden och 2018 har startat med en rivstart med
mycket aktivitet både bland entreprenörer och
leverantörer. Maskinförsäljningen under 2017 i
Sverige nådde rekordnivåer och läget kan inte vara
bättre när vi nu tillryggalagt drygt tre månader av
2018. Dock föll konjunkturbarometern en aning
under februari på grund av
något negativa signaler från
byggindustrin och hushållen. Många tillverkare av
byggmaskiner och större
entreprenadmaskiner flaggar
också för nyheter under året.
Tillverkaren JCB i England
meddelade nyligen att bolaget visar mycket goda siffror
och hela den europeiska
branschen som sådan. JCB
lanserar inte mindre än 40
nya produkter och produktuppgraderingar under året. Bland dessa sticker
framförallt den nya X-serien av grävmaskiner ut.
Nytt från JCB är bland annat också ett antal nya

modeller av kompaktlastare och dumprar samt
bolagets första helt eldrivna minigrävare. Mer
om JCB och dess nyheter kan du läsa längre fram
i tidningen.
Trots att vi haft en ganska tuff vinter i Sverige
och att den fortfarande hänger kvar på många
platser i landet så har ganska få jobb avstannat
trots kyla och snö. Men
i takt med att det börjar
tina startas nya projekt upp
över hela landet. Parallellt
med detta arrangeras flera
mässor både på hemmaplan
och utomlands. Först ut är
Nordbygg som arrangeras
på Stockholmsmässan och
som verkar bli en mässa av
samma kaliber som tidigare
år. I samband med Nordbygg-mässan arrangerar
Hyreskedjan sitt årsmöte som
i år hålls den 12 april i Skärholmen utanför Stockholm på nära avstånd till Nordbygg. Två veckor
senare är det sedan dags för årets stormässa i

Europa, Intermat i Paris som arrangeras vart
tredje år. Omkring 1500 företag ställer ut och
förväntningarna är stora inför mässan. Många
svenskar kommer också att resa ner och kan,
förutom mässbesök, kanske även möta våren i
Paris. Sedan blir det lugnt på mässfronten några
veckor tills årets stora maskinmässa, Svenska Maskinmässan, arrangeras på Solvalla i Stockholm.
Arrangörer är Maskinleverantörerna i samarbete
med Svenska Mässan. Mer än 100 företag och
medlemmar i Maskinleverantörerna kommer att
ställa ut. Man kan ana att en hel del av nyheterna
på Intermat kommer att presenteras på Maskinmässan. Svensk Rental kommer naturligtvis att
vara med och bevaka samtliga mässor. Den här
utgåvan av Svensk Rental Tidning avspeglar väl
den positiva stämningen i branschen med många
nyheter och en tro på framtiden. I tidningen hittar du två temaartiklar om nya länspumpar och
det senaste inom transportfordon varvat med
en rad intressanta reportage och nyhetsreleaser.
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
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Peab Anläggning väljer Hilti som leverantör

Alimak Group
får order på 48 MSEK

Qingdao CONSON Development Group har tecknat en order
med Alimak Groups CoxGomyl
för ett komplext BMU-baserat
underhållsystem till Haitian
Center, som kommer att vara
den högsta byggnaden i Qingdao,
Kina.
Projektet omfattar design, tillverkning, installation, tester och
driftsättning av sju uppsättningar BMUs med ett ordervärde på
cirka 48 MSEK. Detta är det första projektet CoxGomyl har tilldelats från Qingdao CONSON.
Haitian Center kommer att
bestå av tre torn, det högsta 369
meter, och inkluderar två femstjärniga hotell, köpcenter, museum och lägenheter samt ett
stort kongresscenter.
Projektet påbörjas omedelbart
och förväntas vara klart runt slutet av 2019.
CoxGomyls omfattande erfarenhet av BMU-installationer på
byggnader över 300 meter i Kina
var en viktig merit i anbudsprocessen.
”Vi är mycket stolta över att
leverera systemen till Haitian
Center. Alimak Group har installerat BMU- system på 11 av de
12 högsta byggnaderna i världen
och denna order är ett ytterligare
erkännande av våra ledande underhållslösningar som är skräddarsydda för att skapa tillförlitlig,
och effektiv tillgång till komplexa
byggnadsstrukturer”, säger Tormod Gunleiksrud, VD Alimak
Group.

Peab Anläggning gör en stor utbildningsinsats under 2018 där
ett tusental yrkesarbetare kommer att utbildas i arbete med
motorkap och vilka risker det
medför. Peab Anläggning vill
givetvis säkerställa en adekvat
utbildningsnivå, och har efter
utvärdering av flertalet aktörer
valt att samarbeta med Hilti som
utbildningspartner.
Arbetsmiljöverket har hittills
konstaterat ett 40-tal allvarliga
olyckor med motorkap i branschen och en underliggande orsak till skadeproblematiken är att
verktygen ofta används av perso-
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ner utan relevant utbildning.
Arbetsmiljö och säkerhet är
ett av Peab’s viktigaste fokusområden och Peab Anläggning har
valt att utbilda samtlig personal
som handhar motorkap som ett
steg i deras nollvision gällande
arbetsplatsolyckor.
Peab Anläggning ingår i Peabkoncernen som är ett av Nordens
ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15.000 anställda och en omsättning på 49
miljarder kronor.
Under 2017 utbildade Hilti
drygt 4000 medarbetare på cirka
200 företag runt om i Sverige.
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Krafttag mot jargongen
Hilti bjuder in till workshops
kring en öppnare byggbransch
på sitt huvudkontor i Arlöv. Den
första är helt vigd åt medarbetare
i byggbranschen och ägde rum
den 28 februari. Den andra vänder sig till beslutsfattarna i branschen och hölls den 21 mars.
Många företag inom byggbranschen jobbar idag för bättre
inkludering och ökad mångfald.
Trots detta upplever de flesta
kvinnliga medarbetare att de
fortfarande möts av fördomar,
nedlåtande kommentarer och i
vissa fall även trakasserier. För
snabbare förändring krävs samarbete över företagsgränser.
“Efter att ha arbetat med
mångfald och inkluderingsfrågor
under flera år, upplever vi att utvecklingen går framåt men alldeles för långsamt. Hiltis kvinnliga
nätverk har därför tagit initiativet till workshops för branschens
olika aktörer. Där får medarbetare, kvinnliga som manliga, dela
erfarenheter med varandra och
berätta hur de faktiskt upplever
jargongen 2018”, säger Carina
Christoﬀersen, ansvarig för Hiltis
Kvinnliga Nätverk och Mångfaldsgrupp.
Vid dessa tillfällen delades
såväl negativa erfarenheter som
succéhistorier för att få en aktuell och samlad bild av situationen
idag. Utfallet användes för att
hitta rätt vägar till förändring,
där chefer och HR kan skapa åtgärder.
Alla deltagare gick därifrån
med tips och råd de kan använda
i sitt dagliga arbete, dels genom
att lära av varandra men också
från föreläsning av Stoppa Machokulturen och fackförbundet
Byggnads.
Självklart var deltagandet kostnadsfritt och Hilti bjöd på frukost. Dock krävdes anmälan till
eventet.
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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

Maskinia startar samarbete
med Jämt-Maskin AB i Östersund
Case, Doosan samt Atlas Copcos
generalagent Maskinia jobbar
kontinuerligt med att bygga ut
nätverket med försäljningsställen
och serviceverkstäder i Sverige.
Nu utökas detta tack vare att
Jämt-Maskin blir återförsäljare
för samtliga märken i Jämtlands
län.
Jämt-Maskin har sedan 1984
varit aktiva inom främst lantbruksmaskiner, bland annat som
återförsäljare av Massey-Ferguson och senare byggt på med
bland annat Wille-redskapsbärare samt en mängd olika redskap
tillhörande dessa märken. Att
man nu söker sig vidare till entreprenad beror på att man vill bredda och utöka sortimentet till sina

kunder och då främst avseende
större entreprenadmaskiner.
I dagsläget finns verkstad med
fältservicedel och denna kommer
att utnyttjas för att även stötta
kunder i entreprenadsektorn.
Planer finns på att ytterligare
förstärka servicesidan och tillsammans med tidigare etablerad
servicelämnare, Wagelins Entreprenad, finns goda förutsättningar att möta upp behovet och
ge kunderna bästa möjliga eftermarknad, vilket skapar en trygg
maskinaffär.
Ägarna till Jämt-Maskin, Niclas och Henric Olsson, kommer
att ansvara för försäljning av de
tre märkena på distriktet och de
är triggade för uppdraget.

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

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.

VI SÖKER
SÄLJARE NORRLAND
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.

BAUMA CHINA 2018
27-30 november, 2018
Shanghai Exhibition Centre
Shanghai, Kina
www.bauma-china.com

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.

BAUMA 2019
8-14 april, 2019
Münchenmässan, München, Tyskland
www.bauma.de

HALLANDSVÄGEN 27 • BÅSTAD
T. 0431-710 00 • INFO@MIDHAGE.SE
WWW.MIDHAGE.SE
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Ny säljare för Doosan
Maskinia växlar upp med David
Trygg, ny säljare för Doosan i Östergötland- och Smålandsregionen.
Företaget och i synnerhet Doosan
har utvecklats starkt de senaste
åren och för att möta efterfrågan
utökar man nu med mer säljkraft.
På anläggningen i Linköping
där Maskinia har sitt ursprung
och huvudkontor så har sedan en
tid tillbaka David Trygg tagit plats
som ny säljare för Doosan i Östergötland och Småland. David är 41
år och bor i Tranås vilket är en bra
geografisk utgångspunkt för att ta
hand om kunderna i regionen.
“Jag ser fram emot uppgiften
att sälja Doosan maskiner i Östergötland och Småland. Det ska bli
riktigt kul att få representera en organisation som Maskinia där man
hela tiden strävar efter att utvecklas. Sen är det ju ett plus att det
är lite av en pojkdröm att få jobba
med maskiner”, säger David Trygg.
David Trygg har stor erfarenhet
av entreprenadbranschen genom
sina tidigare jobb bland annat har
han varit verksam inom försäljning
av både grävsystem och fordonskameror till entreprenadmaskiner.
Denna erfarenhet gör att han har
en grundkunskap om hur branschen fungerar och vad kunderna
förväntar sig.
“Jag har stort förtroende för
David, han kommer att fortsätta
utveckla Doosan och Maskinia i
Östergötland och Småland. Den
senaste tiden har det hänt mycket positivt runt märket Doosan,
bland annat har vi satsat hårt på
att effektivisera och stärka upp
eftermarknaden, interna och externa verkstäder samt säljpersonal
har genomgått produktutbildningar och Doosan har lanserat
den nya 5-serien av hjul-, bandgrävare samt hjullastare med
många spännande nyheter som
mottagits positivt av kunderna”,
avslutar Carl-Johan Sunnerfjord,
försäljningschef för Doosan.
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Thomas Truedsson,
styrelseordförande Hyreskedjan.

Mikael Öberg, styrelseordförande
Swedish Rental Association.

VINTERN HAR

KOPPLAT GREPPET
Bästa medlemmar och läsare
Det är svårt att inte nämna något om vädret när man vaknar upp på västkusten den 28 mars och ser att det ligger 15 cm nysnö på marken och är
flera minusgrader ute. Nu hade man tänk sig att fira påsk med lite sköna
vårvindar och kanske till och med sätta ut trädgårdsmöblerna. Men så
blev det inte, istället blev det en investering i nya snöskyfflar.
Thomas Truedsson

T

rots att vintern håller landet i ett järngrepp håller
konjunkturen i sig och enligt prognoser från bland annat
Byggindustrin ser det ut som att
det ska hålla i sig ett tag framöver.
En viss nedgång i bostadsbyggandet spås, men inte för att det
byggts för mycket utan på grund
av att avdragsrätterna förändras
och det blir mindre lönsamt att
bygga bostäder.
Samarbetet mellan branschföreningarna SRA och Hyreskedjan

har fortsatt under förra hösten och
vintern. Hoppas alla känner till den
nya dataskyddslagen GDPR som
börjar gälla den 25 maj i år. Det kan
innebära en hel del förändringar
för alla som hanterar personuppgifter, vilket de flesta företag gör.
Precis som många andra föreningar, myndigheter och företag har vi
jobbat med ett gemensamt underlag för hur våra medlemmar kan
hantera denna förordning.
Det börjar närma sig årsmöte
och vårmöte för våra föreningar

och i år har vi förlagt dessa på
samma tid och hotell för att
kunna ha en del av programmet
gemensamt. Detta är ytterligare
ett steg mot ett ännu närmare
samarbete.
Vi har detta år valt att lägga
våra möten samtidigt med och
i närheten av mässan Nordbygg
som arrangeras på Stockholmsmässan. Detta gör att många av
våra medlemmar kan kombinera
mötet med ett mässbesök. Det är
glädjande att se den goda upp-

slutningen till denna samling
med totalt cirka 120 deltagare.
Planeringen för dessa möten
är inne i sitt slutskede med allt
vad detta innebär med årsredovisningar, hotellbokningar mm.
Det blir en del förändringar i styrelserna med nya ledamöter och
det är med stor tillförsikt jag ser
fram emot att hur arbetet i föreningarna ska utvecklas de kommande åren.
Jag vill samtidigt passa på att
tillönska alla en fin vår.
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KONJUNKTURBAROMETERN
Mars 2018

Hushållens syn på
ekonomin dämpades
I mars föll barometerindikatorn för fjärde månaden i rad, från 109,4 till 108,4.
Trots de senaste månadernas nedgång
visar indikatorn på ett klart ljusare
stämningsläge än normalt i ekonomin.
Nedgången i mars förklaras av en ytterligare dämpning i hushållens syn på
ekonomin samt något svalare signaler
från tjänstesektorn.
Tillverkningsindustrins konfidensindikator har inte ändrats nämnvärt och visar
fortsatt på ett mycket starkt läge. Omdömena om orderstockarna är historiskt
starka och jämförelsevis få företag är missnöjda med storleken på sina lager.
Produktionsplanerna ligger kvar i nivå med det historiska genomsnittet.
Konfidensindikatorn för bygg och anläggning återhämtade sig efter förra
månadens fall och pekar åter på ett betydligt starkare läge än normalt. Omdömena
om orderstockarna stärktes ytterligare något och anställningsplanerna justerades
upp igen efter förra månadens nedgång.
Konfidensindikatorn för detaljhandeln är i stort sett oförändrad från förra
månaden. Företagen rapporterar visserligen om en svagare försäljningsutveckling
än normalt de senaste månaderna men är samtidigt mycket optimistiska om den
kommande utvecklingen.
Tjänstesektorns konfidensindikator föll till följd av svagare signaler om hur
företagens verksamhet utvecklats de senaste månaderna. Förväntningarna på
efterfrågeutvecklingen de närmaste månaderna är dock oförändrat optimistiska.
Hushållens konfidensindikator föll för fjärde månaden i rad men pekar trots
dämpningen på att hushållen är något mer positiva än normalt. Framför allt var
det synen på den svenska ekonomin som försämrades i mars.

Slangakuten blir Pirtek Sweden
Den första februari i år bytte
Slangakuten AB namn till Pirtek
Sweden AB. Man är dock samma
serviceföretag som tidigare och
utför mobil tillverkning av hydraulslang, på plats dygnet runt,
i och runt Stockholm, Göteborg,
Skåne och Östergötland.

Pirtek Sweden AB ingår i den
europeiska Pirtek-koncernen som
finns i stora delar av Europa och
alltid nära sina kunder i Storbritannien, Irland, Tyskland, Österrike, Holland, Belgien med sammanlagt 180 servicecenter och
740 slangbussar.
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Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB
nominerade till European Rental Awards 2018
Byggmaskiner-Gruppen Sverige
AB har som enda svenska företag blivit nominerade till Årets
Uthyrningsföretag på European
Rental Awards. Den europeiska
branschorganisationen utser varje år ett antal företag i olika klasser och Byggmaskiner-Gruppen,
med säte i Norrköping, har som
ett av tre företag nominerats i
klassen för företag med omsättning under 15 miljoner Euro.
“Vi är mitt uppe i en kraftig utveckling av våra digitala lösningar för att motsvara de behov som
bygg- och anläggningsbranschen
har på snabb och korrekt information. Under 2017 utvecklade vi
en teknik för att öka säkerheten
på våra kunders arbetsplatser och
vi tror att det är denna satsning
som gjort att vi blivit nominerade”, säger Wille Törnkvist, platschef i Norrköping och den som
hållit i projektet.

Den 23 maj 2018 hålls prisceremonin i Wien och företagets
representanter kommer naturligtvis att finnas på plats.
Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB är moderbolag till de tre
bolagen Linköpings Byggmaskiner AB, Mark & Byggmaskiner
Törnkvist AB (Stockholm) och
Norrköpings Byggmaskiner AB.
Det är ett familjeföretag med
rötter tillbaka till 70-talet då
det började med uthyrning av
oljeeldade byggtorkar. Företaget
är fristående från byggföretag,
leverantörer och finansbolag
och har växt organiskt varje år
sedan starten för 30 år sedan.
Koncernen omsatte 2017 ca 60
MSEK och har en god lönsamhet. Svensk Rental Tidning vill
passa på att gratulera till nomineringen och önskar lycka till i
finalen.
www.byggmaskiner.se
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sladdlös.kompakt.effektiv.
adder
IFT

Trådlös radiostyrning är standard!
Med nya GEDA BatteryLadderLIFT kombineras innovativ batteriteknik, trådlös
manövrering, extremt snabbt montage och
flexibelt användningsområde.
GEDA BatteryLadderLIFT lyfter 120 kg last
och använder stegsektioner som kan
sammanfogas till 10 m längd.

Ring Stefan Larsson
på 070-516 96 36
kaeser.se

info@bvm.se
www.bvm.se

www.geda-battery.com
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Nya maskiner från Milwaukee
Milwaukee® fortsätter att förändra användarnas uppfattningar om batteridriven
kapacitet genom att introducera nästa
generations M12 FUEL™ borr- och åtdragningslösningar – som återigen höjer ribban
för 12V-prestanda.
De helt omgjorda M12 FUEL™ borrskruvdragarna, M12 FUEL™ slagborrmaskinerna och M12 FUEL™ slagskruvdragarna
1/4” fungerar i en rad olika tillämpningar i
mycket trånga utrymmen, vilket gör dem de

mest kompakta och kapabla 12V-lösningarna i branschen. Den nya slagskruvdragaren
är också utrustad med DRIVE CONTROL™
i fyra lägen som ger överlägsen kontroll
över hastigheten och eﬀekten och därmed
större mångsidighet.
”Milwaukee® revolutionerade marknaden för eldrivna proﬀsverktyg när med
introduktionen av M12™-systemet lade
grunden för segmentet av 12V-verktyg för
extra trånga utrymmen. “Vi höjde ribban i

branschen ytterligare när vi lanserade vårt
M12 FUEL™-sortiment för borr- och åtdragningslösningar år 2013, och vi är fortfarande ledande inom lösningar för mycket
trånga utrymmen. Sedan dess har vi fortsatt att ligga i framkant med otroliga tekniska framsteg som på ett grundläggande
plan har förändrat användarnas förväntningar på batteridrivna verktyg”, säger Tobias Jönsson, produktchef för Norden på
Milwaukee.

HUSQVARNA lanserar röststyrning för robotgräsklippare
Dags att klippa gräsmattan? Äger du en robotgräsklippare säg då till ”Alexa”. I september
lanserar Husqvarna röststyrning av sin Automower® via molnbaserade rösttjänsten Alexa.
Det innebär att Husqvarna Automower®
blir kompatibel med Amazon Alexa, världens
mest kända röstassistent. För villaägaren med
en robotgräsklippare medför det möjligheten
att kunna prata med sin Automower® och
därmed tala om vad den ska göra. ”Start”,
”stop” och ”park” är bara några av de vanligaste kommandoorden som gräsklipparen kommer att förstå i ett första skede.
“Vi är pionjärer, innovatörer och marknadsledande när det gäller robotgräsklippare
och eftersom röststyrning växer snabbt har
vi valt att göra vår Husqvarna Automower®
kompatibel med Alexa”, förklarar Sascha
Menges, Divisionchef för Husqvarna-dvisionen.
Enligt Menges förväntar sig kunderna att
Husqvarna ska ligga i framkant och erbjuda

fler och enklare sätt att hantera företagets
produkter. Röststyrning är nu ytterligare en
möjlighet att interagera med Husqvarnas robotgräsklippare förutom via den redan existerande mobilappen Automower® Connect.
Första versionen av ”Just ask Alexa” kommer att vara tillgänglig för alla nya Husqvarna
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Automower® med Connect-anslutning. Dessutom innefattas alla uppkopplade robotgräsklippare från Husqvarna som redan finns i
trädgårdar och parker runt om i hela världen.
Det handlar om tusentals robotgräsklippare eftersom Husqvarna Automower® varit
världsledande på området sedan 1995.

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

Behöver du lära dig mer om kvartsdamm?
Nu har vi i samarbete med Jobsafe lanserat en utbildning i kvartsdamm.
Gå in på dustcontrol.se för att läsa mer om utbildningen.

Vi ses på Nordbygg
monter B 10:31

Dustcontrol SE

Dustcontrol_se

Dustcontrol AB
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Pumpar

PUMPAR 2018

Trots mycket skriverier om motsatsen är Sverige än idag
en innovativ och ledande industrination inom många branscher i tillverkningsindustrin. Inte minst när det gäller pumpar så finns en lång industrihistoria om innovationer och
utveckling sedan 1800-talet. Och svenska pumptillverkare
som Grindex och Atlas-Copco leder arvet och utvecklingen
vidare i Sverige och internationellt.

G

rindex etablerades 1940 och har funnits i Stockholm sedan starten. Redan
1960 fokuserade företaget enbart på
att utveckla och tillverka högkvalitativa dränkbara pumpar. Pumparna är framtagna utan att
kompromissa på kvaliteten och för att passa
professionella användare världen över.
Grindex är idag ett världsledande företag
inom elektriska dränkbara pumpar för användning i extremt krävande applikationer,
till exempel byggbranschen, gruvnäringen och
industrin. Pumparna tillverkas i Sverige och är
välkända för deras tillförlitlighet och hållbarhet.
Det inbyggda motorskyddet och luftventilen möjliggör både pumpning utan övervak-

Grindex lanserar nu 70°C versioner av pumparna
Minex till Matador. Pumparna är byggda på den
beprövade hydrauliken från Grindex och fyller
ett gap i Grindex produktportfölj.

ning under längre tid och pumpen kan även
pumpa torrt utan överhettning.
Grindex strävar hela tiden efter att erbjuda
pumpar för alla behov inom dränering-, slamoch slurrypumpning, i de mest krävande applikationer.
Alla pumpar är perfekta i applikationer där
tillförlitlighet och hanterbarhet är av yttersta
vikt, och de är byggda för att hantera förorenat vatten, pH-värden från 2 till 14 beroende
på pumptyp och vatten som innehåller relativt slitande partiklar.
Vad som också är viktigt att nämna är att
det är väldigt lätt att serva pumparna, kan
du serva en kan du serva alla. Alla pumpar är
uppbyggda på samma sätt vilket gör det otroligt smidigt då det är dags för service.
För att ytterligare förstärka att Grindexpumparna är en premiumprodukt har Grin-

dex justerat reservdelspriserna så att en
”totalrenovering” av en pump inklusive reservdelar och arbetstid inte ska kosta mer än
60 % av inköpspriset. Det skall löna sig att
köpa och reparera en premium produkt.
Grindex har levererat mer än 400 000
pumpar till mer än 100 länder och äger ett
dotterbolag i USA och har egna kontor i Vietnam, Australien och Kina.
Grindex lanserar nu 70°C versioner av
pumparna Minex till Matador. Pumparna är
byggda på den beprövade hydrauliken från
Grindex och fyller ett gap i Grindex produktportfölj. Med dessa förbättringar stärker
Grindex sin ledande position inom dränkbara
dräneringspumpar och pumptillbehör.
Pumparna har efterfrågats av marknaden och
Grindex återförsäljare, då antalet varmvattenapplikationer har ökat kraftigt de senaste åren.
Grindex har vidareutvecklat standardpumparna till varmvatten-versioner som
kompenserar för den minskade kyleffekten
på grund den varmare vätskan som pumpas.
Det här kommer att stärka företagets befintliga produktportfölj och göra det möjligt att
leverera pumparna för allt fler tänkbara applikationer inom fjärrvärmenät-reparationer,
värmeverk och olika typer av industrier”.
Fördelarna med att använda pumpar speciellt designade för att hantera varma vätskor
är många. Används en standardpump i högre
vattentemperatur än den rekommenderade
(40°C) riskerar användaren driftstopp samt
ökar slitage, servicekostnader och förkortar
livslängden rejält på pumpen
En tumregel är att statorns livslängd halveras för varje 10°C som temperaturen ökar
över 40C. Genom att dimensionera pumpen
för att specifikt kunna hantera varmare vätskor så har pumpen modifierats så att statorns
temperatur hållas inom acceptabla gränser.
Då kan man också säkerställa att pumpen
arbetar som den ska utan oplanerade eller
oönskade driftstopp.” Varmvattens pumpar
levereras tydligt typ-märkta för varmvatten.
Då Grindex pumparna Minex till Matador
nu kan fås i varmvattens utförande, gör det
att kunden har ett mycket brett urval av flöden och tryck beroende på applikationen.
Kunden behöver heller inte kompromissa
på kvalitet med Grindex slittåliga design som
gång på gång sedan introduktionen, bevisats
sig klara de mest krävande avvattningsapplikationer runt om i världen.
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Pumpar

PAS är en självsugande centrifugalpump med en
SuperDou-avskiljare som gör att luft sugs upp
av en vakuumpump och avskiljs från vätskan.

ATLAS-COPCO
Även Atlas-Copco betonar gärna att företagets
olika pumpar har utvecklats som ett resultat av
över 140 års erfarenhet av att arbeta med byggoch anläggningskunder över hela världen. Och
att man idag fokuserar starkt på att tillverka
pumpar som är mindre och lättare och har
funktioner som gör dem enklare att flytta.
Sedan är idag Atlas Copco inte bara WEDA
dränkbara länspumpar. Utan idag ser företaget sig som den ledande leverantören av sugande/torra pumpar i Sverige.
Atlas Copco Power Technique erbjuder
sedan länge dränkbara WEDA länspumpar i
effekter från 0,4 kW – 54 kW och sortimentet utvecklas kontinuerligt. Nu utökar de
sin produktportfölj ytterligare med en serie
sugande pumpar avsedda för avvattning och
förbi pumpning.
Under hösten 2017 lanserades bland annat konceptet WEDA+, som består av fem
modeller: WEDA 50+ och WEDA 60+ (5,6 och
7,5kW). Pumparna har flödeskapaciteter upp
till 2425 l/min (146 m3/h) och en tryckhöjd på
upp till 69 meter. WEDA+ är utrustad med
rotationskontroll och skydd mot fasfel.
Det gör att pumphjulet inte kan rotera åt
fel håll, samt att pumpen stoppar vid fasfel.
Kabelgenomföringen är förbättrad och pumparna har en avancerad motorkonstruktion
som ger pumparna hög effekt och låg startström.
Dessutom är pumparna i den nya serien
enkla att serva. Konstruktionen är gjord i moduler som gör det enklare att montera isär

Under hösten 2017 lanserade Atlas-Copco konceptet WEDA+, som består av fem
modeller: WEDA 50+ och WEDA 60+.

huvudkomponenterna. Alla fästdon är i rostfritt stål och är lika stora. I praktiken innebär
det att det går att använda ett verktyg för att
byta alla tätningar, pumphjul och andra delar.
Det går på några minuter.
Atlas Copco utökar nu sitt pumpsortiment
med en serie sugande pumpar för avvattning
inom bygg och anläggning, förbi pumpning
och för nödsituationer. Ledord som slitstyrka, effektivitet och enkel hantering har styrt
utvecklingen. Att de är kompakta och har
låg bränsleförbrukning är också det positiva
egenskaper.
Sortimentet innehåller diesel- och eldrivna
centrifugal- och kolvpumpar i flera storlekar.
Till pumparna finns styrenheter för övervakning och larm, med eller utan kommunikation. Tillbehör som nivåvippor flödes- eller
tryckmätare kan kopplas upp till styrenheten.
”PAS” är en självsugande centrifugalpump
med en SuperDou-avskiljare som gör att luft
sugs upp av en vakuumpump och avskiljs från
vätskan. Som standard är den dieseldriven
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och finns i olika storlekar med utlopp 4, 6 & 8
tum (100, 150 och 200mm).
Den har ett semiöppet pumphjul vilket gör
att den kan hantera partiklar upp till 76 mm.
Pumpen är inbyggd i ett ljuddämpande chassi
och kan fås med med eller utan trailer.
”BEN” är en våtprimande centrifugalpump
konstruerad med ett specialdesignat slitstarkt
pumphjul av gjutjärn och ett hölje som gör
den mycket tålig mot nötning och slitage,
även vid användning under mycket tuffa förhållanden. BEN är utmärkt för bentonitlera
och andra slipande vätskor.
”WEL PST” är en pump avsedd för grundvattensänkning (wellpoint). Det är en högeffektiv kolvpump som är konstruerad särskilt
för att kunna köras torr utan att komponeneterna skadas. Lågt underhållsbehov i kombination med energieffektivitet ger goda kostnadsbesparingar.
Atlas Copco Power Technique, har utöver
dessa serier pumpar även mindre bensin- och
eldrivna pumpar.

MÅNGFALD
GER MER FÖRDELAR
I DIN HYRPARK
Stick ut i mängden med fantastiska Snorkel SL30SL.
Rejält byggd lift med låg vikt och stor kapacitet. Tar sig
fram på ett otroligt sätt då den klarar stigningar på upp
till 50%. Den automatiska nivelleringen sker genom en
knapptryckning, Snorkel SL30SL behöver inte stödben
och är körbar på full höjd. Ett mycket intressant alternativ
saxlifta
till stora terräng saxliftar.

Snorkel TM12 är originalet bland
självgående pelarliftar. Den
unika konstruktionen tål det
mesta som en lift kan råka ut
för på ett bygge. Nu levereras
Snorkel TM12 med utskjut på plattformen
som standard.

För mer information om hur Snorkellift kan öka
mångfalden i din hyrpark, ring 08-970480 eller
031-230720, alternativt besök www.zipup.se.

Snorkellift erbjuder dig unika maskiner som hjälper dig att
sticka ut i mängden. Utöver ett fullt sortiment hittar du även
russin i kakan hos oss! Alla Snorkelliftar är enkelt och rejält
byggda för att ge dig låga kostnader och lång livslängd.
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BECK MASKIN FORTSÄTTER VÄXA
2017 blev ett bra år för Beck-Gruppen såväl i
Sverige som i Norge. Omsättningen uppgick till
cirka 320 MSEK och resultatet mer än dubblerades. Över 300 nya bandgrävare blev levererade
varav 250 nya Kobelco från 1 till 37 ton. Gruppen ser vidare god tillväxt under 2018 med stor
orderstock och god efterfrågan på maskiner
och tjänster. Målet i gruppen är att passera 500
miljoner kronor i omsättning under 2020 och
att uppnå ännu bättre resultat. Förstärkning
av Becks försäljning och serviceverksamhet på
landsbasis är också ett viktigt mål för gruppen.

NYHETER
Nytt för året blev en kraftig satsning på större
premiummaskiner i Becks uthyrningsverksamhet, BMHYRA.se. Becks svenska verksamhet kommer under 2018 att ha över 20
stora dieselsnåla Kobelco maskiner i hyresparken, en verksamhet som kommer att växa
framåt hävdar man.
“Likaså i Norge, fler och fler väljer att hyra
våra premiummaskiner. Som importör kan vi
erbjuda nya Kobelco maskiner till hyresmarknaden till bra priser med bästa service eftersom
vi importerar dem själva”, berättar Owe Beck.
På kontoret i Göteborg öppnades en ny
verkstadsavdelning på 400 m2 med större
tvätthall och bättre faciliteter för de anställda
på verkstaden. Flera personer anställdes under året på service och maskinbyggarsidan.
Det blev också utrymme för en avsättning
på 0,5 miljoner kronor till skolprojektet, Prek

Sway i Kambodja och till en bra bonus till lojala medarbetare.

FRAMTIDSPLANER
I Haninge planerar man att bygga en ny verkstads- och servicebyggnad på 600-800m2 som
kommer att ge det utrymme som behövs för
ett par år framåt i tiden. I tillägg till detta
jobbar man med etablering av eget kontor i
norra Stockholm då man ser att flera kunder i
regionen visar på intresse för uthyrningsverksamhet samt att stärka serviceverksamheten i
norra Stockholmsområdet.

NY VD TILLTRÄDER 1 APRIL
Efter 38 år som ledare går Owe Beck över i
en så kallade “soft-pension”, men fortsätter
i Beck-Gruppens fem bolag som styrelseordförande. Bolaget har anställt Pär Björkholm
(52) som ny VD. Han tillträder 1 april och
skall driva Becks svenska verksamhet vidare.
Pär kommer från Techno Support i Sverige
AB och har lång erfarenhet från bland annat
Linde Gaffeltruckar, Mercedes lastbilar och
personbilar.
www.beckmaskin.se

Midhage lanserar ett nytt, brett stativprogram
Inom betonghåltagning i världen så är det normalt att man vid kärnborrning använder borrstativ som bultas fast i betongen medans det
i Sverige är vanligt att man i stället använder
borrstativ som går att stämpa fast mot golv och
tak eller dylikt.
Som leverantör till håltagarmarknaden är det
viktigt att kunna erbjuda bra sådana stativ och
Jack Midhage AB presenterar nu en serie med
nya stämpstativ där man har utvecklat funktionen ytterligare. I nära samarbete med erfarna
håltagare har man genomfört några tydliga förbättringar jämfört med tidigare, liknande stativ.

Med utgångspunkt från väl beprövad teknik,
högsta noggrannhet och kvalitet på materialval
så har man bl.a. förstärkt en del svaga punkter
samt minimerat antalet verktyg som behövs för
att justera inställningarna.
Stativen, som finns i tre storlekar, har alla
även en fotplatta för vanlig fastbultning samt
möjlighet till gradborrning. Det största stativet
M70, med rekommenderad max borrdiameter
på 650 mm, är i sitt slag en helt ny storlek och
något som tidigare saknats på marknaden.
”Det här är en rejäl satsning från oss. Vi
smygstartade försäljningen sista kvartalet 2017
för att testa funktion och dylikt”, berättar Peter Petersson, produktionsansvarig i Göteborg.
”Det har gått över förväntan, vi har sålt mycket
bra och stativen har helt klart hållit måttet.”
Vid sidan om dessa nya stämpstativ så har
Midhage också i sitt sortiment traditionella
bultstativ i alla olika storlekar från AGP. ”De
håller en mycket hög klass” säger Peter Petersson. ”De kompletterar fint våra egna stämpstativ och det känns riktigt bra att vi nu kan
erbjuda ett brett och mycket prisvärt program
i högsta kvalitet”.
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Atlas Copco lanserar supertysta LED-belysningsmaster
Atlas Copco har lanserat en ny, ultratyst
dieseldriven LED-belysningsmast för
användning i stads- och bostadsområden. Masten är en moderniserad version av HiLight B5+ med en bullernivå
på endast 55 dBA och passar som belysning vid evenemang, temporär offentlig
belysning eller för att ge bättre ljusförhållanden på byggarbetsplatser nära bostadsområden.
HiLight B5+-mastens LED-strålkastare ger optimal ljusprestanda: de kan
täcka en yta på 5000 kvadratmeter med
en genomsnittlig belysningsstyrka på 20
lux.
Underhåll och effektivitet har prioriterats vid konstruktionen av HiLight B5+.
Belysningsmasten behöver bara en enkel
service efter 600 timmars drift. Dessutom
blir servicen enklare genom de breda serviceluckorna och den logiska placeringen
av viktiga inre komponenter.
HiLight B5+ kommer att vara utrustad med SmartMast™, den nya innovationen för belysningsmaster. Denna
egenutvecklade teknik från Atlas Copco
har intelligenta inbyggda sensorer som
upptäcker ogynnsamma miljöförhållanden såsom kraftiga vindar och automatiskt sänker den vertikala masten när
säkerheten eller stabiliteten hotas. Enheten är även programmerad att varna
slutanvändarna för potentiella hinder
och stötar.
www.atlascopco.se

VÄLKOMMEN ATT BESÖKA
OSS PÅ NORDBYGG
10-13 APRIL
STOCKHOLM
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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GEDA Multilift P22

Sedan GEDA Multilift-serien först introducerades på Bauma 2007 har hisstypen
etablerats och används på otaliga arbetsplatser världen över. Erfarenheter från
dessa 10 år och kundönskemål har nu resulterat i GEDA Multilift P22, den senaste
versionen i modellserien.
Speciellt utmärkande för Multilift-serien är att hissen levereras som en komplett basenhet med grundram, inhägnad,
korg, transmission färdigmonterad och att
mastmontaget kan påbörjas direkt efter att
basenheten ställts på plats. Allt sammantaget gör att installationstiden ofta kan halveras i jämförelse med andra större hissar.
Basenhetens mått är perfekt avpassad för
transport på lastbil vilket ger enklare och
effektivare transporter. Tack vare ett patenterat släpkabelsystem med platt kabel
ryms kabeln inom inhägnaden och hissen
kan, vid behov, även förses med kabelvagn
vid höjder överstigande 50 m.
Med GEDA Multilift P22 transporteras
22 personer eller 2.000 kg material i en
hastighet av 40 m/min upp till 200 meters
höjd. Vid användning av fullhöjdgrindar
kan lyfthastigheten höjas till hela 54 m/
min.
Med utvecklingen av GEDA Multilift P22 följde även utvecklingen av en ny
kraftfullare fyrkantmast som klarar de högre påfrestningarna. Med den kraftigare ny
GEDA Vario-masten klarar GEDA Multilift
P22 sig med en singelmast trots den stora
kapaciteten.
Även om mastsektionerna är synnerligen kraftfulla har egenvikten hållits nere
så att en 1,5 m mastsektion inte väger mer
än 88 kg. Mastbultarna sitter redan monterade på masten vilket ger ett okomplicerat
montage. Stagavståndet är hela 12 m och
fri mastspets ovan översta förankring är
7,5 m, idealiskt vid både nybyggnation och
renoveringar.
En stor fördel, ur ett ekonomiskt perspektiv är att GEDA Vario-masten, förutom till P22 även kan användas till GEDA
Multilift P12 samt GEDA 1200 Z/ZP och
nya kraftfulla GEDA 3700 Z/ZP.

Moelven kan bygga skyskrapor i trä högre än 150 meter
“Med en bredare byggnad blir det möjligt att
bygga ett trähus som är drygt 100 meter högt.
150 meter borde också vara möjligt. Kanske
också ännu högre.”
Det anser Rune Abrahamsen, chef för
Moelven Limtre AS. Han är en av personerna bakom ”Mjøstårnet”, som när det står
färdigt i mars 2019 blir världens högsta trähus. Många i den internationella byggbranschen beskriver bygget som ingenjörskonst
i världsklass. Han får stöd av Sverre Tiltnes,
ansvarig för Bygg21, som arbetar på uppdrag
från regeringen.
“Projektet är ett viktigt bidrag till att göra
den internationella byggindustrin mer miljövänlig. När man demonstrerar och dokumenterar att man kan bygga ett högre trähus än
man tidigare trodde var möjligt är det utan
tvekan ingenjörskonst i världsklass”, säger
Tiltnes.

LEDANDE MILJÖ
Dessutom säger han att branschen under
flera årtionden har sett att Moelven har en
världsledande produktionsmiljö för trämaterial.
“Jag tror inte Mjøstårnet kunde ha förverkligats utan Moelvens erfarenheter från
OS-arenorna, flygplatsen i Gardermoen och
företagets många banbrytande broprojekt”,
säger Tiltnes.
Tiltnes leder Bygg21, som är regeringens
verktyg för att främja en effektiv och hållbar
byggindustri i Norge. Bygg21 är ett samarbete
mellan staten och hela den norska byggnadsoch fastighetsbranschen. Tidigare har Tiltnes
övervakat införandet av det internationella
klassificeringssystemet BREEAM i Norge.
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AVLIVAR MYTER
Tiltnes säger att Mjøstårnet hjälper till att avliva tidigare myter om att trä inte lämpar sig
för höghus.
“Tyvärr har många branschaktörer tidigare
haft en ogrundad rädsla för att trä har svag
bärförmåga och hög brandrisk. Mjøstårnet bidrar till att öppna branschens ögon för att trä
är mycket brandsäkert och har en bärförmåga
som möjliggör för höga höjder. Tillsammans
med Trefokus lanserade vi nyligen en digital
vägledare för användning av träindustriella
konstruktioner. Jag tror att det kommande
världsrekordet på 81 meter bara är början på
en megatrend”, säger Tiltnes.
Rune Abrahamsen säger att många aktörer
vill ha världsrekordet för det högsta trähuset,
och det finns därför ett behov av att närmare
definiera vad ett höghus i trä är. För en tid sedan besökte han Australien där han deltog i
en internationell workshop om höga hus.
På uppdrag från Council on Tall Buildings
and Urban Habitat (CTBUH) har engelsmannen dr Robert Foster lagt fram ett förslag om
att hus med stagade betongkärnor ska definieras som hybridhus i trä-betong.

NYTT REGELVERK
Han tror att det här förslaget kommer att antas
under första halvåret 2018. Med det förväntade
regelverket blir HoHo Tower i Wien och Brock
Commons i Vancouver definierade som hybridhus i trä-betong och inte trähöghus. “Men även
om dessa hus inte definieras som trähus är de
fantastiska exempel på hur man kan minska
utsläppen av växthusgaser avsevärt genom att
kombinera olika material”, säger Abrahamsen.
www.moelven.no
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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
info@drome.se • www.drome.se
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Transschakt beställde 10 st Hitachi ZX145W-6
När Uppsalaföretaget Transschakt AB förnyar
sin maskinpark och stärker sin miljöprofil,
beställde företaget tio nya Hitachi hjulgrävare
från Delvator.
Ordern innebär att Transschakt AB inom
kort kommer att ha 12 hjulgrävare av den här
modellen. Det handlar om Hitachis senaste
modell av den kompakta 17-tons hjulgrävaren
Zaxis 145W-6.

“Vi var tidiga med två maskiner av den här
modellen. Nu har vi provat dem under en tid
och eftersom de fungerar bra och har miljögodkända motorer och driftsäker teknik, så
tog vi beslutet att beställa ytterligare tio”, berättar Transschakts vd och ägare Pelle Jensen.
Transschakt har expanderat stadigt under
de senaste årtiondena. Idag har man omkring 50 anställda och omsätter 75 miljoner

kronor. Maskinparken består av totalt cirka
35 grävmaskiner i viktklasser upp till 35 ton.
Dessutom har företaget ungefär 15 lastbilar
och ytterligare ett 10-tal andra entreprenadmaskiner.
Transschakt erbjuder sina maskin- och
transportresurser till bygg- och anläggningsmarknaden i framför allt Uppsala. Det
handlar om grundläggningar vid byggnation,
andra markarbeten, vatten-, avlopps- och
fjärrvärmegrävningar, vägbyggen och all slags
markplanering.
“Vi fokuserar på grävmaskiner, vi gör det vi
är duktiga på, vi har egen verkstad och nu får
vi en moderniserad maskinpark”, säger Pelle
Jensen.
Den stora investeringen ser han som ett
sätt att stärka företaget och dess miljöprofil.
På senare år har man haft stor efterfrågan på
de hjulburna grävmaskinerna och nu kommer samtliga hjulgrävare att vara miljöriktiga
maskiner utrustade med senaste teknik enligt
EU:s miljökrav Steg IV.
Samtidigt vill Transschakt anställa fler
maskinförare. Driftsansvarige chefen Robin
Thorén:
“Vi söker aktivt efter fler förare. Exakt hur
många vi kommer att anställa får vi se, men
vi har fullt upp att göra, så för rätt personer
med kunnande och bra referenser finns goda
förutsättningar att få jobb hos oss”, säger Robin Thorén.

Arbeta smartare dammfritt med FESTOOL
Inom ramen för sitt koncept ”Arbeta dammfritt”
kommer Festool med många smarta produktnyheter som gör arbetet ännu renare: tack vare
den nya Bluetooth-modulen får batteriverktygen ett utsug utan att någon nätkabel behövs.
I samband med detta utökas batterisortimentet
med två nya Bluetooth-kompatibla batterier på
5,2 och 6,2 Ah. Dessutom introduceras en slät
sugslang som ger en friktionsfri dammsugning
och oavbrutet arbete på byggarbetsplatsen –
utan att fastna någonstans. Sist men inte minst
uppdateras dammsugarna CT 26, 36 och 48
med praktiska funktioner såsom Sys-Dock med
T-LOC-funktion och en ny smart kabelvinda.

UTSUG UTAN KABEL
Vägen till dammfritt arbete utan en besvärlig
nätkabel är enkel: först installerar man den
nya Bluetooth-modulen på den lediga kontaktplatsen på CLEANTEC-dammsugarna CT 26,
36, 48. Sedan kopplar man enkelt till och från
dammsugaren med fjärrkontrollen (ingår i Setversionen) direkt på sugslangen, vilket gör att
man slipper gå fram och tillbaka till dammsugaren. Fjärrkontrollen monteras på sugslangen
med två fästband som passar för D27- och D36sugslangar. En perfekt lösning när man till ex-

empel behöver städa upp lite emellanåt. Ännu
mer praktiskt blir det om man kombinerar
Bluetooth-modulen med Festools nya Bluetooth-batterier. Då aktiveras dammsugaren när
man startar elverktyget och avaktiveras när man
stänger av verktyget igen. De nya Bluetoothbatterierna BP 18 Li 5,2 ASI och BP 18 Li 6,2
ASI kommunicerar med Bluetooth-modulen
på dammsugaren och ser till att dammsugaren
startar automatiskt när man startar elverktyget.

SLÄT SUGSLANG
MED CLEANTEC-ADAPTER
Till perfekt dammsugning hör naturligtvis en
lämplig slang och fr.o.m. 1/1 2018 har Festool
glädjen att presentera en slät och elastisk generation. Fördelarna är uppenbara. Den släta ytan gör
att slangen glider över alla underlag utan att haka
i något. Slangen har dessutom längre livslängd
och högre sugeffekt än sin föregångare, vilket
beror på den koniska utformningen; slangen utvidgas succesivt från 27 mm till 32 mm. Med hjälp
av den nya CLEANTEC-adaptern sitter slangen
dessutom säkert och stabilt på verktyget. Tack
vare bajonettkoppling kan sugslangen snabbt
och säkert anslutas till och kopplas loss från elverktyget. En praktisk fördel är att ingångs- och
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utgångsänden på två slangar enkelt kan kopplas
ihop så att man får en enda lång slang. Resultatet
är maximal flexibilitet i arbetet.

DEN NYA
GENERATIONEN AV DAMMSUGARE
Tack vare förbättringar av CT-dammsugare 26,
36 och 48 blir dammsugningen ännu enklare
och effektivare än någonsin. Dammsugarna
levereras nu med Sys-Dock med T-LOC, vilket
gör att man enkelt och säkert kopplar fast alla
sina SYSTAINER, SORTAINER och SYS-ToolBox på sin dammsugare. På den nya och smarta kabelvindan lindar man enkelt upp kabeln.
Och får sedan - tack vare smart fällmekanism
- loss den oerhört snabbt igen.
www.festool.se
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Zip-Up
Lättmetallställningar
med kvalitet och styrka
du kan lita på!

Nu med invändiga clip-in
stegar för säkrare klättring.
I över 60 år har Instant UpRight tillverkat
rullställningar för professionellt bruk.
Systemet har under åren utvecklats för att
tillgodose proffsanvändarnas och rentalbranschens önskemål.
I varje detalj har vi lagt mycket energi på att
förena styrka med lång livslängd samt att
göra detta med lägsta möjliga vikt.
Det unika ribgrip systemet ger våra
ställningar upp till 3 gånger extra styrka
jämfört med svetsade ställningar.

I vårt sortiment finner du:

• Hantverkarställningar
• Rullställningar
• Fasadställningar
• Specialställningar designade
efter dina egna önskemål

Ellen Keys Gata 22, 129 52 HÄGERSTEN. Telefon 08-97 04 80. Telefax 08-97 80 62
Järnmalmsgatan 1, 417 07 GÖTEBORG. Telefon 031-23 07 20. Telefax 031-23 27 10
www.zipup.se
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Arbetshästar
med attityd – mångas favoriter
Efterfrågan på lätta lastbilar, pickuper, skåpbilar etc fortsätter
att öka. Under helåret 2017 nyregistrerades 55 501 lätta lastbilar upp till 3,5 ton, en ökning med 7,5 % jämfört med 2016.
Största märke blev Volkswagen med 30,2% marknadsandel,
därefter Ford med 14,6% och Renault med 10,6%.
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lternativa bränslen, framför allt eldrift,
kommer allt mer men än väntar vi på
det stora genombrottet för dessa. Andelen eldrivna fordon i den här klassen på
våra gator var under 2017 så lågt som 0,3%,
eller ca 2000 fordon.
Rent praktiskt är de intressanta för att slippa de begränsningar som är förknippade med
städernas ökande tillträdesrestriktioner. Elbilarna erbjuder en nästan helt tyst motordrift,
vilket innebär att det inte förekommer några
vibrationer, inget mekaniskt oljud och inga
växlingar. Drivlinan på en elbil levererar ett
omedelbart vridmoment och en jämn acceleration. För föraren innebär det en stressfri
körning och för boende i stadskärnorna sker
leveranser och upphämtning av gods med
mycket mindre störningar.

ISUZU
På Tokyo Motor Show visade Isuzu nyligen
en elektrifierad lätt lastbil. Nu bekräftar fabriken att den blir verklighet redan i år. Man
avslöjar också att batteritekniken kommer att
användas i fler av tillverkarens lätta lastbilar

inom en icke avlägsen framtid. Utställningsbilen var en Isuzu ELF, som är en 3,5-tons lastbil. Den var utrustad med en elmotor på 150
kW och med två litium-jon-batterier på 40
kWh vardera. Konceptet är klart för produktion och Isuzu kommer att leverera de första
bilarna redan under 2018.
Samtidigt meddelar fabriken att man avser implementera tekniken även i sina andra transportfordon. Detta innebär att även
Isuzu-pickupen är aktuell för elektrifiering.
Något definitivt lanseringsdatum är inte offentliggjort. Isuzu har enligt uppgift inga planer på att överge dieselmotorerna.

FORD TESTAR LADDHYBRID
Till motoralternativen sällar sig också en
plugin-hybrid med Fords enliters EcoBoostmotor, som vunnit årets motor sex år i följd.
Bilen testas nu i stor skala i London i ett projekt tillsammans med bland andra Londons
stad. Plug-In hybriden ska enligt Ford finnas
tillgänglig för allmänheten från 2019.

IVECO - VAN OF THE YEAR 2018
Iveco har med sin nylanserade Daily Blue
Power familj av transportfordon lanserat tre
olika tekniska lösningar på utsläppsproblematiken. Daily Hi-Matic Natural Power som
enligt Iveco är det första CNG-drivna fordonet med 8-stegad automatisk. Daily Euro

Isuzu D-MAX.
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6 RDE Ready är en teknik som syftar på att
klara testkraven 2020 Real Driving Emissions
samt en elektrisk drivlina i Daily Electric som
har sin största nytta då den gör det möjligt
att köra i städer med mycket stränga trafikbegränsningar.

NISSAN
Under våren kommer Nissan att lansera den
nya utsläppsfria skåpbilen e-NV200. Med ett
nytt 40kWh batteri förlängs räckvidden upp
till 280 km enligt Nissan. Det innebär en ökning med mer än 60 % jämfört med tidigare
generation och gör det möjligt för förarna
att köra längre. E-NV200 utnyttjar samma
batteriteknik som för nya Nissan LEAF, som
nyligen lanserades i Europa. Tack vare att batteriet inte är större än tidigare, har man inte
behövt kompromissa med lastutrymmet.

RENAULT ÖKAR RÄCKVIDDEN
Nya Renault Kangoo Z E Power+ klarar 270
km på en laddning, enligt Renault. Det är en
ökning med mer än 50 % jämfört med föregångaren. I verklig körning motsvarar det en
räckvidd på 120 – 200 km på en laddning.
Kangoo Z.E. Power+ kommer med fyra nyheter; nytt batteri som ger längre räckvidd, ny
motor, ny laddare och en värmepump. Den
nya laddaren är dubbelt så kraftfull och bilens
batteri är fulladdat på sex timmar. En timmas
lunchavbrott är tillräckligt för att ladda upp
till 35 km extra körsträcka.

FLER NYHETER

Bilen är utrustad med en ny generation
enfas växelströmsladdare på 7kW (32A, 230 V)
som ger full laddning på cirka 6 timmar när
den är ansluten till en 7,4 kW Wallbox laddstation. Detta jämfört med 7 timmar på den
tidigare modellen samtidigt som räckvidden
har fördubblats.
Att ladda upp med 35 km extra räckvidd
går på bara en timma. Det motsvarar en vanlig lunchpaus eller den tid det tar att lasta bilen med varor inför en ny leverans. Bilen kan
därmed köras under hela dagen och användas
under två leveransrundor för en förbättrad
service.
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”Årets Pick-Up” -utmärkelser finns det flera
av. Den mest etablerade, The International
Pickup Award (IPUA) delas endast ut vartannat eller vart tredje år av samma jury som
utser International Van of the Year och som
består av välrenommerade transportbilsjournalister från 25 länder, däribland Sverige. Till
bästa pick-up för 2018 har man utsett Volkswagen Amarok. En mer lokal variant är den
engelska tidningen ”WhatVan?” som utsett
Isuzo till ”Pick-Up of the year 2018”.

VOLKSWAGEN
V6-motor, rymlig interiör och hög komfort
fällde avgörandet när juryn beslutade att get
Amarok utmärkelsen Pick-Up of the Year”. Juryn beskrev Amarok som själva symbolen för
begreppet ”work hard, play hard” som i mångt
och mycket är vad en riktig pickup handlar om.
Designen, känslan och detaljkvaliteten nämn-

Vi finns i monter
B14:45.

Maeda MC815 C
•
•
•
•
•

Maxlyft 8 ton
Maxhöjd 25 meter
Hydraulisk jib
El- och dieseldriven
Två spakar och radiokontroll

Köp eller hyr!

AB Kranlyft • www.maedacranes.com • Tel 031-80 70 00

VRIDBART
KLIPPHUVUD

360°
www.hitachi-powertools.se
Vi syns på Nordbygg 10-13 april 2018
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des också speciellt av juryn som avgörande
faktorer i deras beslut. Den rymliga dubbelhytten med gott om plats för fem personer
imponerade liksom ergoComfort-stolarnas
bekvämlighet. Detta tillsammans med de tre
olika V-6 motorernas (120-190 kW) kopplat
till den 8-växlade automatlådan sätter en ny
standard i segmentet.
Förutom komfortaspekterna erbjuder ingen annan pickup lika mycket utrymme mellan
hjulhusen enligt Volkswagen. Lastbredden på
1222 mm tillåter att Europapallar lastas på
bredden. Lastytan är 2,52 m2 och lastutrymmets sidor är 508 mm höga. Den praktiskt
låga lasttröskelhöjden är 780 mm. I öppnat
läge kan bakluckan belastas med 200 kg och
fungerar som en förlängning av flakytan.
På den svenska marknaden har nya Amarok fått ett gott mottagande och har ökat sin
försäljning med 57,1 % jämfört med förra året
och är den odiskutabla ledaren med över 30 %
marknadsandel i sitt segment.
“De svenska kunderna uppskattar särskilt
att Amarok kombinerar användbarhet, komfort
och prestanda med en för biltypen rimlig verklig bränsleförbrukning”, säger Hans Turemark,
chef för Volkswagen Transportbilar Sverige.

ISUZO
Den engelska tidningen WhatVan? har utsett
Isuzu till ”Pick-Up of the Year 2018”.
”Den som söker en seriös arbetshäst som
passar lika bra på gården som på bygget utan

att för den skull ge avkall på komfort, behöver
inte leta längre”, säger tidningen.
“Sedan vi relanserade Isuzu för knappt två
år sedan kan vi konstatera att det saknades
något på marknaden. Vi erbjuder tio skräddarsydda modeller, baserade på de vitt skilda
behov en pickup-köpare kan ha. Vår bedömning har visat sig korrekt och vi har snudd på
fördubblat försäljningen”, säger Gustav Freij,
varumärkesdirektör för Isuzu Sverige.
Isuzu Pickup har klassledande dragvikt på
hela 3 500 kg samt en bränsleeffektiv motor
med låg förbrukning och ett koldioxidutsläpp
på 183 g/km, vilket innebär låga driftskostnader och låg vägskatt. Sedan 2017 har Isuzu tio
modeller i sitt program - allt från Base Single
Cab till Isuzu AT 35.

FORD
Ford har precis börjat sälja nya Ford Transit
Custom. Modellen har bland annat försetts
med en nytt utseende, en helt ny interiör
och motorer med optimerad bränsleförbrukning. Ford Transit Custom är Europas mest
sålda transportbil inom sitt segment och har
toppat försäljningen där sedan 2015. Fram till
september förra året hade modellen sålts i 86
400 exemplar.
Nya Transit Custom kan utrustas med
Fords tvåliters EcoBlue-dieselmotor som
introducerades 2016, med 105, 130 eller 170
hästkrafter. Motorn har minskat sin bränsleförbrukning med 13 procent, jämfört med den

tidigare 2,2-litersdieseln. För de som söker en
bränslesnålare motor, erbjuder Ford motorn
i en ny ECOnetic-variant med en förbränning på 0,57 liter per mil, och en koldioxidutsläppsmängd runt 148 gram per kilometer.
Nya Transit Custom har också fått ett uppfräschat utseende, där fronten nu är försedd
med en trapetsformad grill och slimmade
strålkastare, likt Fords senaste personbilar.
Bilen är även utrustad med LED-ljus och
kraftfulla HID Xenon-strålkastare.
Modellen har en helt ny interiör, med en
attraktiv och användarvänlig instrumentpanel som inspirerats av hur vi interagerar med
smarta telefoner och läsplattor. Instrumentpanelen är fylld med praktiska funktioner
som underlättar för föraren, som i många fall
har bilen som sitt mobila kontor. Nya Transit
Custom innehåller dessutom en rad nya förarassistansfunktioner är bland annat utrustad
med förfinade sensorer, radar och kameror
som tillsammans ger föraren information om
bilens omgivning. Den nya versionen är den
första av Fords transportbilar som utrustats
med intelligent farthållare, som läser av den
skyltade hastighetsbegränsningen.
Den befintliga modellen av Transit Custom
är en av de populäraste transportbilarna i Sverige. Modellen ligger på en andraplats sett till
marknadsandel för segmentet med 14,5 procent. Transit Customs popularitet är också en
av anledningarna till att Fords försäljning av
transportbilar går så bra i Sverige.
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S4Golvslip
”Död-mans-grepp”
230 V / 10 A

Tar liten plats
vid förvaring

Ø400 mm
230 V

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

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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LÅGA
VIBRATIONER
Milwaukee® fortsätter att utöka det nätdriva
sortimentet med lanseringen av två nya kraftfulla, lätta och lågvibrerande bilningshammare.
Den nya bilningshammare K 2500 H levererar 64 J slagenergi och är konstruerad för
de tuﬀaste rivningsarbetena, samtidigt som
vibrationerna ligger på låga 4,9 m/s2. Detta
värde är bland de lägsta som uppmätts i 25-kilosklassen, vilket gör att användaren kan arbeta mer än 8 timmar per dag.
De nya bilningshammare är perfekta för ett
stort antal olika tillämpningar såsom väg- och
trottoarupptagning, asfaltskärning, dikesarbeten, arbete i lera och annan hård mark, pålning, grävning för rör- och pumpinstallationer, fundamentförstärkningar, vattentätning,
förankringsarbeten och stampning.
Milwaukee® K 2500 H drivs av en kolborstfri motor som i kombination med en servicefri slagmekanism ger maximal slitstyrka och
livslängd i tuﬀa arbetsförhållanden. Det nya
sortimentet är utrustat med systemet Milwaukee® Floating Body AVS som innebär att
användaren kan luta sig på maskinen utan
att känna vibrationerna, vilket ger ett mer bekvämt och mindre slitsamt arbete. På så vis
kan användaren
arbeta
helaAddagen
lång
utan
MCS Svensk
Rental
186x90
v1.pdf

att nå farliga exponeringsnivåer. Bilningshammaren är utrustade med en 10-meterskabel vilket ger en möjlig arbetsyta på 314 m2.

TILLBEHÖR
1

Utöver ett nytt sortiment 28 mm Hex-mejslar
och
järn lanserar
10/11/2017
16:36Milwaukee® också mejsel-

vagnen BRT. Den är utrustad med förvaring
för 4 mejslar och kabelkrok vilket gör att
mejselhammaren med tillbehör enkelt kan
flyttas omkring på arbetsplatsen. Den pulverlackerade ytan gör att den klarar av all omild
behandling som kan uppstå. Lastkapaciteten
är 100 kg.

www.mcs-software.se
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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 • Mars - April 2018 • Svensk Rental Tidning
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MÖT MASKINVÅREN I

PARIS

Många europeiska byggmarknader visar fortsatt
positiva siffror inklusive
Sverige och även Frankrike
som nu vänt uppåt efter
många år av nedgång. Detta
är något som bådar gott för
den franska mässan Intermat
som slår upp sina portar den
23 april.

D

en stora europeiska mässan i år är
utan tvekan Intermat i Paris. Mäs�san arrangeras på mässområdet ParisNord Exhibition Centre norr om Paris mellan
23-28 april. Omkring 1500 företag kommer att
ställa ut på en yta på 375000 kvm.

FRANSK MEN MED
INTERNATIONELL PRÄGEL
Utställarna kommer från ett 40-tal olika länder och mer än 70 procent är företag från andra länder än Frankrike. Man uppskattar omkring 183,000 besökare från 167 länder under
de sex mässdagarna. Uppskattningsvis komSvensk Rental Tidning • Mars - April 2018 • www.SvenskRental.se

No.1

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

= Tryggt maskinägande
0512 - 30 16 20

Vatten på fel
ställe?
Med en pump från Atlas Copco
står du säkrare när något
händer. WEDA 50+ och 60+
har nykonstruerade motorer
som ger högre effekt och lägre
startström. Pumparna finns i
flödeskapacitet 1020-2675 l/min
och tryckhöjd på upp till 69 m.
www.atlascopco.se

hullert.se
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mer omkring 35 procent av besökarna från
Frankrike. Mässan spänner över fyra olika
produkt- och servicesegment vilka är:
Bygg, anläggning och demolering,
Vägar, krossning och grundförstärkning
Betong och konstruktioner
Lyft, hantering och transport
Totalt spänner mässan över fyra hallar, tre
utomhusytor och en demonstrationsyta. En
av utomhusytorna är dedikerad till rivning
och återvinning. Parallellt med mässan Intermat arrangeras också World of Concrete Europe som håller till i hall 6 på mässan samt på
det intilliggande utomhusområdet.

STORT NYHETSFLÖDE UTLOVAS
För bygg, anläggning och rental finns mycket
att titta på och mängden nya produkter är
större i år än tidigare. Framförallt på liftsidan
kommer många nya maskiner och i år är det
också dags att lansera motor inom den nya
emissionsnivån Stage 5. Merparten av motortillverkarna har flaggat för att de kommer att
visa nya motorer.
Även om Intermat bevisat sig vara en internationell mässa är det fortsatt de inhemska besökarna som dominerar. Omkring 35
procent av besökarna kommer från Frankrike
och representeras av totalt 21570 entreprenö-

rer som finns i Frankrike vilka tillsammans
omsätter cirka 230 miljarder Euro. Ungefär
1100 entreprenörer beräknas arbeta renodlat
eller delvis med rivning i Frankrike. Dessa
omsätter uppskattningsvis nära 10 miljarder
Euro. Den franska bygg- och anläggningsmarknaden är på uppgång efter många år av
tillbakagång. Ett uppsving som båda gott för
att årets Intermat kan bli en riktig fullträff.

WOC I FRANSK TAPPNING
Amerikanska mässan World of Concrete
(WOC) har varit en del av Intermat sedan
2015 och lockar med sin närvaro en hel del
lätt utrustning med koppling till framförallt
betongbearbetningsmaskiner. Inom denna
del av mässan samlas en hel del tillverkare
och leverantörer av håltagningsutrustning,
betongmaskiner, lätta handhållna maskiner
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och maskiner för slipning och polering av
betong- och stenytor. Utspritt i denna utgåva
av tidningen hittar du en hel del pressreleaser
om produkter som kommer att lanseras på
Intermat. Här intill finns också ett urval av
utställare på Intermat med koppling till maskinuthyrningsbranschen.

RENTALDAG PÅ MÄSSAN
Nytt för i år är att det kommer att arrangeras en dag på mässan dedikerad till rentalbranschen. Rentaldagen hålls den 26 april och
pågår från 10.30 till 18.00. Dagen börjar med
rundabordsdiskussioner under temat “Equipment rental in 10 years”. Mellan 12.30 till 14.00
arrangeras i fransk anda lunch med cocktails.
Rentaldagen fortsätter med olika affärsmöten
mellan utställare och maskinuthyrare.
www.intermat.fr

BY SCANMASKIN
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GRINDING
IN THE FAST LANE

MONTER

KOM OCH BESÖK OSS PÅ NORDBYGG! B13:21

Scanmaskin 28 World Series - vår mest effektiva, servicevänliga och driftsäkra maskin
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!

HOPPAS VI SES!
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Utvalda utställare vid Intermat 2018
AL-LIFT		
5B J 002

DIECI		
E5 G 002

HINOWA 		
E5 J 016

ALLU 		
5A H 106

DIGGER DTR		
6 C 052

HOLLAND LIFT
E5 J 025

ATG		
5A G 012

DOOSAN BOBCAT
5B M 027
E2 D 047

HUSQVARNA 		
6 K 042

ATLAS WEYHAUSEN
6 D 016
AUSA		
5B F 046
BARON		
6 F 142
BELL		
6 A 104

DYNASET 		
4 E 032
ENGCON		
E2 D 026
5B N 028
EPEC OY		
5A B 075

KOMATSU		
E2 D 001
5B R 028
5B R 002
KUBOTA EUROPÉ
5A F 011

HTC		
6 K 042

LAYHER
ECHAFAUDAGES
6 E 122

PULLMAN ERMATOR
6 K 042

LEICA GEOSYSTEMS
6 J 015

HYDREMA 		
E5 E 015

LIEBHERR		
E6 B 056

IMER 		
6 A 114
E6 D 052

LOXAM		
5A L 058

RAIMONDI
CRANES SPA
E6 C 087
ROADSCANNERS OY
5A C 154
ROTOTILT GROUP AB
E2 D 033
5B P 020
RUTHMANN
GMBH & CO.
E5 A 012
E5 H 016
SANDVIK 		
5A D 159

THWAITES		
E5 F 016
TIME VERSALIFT
E5 K 026
TOPCON		
6 H 024
TOPCON
POSITIONING
6 G 028
TRIMBLE		
6 H 042
TUMAC		
E6 C 110

TYROLIT 		
SANY EUROPE
E6 B 001
EPIROC 		
6 E 097
BLASTRAC		
6 G 072
5A E 115
MABER HOIST
E6 B 021
5A D 125
INDECO IND S.P.A.
5B A 021
SENNEBOGEN		
UNIC
E6 B 088
4 D 072
E6 D 088
CRANES EUROPE
ERA 		
MAEDA MINI CRANES
BOMAG GMBH		
E5 L 026
6 BC 001
JCB 		
E6 C 102
SIMEX		
5A C 151
5A C 021
5B A 016
VOLVO		
FAYAT		
MAKITA		
BROKK		
6 A 076
5A C 151
JEKKO		
E6 B 009
SKYJACK		
E5 K 022
6 A 042
E5 M 026
E5 K 037
E6 F 056
FLYPUMP		
MANITOU GROUP
BRONTO SKYLIFT
6 F 121
JOHN DEERE		
5B F 015
SMP PARTS AB
E5 B 015
VTN EUROPE
5A D 021
5B H 010
4 C 028
FURUKAWA 		
MCCLOSKEY 		
CASE CONSTRUCTION
5A E 081
KAESER 		
6 E 024
SNORKEL		
6 E 042
WACKER NEUSON
6 G 056
E5 J 033
GROUP
GEDA		
MECALAC		
COMBI WEAR PARTS
6 E 098
5B K 009
KEESTRACK		
E5 L 002
SOROTO		
5A L 046
5A H 098
6 J 113
WEBER		
GENIE		
MERLO		
CONTEC GMBH
5A G 153
E5 K 025
KEMROC		
E5 D 001
SSAB 		
6 G 122
5A LM 085
5A L 089
WIRTGEN 		
GIANT FRANCE
MESSERSI’		
CORAZZA SRL
5A K 180
5B M 044
KINSHOFER FRANCE
5B C 015
STEELWRIST AB
5B P 034
5A K 180
5B N 002
E2 A 006
HAMM AG		
MONTABERT		
E5 L 041
CORMIDI		
YANMAR 		
5A K 180
KLEEMANN GMBH
5B P 044
5A G 184
E2 C 005
K 180
SWEPAC AB		
HATZ FRANCE
5B F 035
MULTIONE SRL
6 G 122
CUMMINS INC
5A E 002
KOBELCO		
5B D 027
5A F 021
E6 C 120
TAKEUCHI		
HAULOTTE		
NPK FRANCE		
5B F 001
DEMAREC		
E5 J 002
KOHLER ENGINES
4 C 005
5B N 002
5A F 031
TEREX FINLAY
HIDROMEK		
OMMELIFT		
5A H 116
DEUTZ		
5A H 002
E5 B 033
5A D 011
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SLIPP sladdar, slangar
och kompressorer

Byggda för att hålla länge
QEP-serien med bärbara generatorer är byggda för säker drift
under lång tid, även under mycket tuffa arbetsförhållanden. Enkel
hantering, hög säkerhet och exceptionell konstruktionskvalitet gör
QEP-generatorerna till det perfekta valet för byggproffsen.
www.atlascopco.se

De nya M12 FUEL™-spärrskaften är de första batteridrivna lösningarna att erbjuda
eﬀekten och storleken som krävs för att
ersätta pneumatiska verktyg och har högst
vridmoment av alla batteridrivna spärrskaft
på marknaden.
Dessa verktyg ger vridmoment upp till
81 Nm i kombination med en extremt kompakt konstruktion som ger oöverträﬀad
åtkomst i trånga utrymmen. Denna prestanda drivs fram av verktygets kolborstfria
POWERSTATE™-motor, vilket gör dessa
verktyg till världens första kolborstfria spärrskaft.
”När vi introducerade vårt batteridrivna
M12™-spärrskaft 2011 fokuserade vi på att
ersätta ett av världens vanligaste handverktyg med en batteridriven lösning som skulle
öka våra användares produktivitet. En majoritet av alla yrkesverksamma använder dock
fortfarande pneumatiska verktyg då de haft
ett eﬀektövertag mot befintliga batteridrivna
lösningar”, säger Tobias Jönsson, produktchef för Norden på Milwaukee.
”M12 FUEL™-spärrskaften eliminerar denna invändning. Dessa nya spärrskaft är branschens första batteridrivna ersättare till de
flesta pneumatiska lösningar. Med vridmoment upp till 81 Nm, en kompakt konstruktion och branschens första kolborstfria motor
på ett spärrskaft visar detta sortiment vägen
från tryckluft till batteri”.
Utan slangar, kompressorer eller sladdar ger den kolborstfria POWERSTATE™motorn en dubbelt så lång motorlivslängd
för M12 FUEL™-spärrskaften jämfört med
befintlig borstteknik. Vi har investerat i ett
gjutet hus och förstklassiga material i städet
vilket ger en robust och slitstark lösning som
tål behandlingen i verkstaden och på byggplatsen.
“Med en balanserad och ergonomisk utformning och ett av branschens mest kompakta huvuden kommer användaren att
kunna nå mer begränsade utrymmen och
fler tillämpningar än vad konkurrerande batteridrivna och pneumatiska verktyg kan. Ett
handtag med optimerad gummikapsling tål
korrosiva material och ökar komforten under användningen.”
De nya M12 FUEL™-spärrskaften är kompatibla med hela det batteridrivna M12™systemet som nu erbjuder fler än 70 eldrivna
verktyg som alla kan drivas med samma batteri och laddare.

www.SvenskRental.se • Mars - April 2018 • Svensk Rental Tidning
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MYCKET NYTT FRÅN
Den 12-13 mars arrangerade engelska tillverkaren JCB en
pan-europeisk pressträff vid sitt huvudkontor i Rocester,
England. Ett hundratal journalister hade samlats för att ta
del av de senaste nyheterna.

J

CB imponerade både vad gäller produktnyheterna och själva framställningen. Inte mindre än 40 nya produkter och produktuppdateringar lanserades
och delar av nyhetssortimentet kommer naturligtvis att visas på mässan Intermat i Paris
senare i vår.

JCBS NYA X-SERIE AV GRÄVARE
Den stora nyheten var JBCs nya serie av grävare som lanseras under namnet X-series.

Först ut i X-serien är 21-tonnaren JCB 210X
och 22-tonnaren JCB 220X. Bandgrävaren
kommer att lanseras i en så kallad Nordic Edition innehållande bland annat 360° belysning
omfattande 14 ledlampor, ledbelysning i serviceluckorna, inbyggd dieselpump, Advance
Tool Select, back och sidokamera samt med
en Grammer Super-de-Lux-stol. Priset på maskinen startar vid SEK 1,9 M. JCB tror mycket
på sin nya X-serie och hävdar att denna serie är den bästa sedan man började tillverka

Svensk Rental Tidning • Mars - April 2018 • www.SvenskRental.se

grävmaskiner på 1960-talet. X-serien har,
enligt JCB själva, många intressanta egenskaper. Bland annat lyfter man fram den unika
hydrauliken som gör grävaren smidig och
följsam att arbeta med. Hytten är ytterligare
något man framhåller som är optimalt ergonomiskt utformad, rymlig, tyst och erbjuder
god sikt för operatören. Vi kommer att få anledning att komma tillbaka till X-serien och
till Sverige kommer den redan i april då första
exemplaret redan sålts till en svensk entreprenör.

FÖSTA ELDRIVNA GRÄVAREN
Om än X-serien var den största nyheten så visades en rad andra godbitar. Den andra stora
nyheten som avslöjades på pressträffen var
att JCB lanserar sin första helt eldrivna minigrävare JCB 19C-I E-TEC. Den nya eldrivna
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JCB
grävaren gör det möjligt för entreprenörer
att helt utsläppsfritt arbeta inomhus. En perfekt maskin för exempelvis inomhusrivning.
Maskinen drivs med hjälp av tre lithium-ionbatterier som ger 312Ah (15kW) kapacitet. Maskinen kan fulladdas på endast 2,5 timmar. En
annan uppseendeväckande egenskap är att
maskinen är fem gånger tystare än en traditionell dieseldriven maskin.

FEM NYA SAXLIFTAR FRÅN JCB
För en tidningen som vänder sig till maskinuthyrningsbranschen var naturligtvis
JCBs nya serie av lithiumdrivna saxliftar en
intressant nyhet. Man lanserar totalt fem nya
modeller för arbetshöjder från 6,6 meter till
10,1 meter. I höstas lanserades JCBs hela satsning på saxliftar med att nio nya modeller introducerades. Lithium Ion-driften innebär att

driftstiden kan ökas med upp till 40 procent
och med en 50-procentig minskning av laddningstiden. Det nederländska uthyrningsföretaget Hoogwerkt har redan lagt en order på
420 nya saxliftar från JCB.

MÅNGA ANDRA NYHETER
Men nyhetsflödet slutar inte här. På Intermat
kommer JCB Power Systems att lansera JCBs
bidrag till den nya motorstandarden Stage 5.
Samma bolag lanserar också tre nya generatorer som drivs av nya 6-cylindriga Stage IIIA
dieslemotorer från JCB. Man släpper också
ytterligare en storlek av minigrävare med
modellbeteckningen JCB 15C-I. Modellen blir
den minsta i serien. En sprillans ny serie av
dumprar lanseras också bestående av modeller från ett till nio ton. Den unika designen
ger extra god visibilitet även om dumperfla-

ket är lastat. JCB lanserar också en bandversion av sin populär Teleskid. Modellen heter
3TS-8T och är som namnet beskriver försedd
med en telskopbom som klarar att lasta upp
till 4,1 m och med en räckvidd rakt fram på
upp till 2,25 meter. JCBs serie av kompakta
bandförsedda skidsteers utökas med ytterligare sju nya modeller. Den här releasen bara
skrapar lite på ytan vad gäller information om
de nya modellerna från JCB. I följande nummer kommer Svensk Rental mera i detalj presentera respektive nyhet.
www.jcb.com
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Världens äldsta tillverkare
av vägbyggnadsmaskiner

FYLLER 140 ÅR

Det händer en hel del hos den tyska tillverkaren, Hamm, som tillverkar vägbyggnadsmaskiner. I hela 140 år har bolaget funnits
och under 2017 slog man produktionsrekord.
Hamm står för ett imponerande kunnande
inom bland annat kompakteringsteknologi
och kontinuerligt utvecklar man sina produkter. Under 2017 rullade för första gången mer
än 10 000 maskiner ut från företagets tillverkningsfabriker. För att säkerställa att efterfrågan på Hamm-fordon kan uppfyllas under
de kommande åren har det Tirschenreuthbaserade bolaget genomfört en omfattande
expansion av produktionskapaciteten vid sin
huvudfabrik under de senaste månaderna.

NYA HAMM HD + 90I PH TANDEMVÄLT
Men inte nog med det. Dessutom passar man
på att lansera nya modeller.
Under våren 2018 presenterar Hamm den
nya hybriddrivna HD + 90i PH tandemvälten.

Här kombinerar Hamm en konventionell förbränningsmotor med en hydraulisk ackumulator. Dieselmotorn täcker basbelastningen
medan den hydrauliska ackumulatorn möter toppbelastningar. Under 2017 visade den
innovativa välten konceptets effektivitet på
många byggarbetsplatser. Användarna var
mycket nöjda eftersom den utgjorde betydande besparingar i bränsle, driftskostnader
och underhållskostnader samtidigt som den
uppnådde samma komprimeringsprestanda.

EASY DRIVE-KONCEPTET
Med uppfinningen av den asymmetriska ramen och övergången till en modern förarhytt

införde Hamm ett radikalt ändrat tillvägagångssätt för konceptet pneumatiskt däckvals för några år sedan. Nu har tillverkaren
genomfört nästa evolutionära framsteg med
introduktionen av Easy Drive-konceptet till
pneumatiska däckvält-segmentet, GRW 280i.
Hamms prisbelönta operativa koncept ger en
intuitiv funktion och står ut för sina exceptionellt ergonomiska operatörsplattformar.
”Detta förenklar driften av komplexa vältar
och gör att vi kan undvika behovet av komplicerade menystyrda kontroller”, förklarar
Gottfried Beer, marknadschef på Hamm.
Hamm och Wirtgen kommer att ställa ut på
Svenska Maskinmässan i juni.
www.wirtgen.se

Byt till flexibel effektivitet
Optimera din maskinpark och öka avkastningen på investeringen
med nya XATS 138. Kompressorn är utrustad med HardHat och
“PACE”, vilket ger dig full frihet att justera tryck och kapacitet efter
dina behov. Vi kompromissar aldrig när det gäller effektivitet – det
ska inte du heller göra!
www.atlascopco.com
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Collecting masterpieces. Done.
Premium diamantverktyg med innovativa teknologier för bästa
prestanda i varje situation. Pålitlig, innovativt och slitstark.
För professionella användare.
Hitta mer på www.tyrolit.se

Service center: 031-58 33 90
Sonny Pettersson: 0705-52 14 76
Tommy Bergenholt: 0761-44 34 84

Premium grinding tools since 1919
www.tyrolit.com
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Kraft och komfort i fin harmoni
2-tons grävmaskiner
www.wackerneuson.se

Gå gärna in och läs
fler nyheter och reportage på:

www.svenskrental.se
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Mircha Kozhelyanka är chef för
försäljningen av skärbrännare och
diamantborrare. Han hyser om
Husqvarna på den svåra ukrainska
marknaden.

HUSQVARNA HOPPAS PÅ UKRAINA
Kriget i öster håller tillbaka landets ekonomiska tillväxt

Husqvarna är det svenska företaget i Ukraina som hyser
hopp om denna marknad. Trots att det ser kärvt ut på
många vis i detta land. Kriget i öster håller tillbaka förhoppningarna om en ekonomisk tillväxt i detta land. När kriget
är över tar marknaden fart och det rejält, så ser flertalet
framtiden an på denna marknad. Stora som små företag.

M

ircha Kozhelyanka är en något äldre
distingerad man som chefar för Huqvarnas försäljning av diamantverktyg och skärbrännare i Ukraina. Han ger ett
mycket bildat och kunnigt intryck. Han talar
en hel del svenska efter sin tid vid Husqvarna
i Sverige.
Mircha ansvarar för en mindre del av Husqvarnas försäljning i Ukraina. Företagets stora produkter är för fritid och trädgård.
“Den sektion inom Husqvarna som jag
ansvarar för har god tillväxt”, säger Mircha
Kozhelyanka. “Det gläder oss. Kalkylerna har
hittills slagit in. Ukraina är dock i nuläget en
svår marknad.”
Vad Mircha syftar på är kriget i östra
Ukraina. Separatister har utropat en egen
självständig republik. Städerna Donetsk och
Luhansk är sedan en tid ockuperade av dessa
styrkor. Tre miljoner människor har lämnat
dessa oroliga områden. Ukraina har 40 mil-

joner invånare. En miljon av dem som lämnat
Donetsk och Luhansk antas befinna sig utan-

för Ukraina. I Polen har många av dessa hittat
jobb och försörjning.
“Kriget är tragiskt”, säger Mircha Kozhelyanka. “Vi hoppas alla att det snart har upphört.
När detta sker är svårt att säga. Kanske inom
ett år, kanske inom fem år”, fortsätter han.

SVERIGE ÄR STATUS
Husqvarnas produkter på ukrainska marknaden är vinnare. En vinnande orsak är att de är
svenska. Inställningen bland ukrainaren för
svenska produkter är ”lite dyrare, därmed lite
bättre”.
“Sverige och svenska produkter har alltid
haft ett högt anseende i Ukraina”, berättar
Mircha Kozhelyanka. “Inställningen är att det
alltid är bättre att betala lite mer för en vara.
Köparen vet därmed att varan har högre kvalitet, håller längre. I längden blir det ju billigare.”
Och så är det detta med status. Svenska
produkter är status i det gamla Sovjetunionen. Sverige står högt i kurs. I centrala Kiev

Husqvarna säljer nio miljoner diamantverktyg
världen över. Hittills utgör Ukraina en liten marknad. Behoven är dock stora här, när marknaden
tar fart räknar företaget med god försäljning.

Svensk Rental Tidning • Mars - April 2018 • www.SvenskRental.se

MILLI MÖJLIGGÖR PUMPNING NER TILL
NÅGRA FÅ MILLIMETER.
Milli är utrustad med en backventil som förhindrar att
vattnet återflödar när pumpen stängs av. Behöver du
pumpa ”torrt” i en källare eller på en betongplatta, så är
Milli ett perfekt alternativ för dig.
Exempel på driftpunkt 9 m3/h vid 4 meters lyfthöjd och
25 meter 2” slang.
Besök gärna www.grindex.se

Get the job done. Grindex.
A WIRTGEN GROUP COMPANY

Kraftfull och
enkel att handha
H-SERIEN – JORDPACKNINGSSPECIALISTEN

CLOSE TO OUR CUSTOMERS. Rejäl markfrigång med extrem klättringsförmåga, fantastisk packningskraft, intuitivt handhavande och perfekt sikt.
H-serien vinner mark hos förare och byggföretag världen över.
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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Nastia, Dmytzo och Inna tillhör de yngre
bland Husqvarnas medarbetare i Ukraina.
Alla tre jobbar på kontoret i centrala Kiev.

finns en staty av varjagen Ingegerd Olofsdotter, den heliga Anna av Novgorod. I Ukraina

är begreppet varjag en person med vikingabakgrund.

SIMPLY RELIABLE BOOMS

POSITIV TENDENS
Husqvarnas diamantverktyg och skärbrännare står för fem procent av företagets försäljning i Ukraina. Hur mycket det rör sig om i
reda pengar yppar inte Husqvarna något om.
Tendensen är positiv, försäljningen tros öka.
Husqvarna har en femtedel av marknaden
bland utländska tillverkare. Tyska Stichl är
störst med hälften av marknaden i Ukraina.
Japanska och koreanska företag samsas om en
annan femtedel.
“En svag ukrainsk valuta gör det svårt för
alla utländska företag här”, säger Mircha.
“2013 behövde du 8-9 grivna för en amerikansk dollar. Idag kostar en dollar 25 grivna.
Utländska produkter blir därmed svårare att
sälja än inhemsk produktion”, berättar han.
Mircha säger att han hyser hopp om
Ukraina. “När kriget är över behöver det byggas ordentligt i detta land. Renovering och
upprustning blir en stor marknad, men inte
minst nya hus.”
Under ett år säljer Husqvarna drygt nio
miljoner diamantverktyg i världen. Ett land
som Ukraina är i nuläget en liten marknad för
dessa produkter.

ROTERANDE JIBB!
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SKYJACK´s nya SJ 30ARJE erbjuder en
arbetshöjd på 11m, och en sidoräckvidd på 6,25m.
Exemplarisk för användning inom bl.a höglager,
produktionslinor och industri tack vare
manövreringsmöjligheterna och den nätta
storleken.
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Besök oss i monter: E5 K037
på Intermat 23-28 April!
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Skyjack Sverige
Försäljning Göteborg: 070-6717333
Försäljning Stockholm: 072-9717333
Reservdelar: 031-21 22 45
Service: 031-21 22 45
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Ingegerd var dotter till Olof Skötkonung.
Hon var furstinna i Ukraina, gift med ukrainska härskaren Jaroslav. Hon begravdes i Sofiakatedralen i Kiev 1050. Ingegerd utsågs till
det första helgonet i den ortodoxa världen.
Ingegerd är bara en bland många i Ukraina
med svensk och skandinavisk bakgrund. Hennes plats i historien påminner om de många
och nära band Ukraina haft med Sverige. Ett
faktum få svenskar känner till, ett historiskt
arv betydligt mer livfullt i Ukraina.
“Ukraina är stolt över sitt svenska arv från
vikingtiden”, säger Mircha Kozhelyanka. Kiev
grundades av vikingar, liksom många andra
städer. Ryskans gorod är ett gammalt svenskt
ord för stad.
“Vikingarna kallade detta för Gårdarike.
Här fanns många städer. Att Husqvarna är
svenskt gör det lättare att vinna andelar på
denna marknad.”

HÅRDASTE BYGGNADSMATERIAL
“Våra produkter behövs i Ukraina”, säger
Mircha Kozhelyanka. “Några av de hårdaste
byggnadsmaterial som vi känner till är ju sten,
betong och stål. För att klara av dessa behöver
du verktyg med maximal precision.”
“Husqvarna är ledande vad gäller diamantborr eller diamantklinga. Det finns många
produkter på marknaden. I längden tillhör vi
nog vinnarna. Kvalitet lönar sig, det alltid bäst
att investera i kvalitet.”
I nuläget är det dock inte mycket som händer på den ukrainska marknaden. “Men vänta
bra, när kriget är över kommer Ukraina präglas av stark tillväxt. Var så säker!”
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Pontus Josefsson, VD Josefssons Maskinuthyrning i Enköping och Cissi Lööv, näringslivschef på Enköpings kommun.

Josefssons Maskinuthyrning tar initiativ
till seminarium om bygglovsprocessen
Enköpings kommun, som beroende på närheten till
Stockholm lider av något som närmast kan betraktas
som växtvärk.

“

Vi tog initiativet till ett byggseminarium
tillsammans med Enköpings kommun
då vi har ett gemensamt intresse, vi som
uthyrningsbolag, våra byggkunder och kommunen”, säger Pontus Josefsson, VD på Josefssons Maskinuthyrning i Enköping. “När
bygglovsprocessen går smidigt så underlättar
det för oss alla.”
Cissi Lööv, näringslivschef på Enköpings
kommun håller med:
“Vi har ett gemensamt mål att bygga ett
hållbart samhälle och vi har samma utmaning som byggbranschen att rekrytera och
behålla kompetens”, säger hon.
Magnus Holmberg Muhr, förvaltningschef
miljö- och byggnadsförvaltningen redogjorde
för de utmaningar man har stått inför vad gäller bygglovshanteringen i Enköping och hur
man nu utvecklar sin verksamhet, bl a med
digitala processer för att göra hanteringen
mer smidig. Man har även referensbolag som
man stämmer av och diskuterar sina planer
med, allt för att göra processen så smidig som
möjligt.
Christina Gortcheva, byggavdelningschef
redogjorde för en del av de legala krav som

ofta upplevs som hindrande. Den viktigaste
faktorn för att göra bygglovshanteringen
snabbare är att bygglovshandlingarna är
kompletta redan från början. Tyvärr är snittet i riket på hur många ansökningar som är
kompletta så lågt som 8%.
Pontus Josefsson, tillsammans med brodern Hampus, har tagit över den operativa

Magnus Holmberg Muhr, förvaltningschef
miljö- och byggnadsförvaltningen, Enköpings
kommun.
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verksamheten av Josefssons Maskinuthyrning i Enköping som ett första led i ett generationsskifte.
“Vi har vuxit enormt sista åren”, berättar Pontus. “Marknaden har varit het, vi har
hängt med i utvecklingen.”
2017 var rekordår, men sett över de senaste
fyra åren så har ökningen varit stadig hela tiden. Man har investerat i maskinparken under 2017 och framför allt har man invigt en
nybyggd del på 800m2.
“Vi behövde mer plats för fler maskiner
men framför allt en större och modernare
verkstad, tvätthall och större reservdelslager”,
säger Pontus.

PERFEKT!
•
•
•
•
•
•
•
•

SRT2-2018

C16

Betongsåg med 150 mm skärdjup
Godkänd för kombinationen vatten/el
Enkel och säker att använda
Elektroniskt överbelastningsskydd
Stark 3200 W (16A)
Max klingdiameter Ø 406 mm
Tålig och servicevänlig
Låg vikt (9,6 kg)

Sågen är självklart CE-märkt.
Originalet finns bara hos oss
på Midhage. Vill du se mer av
sågen - scanna QR-koden.

TEL: 031-19 88 80 • MARIEHOLMSGATAN 10 • GÖTEBORG
TEL: 08-23 29 00 • S:T ANSGARS VÄG 6 • SOLNA
TEL: 0431-710 00 • HALLANDSVÄGEN 27 • BÅSTAD
WEB: WWW.MIDHAGE.SE • E-MAIL: INFO@MIDHAGE.SE
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BYGGKOMFORT.
Med GARO Futuresmart™

Missa inte två av årets stora GARO-nyheter.
Vi ses på Nordbygg 10-13 april, monter B 17:20
Välkommen!
garo.se

En nytänkande kraft
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JEKKO MINICRANES

till Sverige
Företaget Svenska Jekko
AB startar nu sin försäljning av Jekko minikranar i
Sverige. Bakom satsningen
finns en ägare med starka
rötter och mångårig erfarenhet av maskinbranschen. “För oss är trygghet, stabilitet och kundens
bästa alltid i centrum”, säger VD Nils-Gunnar Burge.

J

ekko är en minikranstillverkare med
över 45 års erfarenhet av att bygga maskiner. 1972 etablerades Jekko (dåvarande Ormet) i Treviso, Italien där utveckling
och tillverkning sker än idag. 1999 lanserades
produkten som utvecklats på marknaden till
ett självklart maskinval inom flertalet branscher: Den moderna minikranen.

NÄRA SAMARBETE
Jekko tillverkar högkvalitativa produkter i Italien som uppfyller högt ställda krav. De olika
maskinerna har många starka egenskaper,
bland annat mittmonterad bom, pick and
carry, mycket flexibla stödben och svensk
Scanreco trådlös radiokontroll.
“Vi vill med god säkerhet kunna säga att
kunden får det bästa när den handlar med

oss. Det vill säga hela ledet från produkt, service och eftermarknad”, säger säljaren Jakob
Burge. Kollegan Karl-Fredrik Bengtsson til�lägger att Jekko Minicranes ser Svenska Jekko
AB som en stark leverantör som agerar mycket seriöst och därför har vi redan etablerat en
mycket god relation.

20 ÅR SEDAN
Allt började för cirka 20 år sedan när NilsGunnar Burge, VD på Vara maskinimport,
första gången såg en av dessa minikranar.
“Det såddes ett frö som vuxit sig allt starkare med åren som gått”, säger Nils-Gunnar.
Men vid den tidpunkten hade han fullt fokus
på teleskoplastare och möjligheten att satsa
på ett nytt segment fanns inte. Sedan dess har
Vara maskinimport växt sig starkt och expanderat samtidigt som minikranarna har nått än
längre i utvecklingen. När Nils-Gunnar kom i
kontakt med italienska Jekko 2017 var tillfället det rätta och ett samarbete inleddes. Nu är
satsningen i full gång och ett nytt företag har
växt fram under det gångna året.
“Ett nära och gott samarbete har inletts,
det känns mycket bra”, säger Nils-Gunnar.
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Personal från företagets support- och serviceavdelning har utbildats på plats i fabriken
i Italien. Jekko har redan varit på besök i Vara
vid två tillfällen. Svenska Jekko AB kommer
att sälja Jekkos produkter, sköta all eftermarknad och erbjuda rikstäckande service.
Lanseringen i Sverige görs med en stabil
grund bestående av ägarens starka plattform
och ett framgångsrikt team som har många
års erfarenhet.
“Genom innovativa produkter och smarta
lösningar vill vi hjälpa våra kunder att utvecklas i sitt arbete. Kunden skall alltid känna sig
trygg i en relation med oss tack vare vårt kunnande, service och våra tidigare 40 år i maskinbranschen. Svenska Jekko AB borgar för
en säker lönsamhet genom innovation, kapacitet och flexibilitet”, uttrycker Nils-Gunnar
Burge.

FÖRSTA MINIKRANEN I SVERIGE
Första affären redan gjord, AB Truck & Krantjänst köpte i dagarna en JF-545 så det blir den
första av modellen i Sverige.
“Det känns väldigt kul och spännande
med tanke på att detta blir ett utmärkt komplement för oss, kapaciteten som den har
öppnar upp helt nya möjligheter. Jobb som
vi inte kunnat göra med befintliga maskiner
görs enkelt med denna minikran, användaren
kommer upp och över hinder i trånga utrymmen. Nu kan vi stå 15 meter ifrån och vinkla
upp jibben, det öppnar upp för alternativa
lösningar med riktigt bra lyftkapacitet. Vi har
redan fått in förfrågningar på jobb vi hade behövt tacka nej till tidigare, mycket tack vare
smidigheten och lyftkapaciteten”, säger Martin Andersson på AB Truck & Krantjänst.
Minikranar är på framfart i Sverige inom
flertalet sektorer. Svenska Jekko tror på tillväxt samt att kunder kommer att hitta många
nya användningsområden för produkterna.
“Vi ser fram emot att få träffa människor
från olika branscher och verksamheter, vi vill
ge minikranen ett lyft i Sverige. Det är helt
klart en spännande och intressant framtid vi
går tillmötes”, avslutar Nils-Gunnar Burge.
www.jekkosverige.se

Alimak Hek 90x249 - SV_Alimak_Hek_86x268.qxd 2018-03-27 16:58 Sida 1

topconpositioning.com

TOPCON
GUARANTEE

NYHET
RL-H5A PLANLASER
En ny planlaser i modern design som uppfyller
de ökade kraven på arbetsplatsen gällande
driftsäkerhet, räckvidd & noggrannhet. Lasern
är även utrustad med lutningsfunktion.

MADE TO FIT YOUR WORLD.

Besök oss på Nordbygg! Monter nr: B12:50

GCX3

GNSS mottagare

En ”Innovativ GNSS mottagare”
som har en unik design.
Den är ultralätt, robust och
erbjuder en ergonomisk
lösning som saknar motstycke.
”Bullet” har endast en vikt av
440 gram och en batteridrifttid
på upp till 10 tim.

Uppgång!
Hissar och arbetsplattformar från Alimak Hek underlättar arbetet för många olika användare inom mängder av
industrier på alla kontinenter över hela världen.
Byggmarknaden världen över befinner sig just nu i ett
förändringstillstånd. Byggnaderna som uppförs blir allt
högre och mer komplexa, och de byggs på annat sätt än
för bara tio år sedan. Vad gäller bestämmelser, säkerhet
och service ställs allt högre krav. Vi känner oss hemma i
den här världen. Stora som små kunder kan räkna med
att hisslösningarna från Alimak Hek ökar produktiviteten, förbättrar kvaliteten, tillförlitligheten och inte
minst de anställdas säkerhet och trivsel.
För mer information, kontakta Rickard Renberg på tel:
0910-87 000 eller e-post: rickard.renberg@alimakhek.com

www.sokkia.com

Karlstad
054 - 21 60 60

Göteborg
031 - 20 40 10

Stockholm
08 - 754 31 30

Helsingborg
040 - 49 03 40

www.alimakhek.se
www.blinken.eu
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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
nder v
Era ku
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

14:36

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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Robusta tigersågar från FLEX ryter av kraft
För att renovera, riva eller såga diverse material är tigersågen ett perfekt val. FLEX tigersågar har kraftfulla och robusta motorer för
snabb avverkning och med en lång livslängd.
Nu expanderar FLEX med två kraftfulla 1300
watt tigersågar, RS 13-32 och RSP 13-32.
Tigersågen RS 13-32 med variabel hastighet och RSP 13-32 med pendelrörelse har båda
en dubbellagrad lyftstångsstyrning med vibrationsbalansering för avlastat arbete som
ger snabba, kraftfulla sågningar även för de
tu?aste jobben. RSP 13-32 har en steglös pendelinställning från 0-3 mm: vridreglage, speciellt lämplig för snabb sågning i trä, vilket
gör det lättare att avlägsna sågspån under ett
snabbare arbetsförlopp.

HÖG OPERATIV FLEXIBILITET
De nya FLEX sågarna är utrustade med ett verktygslöst sågbladssystem för snabbt och lätthan-

terligt byte av blad och för optimal flexibilitet
kan sågbladet vridas 180 °. Ytterligare alternativ
finns då såganhållet kan djupjusteras och demonteras helt utan verktyg. Med en slaglängd
på 32 mm och tomgångsslagtal 0-3000/min
kan tigersågarna användas med säkerhet och
precision även under kritiska ljusförhållanden
tack vare det integrerade LED-ljuset.

ANVÄNDARVÄNLIG OCH ERGONOMISK
Tigersågarna kontrollerar arbetet med elektroniskt konstantvarvtal, hastighetsreglage
för hastighetsjustering, överbelastningsskydd
och mjukstart med steglös brytare. Växellådan och det ergonomiska handtaget har
ett ”non-slip” slitstarkt gummiöverdrag för
säkert grepp. Damm- och stänkskyddad lyftstångsstyrning som främjar en lång livslängd
även när verktyget används ofta.
www.flex.se

Hilti satsar på
verktygsservice
Hilti fortsätter att satsa på service och
expanderar Hilti Verktygsservice genom nya lokaler i Arlöv. Den utökade
kapaciteten är en del i satsningen på en
branschledande service, där målet är att
fortsätta öka nuvarande servicegrad på
98 %.
Med sin Verktygsservice, garanterar
Hilti att utrustningen repareras, servas
och skickas tillbaka till kunden inom tre
arbetsdagar från upphämtning – annars
blir servicen kostnadsfri.
Via Verktygscenter i Arlöv, hanterar
Hiltis servicetekniker order till både den
svenska och danska marknaden. Satsningen innebär expansionsmöjligheter
upp till 140.000 order per år, där över
98 % av verktygen repareras samma dag
som de anländer. Att Hilti fortsätter att
investera lokalt är en del av företagets
mål kring servicelöftet och att ha full
kontroll över hela processen är en förutsättning för att kunna garantera den
höga servicenivån.
Den 15 mars invigdes de nya lokalerna i Arlöv, med en total yta på 1710 kvm.

HILTI VERKTYGSERVICE

HEATWORK lanserar nyheten CliWi
HeatWork lanserar nyheten CliWi för första
gången i Sverige under Nordbyggmässan i
Stockholm.
CliWi är en produktserie med nyutvecklad teknologi, som bidrar till en fossil och
utsläppsfri byggplats. Genom CliWi kan kunderna möta morgondagens krav på en grönare byggindustri på ett effektivt och smart sätt.
Produktserien finns i flera storlekar och

modeller, och kan användas i flera bruksområder som till exempel byggvarme-/tork.
Produkterna ger betydande ekonomiska och
miljömässiga fördelar.
Man träffar HeatWork, som utställare hos
Norbygg. Det norska familjeföretaget har
många års erfarenhet inom byggbranschen
och upparbetet unik kompetens inom vätskeburen värme.

Hilti Verktygsservice garanterar att utrustningen repareras, servas och skickas
tillbaka till kunden inom tre arbetsdagar
från upphämtning – annars blir servicen
kostnadsfri.
Utöver snabbhetslöftet på tre dagar
innebär Hilti Verktygsservice en helt
kostnadsfri period som löper i upp till
två år efter verktygsköpet och omfattar
arbetskostnad, reservdelar, upphämtning och transport.
När den kostnadsfria perioden upphör får kunden ett fast kostnadstak för
reparationskostnader under verktygets
hela livslängd. Efter en betald reparation
ingår tre månaders kostnadsfri period.
Dessutom gäller livstids garanti (vilket bedöms vara minst 10 år) på tillverknings- och materialfel.
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Från vänster Stefan
Alhall och Johan Levin.

BATTERIDRIVEN

gräsklippare med
extra mycket kraft

STARK DROME-DUO satsar i Stockholm
Att tillverkaren Drome även satsar på Stockholm och Mälardalen berättade vi i ett tidigare nummer av PD. Men nyligen fick vi även
möjlighet att besöka de nya lokalerna på
Saldovägen 2 i Järfälla. I de ljusa och fräscha
lokalerna huserar Stefan Alhall och Johan Levin. Stefan jobbar med framförallt försäljning
och Johan ansvarar för service och reparationer av maskiner samt omsättning av borr.

TVÅ STARKA KORT
Stefan har under ett tiotal år arbetat som håltagare vid företaget Granitgrabbar där han
också varit arbetsledare. “Det känns jättebra
att nu jobba med försäljning och röra sig ute
på fältet. Själva branschen är ju inget nytt för
mig och eftersom jag jobbat som håltagare
under många år kan jag vara ett bra stöd för
våra kunder i deras arbete”, säger Stefan.
Johan har lång erfarenhet från att ha jobbat med leverantörssidan och är välkänd sedan tidigare från att ha arbetat med service,
reparationer samt omsättning av borr.
Stefan framhåller att placeringen av kontoret är mycket bra och det är framförallt enkelt
att resa både norr och väster ut. De centrala
delarna av stan är lätt att ta sig till och även söder ut. “Jag tycker att det är jättekul och brinner för att snurra runt hos håltagarna oavsett
var de är placerade. Vi ligger bra till för de som
jobbar i stan och norr ut till Uppsala och väster
ut med hela Mälardalen. Och när håltagarna
på södra sidan upptäcker att vi är så konkur-

renskraftiga med bra produkter kommer de
också. Dessutom erbjuder vi naturligtvis servicen att både hämta och lämna så det borde inte
vara ett motstånd att vi ligger på norra sidan”,
säger Stefan.

SIKTAR PÅ MARKNADSLEDNING
Planerna inför framtiden är att snabbt få full
snurr på verksamheten och om möjligt utöka
med mera folk och kanske till och med på sikt
att öppna en filial på södra sidan. “Mottagandet av våra produkter hos de som testat och
köpt dem har varit mycket positivt. Vi ser därmed med stor tillförsikt på framtiden”, säger
Stefan.
Verktygssortimentet vid kontoret i Järfälla
är det samma som på huvudkontoret i Dalstorp och omfattas av borr i diametrar från
12 till 900 mm samt klingor från 125 mm till
1600 mm. Dessutom har man en rad olika varianter av diamantvajer, slipklossar, slipkoppar, spårsågsklingor med mera.
Att det här jobbet och branschen är oerhört
kul att arbeta i instämmer också Johan i. “Jag
har jobbat några år med det jag gör och trivs jättebra. Vi siktar på att ge den bästa service och
snabb reparation av maskiner och utrustningar.
Sedan är vi duktiga på ska vi omsättning av borr
och hoppas därmed att håltagarna kommer att
vallfärda till oss. Vi har utomordentligt bra segmentskvaliteter och det kostar bara 80 kr per
segment att sätta om hos oss”, avslutar Johan.
www.drome.se
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Sänk driftskostnaderna och slipp allt krångel
med bensin och sladdar för nu lanserar DEWALT sin första batteridrivna gräsklippare.
Ett kraftpaket som klarar att klippa gräsytor
upp till 800 m2 på en laddning.
Nu utökar DEWALT sitt 18V XR-sortiment
av trädgårdsmaskiner med en kraftfull batteridriven gräsklippare. Tack vare två 18V
batterier om totalt 36V har nya DCM564 extra mycket kraft. Med fullt laddade batterier
kan man klippa upp till 800 m2 stora gräsytor.
Eftersom batterierna är kompatibla med hela
DEWALTs 18V XR plattform kan man därmed
använda samma batteri till trädgårdsmaskiner och elverktyg.
Genom att välja en batteridriven gräsklippare istället för en bensindriven så slipper
man hanteringen med att tanka, bensinångor
och höga bullernivåer. Men framför allt blir
kostnaden betydligt lägre i längden eftersom
man inte behöver lägga pengar på bränsle och
på regelbunden service som bensindrivna
modeller ofta kräver.
För att göra jobbet ännu effektivare har
nya DCM564 en klippbredd på hela 48 cm.
Att gräset har hunnit växa sig lite för långt är
inte heller något problem eftersom maskinen
är utrustad med en kolborstfri DEWALT-motor. Den klarar att klippa gräs som är upp till
15 cm högt med ett jämnt resultat utan nertryckta tuvor. Klipphöjden är lätt att justera
mellan 25-86 mm och gräset samlas upp i en
55 liters uppsamlare som kan tas bort om man
hellre vill ha självgödande mulching-effekt.
Användarvänligheten är också i fokus,
gräsklipparen är maximalt lätt att manövrera men ändå stadig och välbalanserad. Den
har dessutom ett vikbart handtag som gör
den extra kompakt och lätt att fälla ihop och
transportera eller förvara upprätt.
Pris från 4 695 kr, exklusive batterier och
laddare.
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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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FÄRDIGLASTAT, SNABBMONTERAT
OCH MED SIN EGEN LAGERPLATS.
En komplett ställning för de mindre byggprojekten.

Komplett med två stabila
aluminiumtrappor för en
säker arbetsplats.

Var sak har sin plats. Två förvaringsboxar och smarta hyllor
gör det lätt att hålla ordning och
reda. Du kommer lätt åt delarna
i den ordning de skall monteras.

Släpet innehåller totalt 114 kvm ställning
och du kan bygga ställningen i flera olika
utföranden.

Släpet är registrerat för 1300 kg och det
räcker med B-körkort för de flesta bilmodeller.

Layher SpeedyScaf i aluminium är en lätt och snabbmonterad ställning. Den är perfekt för lätta arbeten i lastklass 3
som t.ex. målning, putsning eller fasadbyten. Med Layhers breda sortiment, pålitliga leveranser och kunniga support
kan du anpassa din ställning när dina behov förändras. Layher är det tyska originalet och finns i Sverige sedan 1986.
Din framgång är vårt mål.

BESTÄLL DITT STÄLLNINGSSLÄP REDAN IDAG!
Scanna QR-koden eller gå in på
http://shop.layher.se/foretag/slapvagnmedtrappa

Läs mer på www.layher.se

Träffa oss på Nordbygg för
att
prata uthyrningsprodukte
r!

Besök oss i monter
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