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DAMM & SLAM

SVENSKA
MASKINMÄSSAN
ETT STARKT KORT!

SCANTRUCK OCH SÖDERBERG & HAAK ÖPPNAR I ROSERSBERG

NU ÄR DET
ENKLARE
ATT ARBETA
SMARTARE
HUSQVARNA LANSERAR
NYA, FÖRBÄTTRADE
DIAMANTKLINGOR
Kontroll, intelligens och imponerande prestanda – allt i ett
och samma intuitiva paket. Husqvarnas S-serie av klingor
för handhållna motorkapar är nu bättre än någonsin tidigare,
tack vare ett antal nya, smarta egenskaper. S-serien är klingor
du kan lita på för de allra mest utmanande uppgifterna.
På ett säkrare och mer effektivt sätt.
Husqvarna. För ett bättre sätt att arbeta.

SLITAGEINDIKATOR
En lättöverskådlig indikering på den maximalt
tillåtna slitagenivån av
klingans diamantsegment.

SIDOSPEL
En tjockleksindikator som
snabbt och tydligt visar
klingans sidospel för ökad
trygghet och mindre risk
för olyckor.

RIKTNINGSPIL
Klingan monteras säkrare,
enklare och mer intuitivt när
du tydligt ser den avsedda
rotationsriktningen.

MÄRKNING AV
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Tydliga märkningar för
avsedda användningsområden som gör det snabbt
och lätt att välja rätt klinga
för arbetsuppgiften.

www.husqvarnacp.se
Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)

MÄTHÅL
Det snabbaste sättet att
mäta slitage mellan användningstillfällen, perfekt för
uthyrningsföretag.
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22 Stormöte
  

EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Att Swedish Rental och Hyreskedjan kommer allt närmare varandra var något som
märktes tydligt vid föreningarnas gemensamma möte i Skärholmen den 12 april i år.

38 Intermat

10 Blastrac i Sverige

Blastrac är idag en ledande internationell utvecklare och tillverkare av ett mycket brett
sortiment av ytbehandlingsutrustning. Aktuellt är att bolaget startar dotterbolag i Sverige
och på mässan Intermat i Paris visade man en rad nya produkter.

Mässan ansågs tidigare för fransk, eller
för lokal, som i sig inte borde vara något
negativt. Men i år bevisade Intermat att den
kan locka både internationella besökare
och utställare.
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Ett viktigt steg närmare
en gemensam förening för uthyrare
I april höll Sveriges både föreningar för maskinuthyrare sitt första gemensamma möte. Årsstämmorna var dock separata för de båda föreningarna
men allt annat var gemensamt. Stämningen var
mycket god och fler än 100
personer slöt upp till mötet
från de båda föreningarna
och dess partners. Mötet
hölls i Skärholmen söder om
Stockholm och det kändes
som alla var eniga om att
utfallet var mycket gott och
at detta var ett viktigt steg
mot en gemensam förening
för maskinuthyrare i Sverige. Mer om vad som exakt
hände i Skärholmen kan
du läsa mer om i Swedish
Rental och Hyreskedjans gemensamma ledare
samt i en separat artikel längre fram i tidningen.
En stor nyhet är också att Hyreskedjan fått sin
första kvinnliga ordförande i Bodel Blom. Johan

Svedlund valdes in som interimsordförande tills
Michael Öberg är tillbaka i tjänst. Det var högt i
tak på mötet och både farhågor och fördelar med
en gemensam förening luftades öppet och rakt
fram, både i ett grupparbete
där resultaten redogjorde
för i ett stormöte. En spännande framtid stundar för
den svenska maskinuthyrningsbranschen.
Våren har varit ganska
intensiv på produktsidan.
Först ut var mässan Nordbygg som arrangerades i
samband med ovan nämnda möte. En stor andel av
möte deltagarna passade
därför på att även besöka
mässan. Ett något mindre antal leverantörer var
med på mötet beroende på att de ställde ut på
mässan. Några veckor senare var det dags för
den franska mässan Intermat i Paris som också

till stor del gick i rentalverksamhetens tecken
med en särskild avsatt dag för maskinuthyrning
där European Rental Association deltog med
föreläsningar. Och lagom till att detta nummer av
SRT distribueras är det dags för Svenska Maskinmässan på Solvalla som arrangeras av Svenska
Mässan i samarbete med branschföreningen
Maskinleverantörerna. Startfältet är omfattande
på mässan med i princip samtliga medlemmar
i ML-föreningen. Svensk Rental Tidning ställer
också ut och tidningen delas ut på mässan. Så
hoppas vi ses där.
Till sist vill jag passa på att önska alla en fin
sommar som redan verkar ha börjat på många
håll i landet. Vi får hoppas att vi slipper uppleva
ett bakslag i vädret detta år.

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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A2000, S26 OCH W70P
– TRE SMARTA VAL FÖR
DIN ARBETSMILJÖ

HANTERA DET
PÅ BÄSTA SÄTT
På Pullman Ermator har vi en rad kraftfulla luftrenare, stoftavskiljare och våtsugar
som effektivt tar hand om dammet och slammet – samtidigt som de är snälla mot
din kropp. Har du fortfarande inte provkört någon av dem är det dags.
Vi låter nämligen din arbetsmiljö styra vår produktutveckling. Därför sitter det
H13-ﬁlter i alla våra stoftavskiljare och luftrenare – för att skona dina lungor.
Vi kan också erbjuda Longopac® till alla våra stoftavskiljare, för helt dammfria
påsbyten. På våtsugarna sitter en utkastarpump som underlättar tömning av det
som sugits upp. Sist men inte minst har maskinerna ergonomiska handtag, en
låg vikt och hjul som gör dem lätta att ﬂytta – för att spara din rygg.
Det är inte mycket att fundera på. Vill du hantera jobbet på bästa sätt och samtidigt
vara rädd om kroppen – investera i rätt maskin.

pullman-ermator.se
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Alimak Group
får order på 32 MSEK
Cimolai Rimond Middle East har
lagt en order med ett värde på
cirka 32 MSEK till Alimak Groups
affärsområde Industrial Equipment för Al Wasl Plaza, platsen för
nästa världsutställning, Expo 2020
Dubai.
Al Wasl Plaza, centrum för Expo
2020 Dubai, kommer att toppas av
en 67,5 meter lång och 130 meter
bred kupolspaljéstruktur. Vid färdigställandet kommer strukturen
att bestå av 13 600 meter invecklat
stålverk och väga 2 265 ton. Alimak Groups CoxGomyl kommer
att leverera, installera, testa och
driftsätta den interna och externa
tillgångsutrustning som kommer
att användas för att underhålla och
rengöra de speciella tygelementen
som bildar strukturens yttre skal.
Med start den 20 oktober 2020
förväntas Expo att dra 25 miljoner
besök från hela världen, varav 70
procent från länder utanför Förenade Arabemiraten. Det är första
gången som en världsutställning
hålls i MEASA-regionen (Mellanöstern, Afrika och södra Asien).
”Den här ordern för åtkomstsutrustning till Expo 2020 Dubai
är ett ytterligare erkännande av
Alimak Groups ledande underhållslösningar som är skräddarsydda för att skapa tillförlitlig, säker
och effektiv tillgång till komplexa
byggnadsstrukturer. Koncernens
globala närvaro var en avgörande
faktor för kunden och CoxGomyl
arbetade nära arkitekten för att
skapa en innovativ skräddarsydd
åtkomstlösning för att säkerställa
att alla delar av kupolen kan underhållas samtidigt som systemens
visuella effekter minimeras”, säger
Tormod Gunleiksrud, vd Alimak
Group.
www.alimakgroup.com

Thomas Sööder - Ny VD på Hyrcenter Nerike AB
Hyrcenter har sedan starten 2010
haft en mycket kraftig tillväxt
och de senaste åren har både depånätverket och omsättningen
fördubblats. Bolaget har idag depåer på 6 orter och är verksamma
över hela landet.
För att möta framtiden och
på bästa sätt stärka positionen
på marknaden, förstärks nu ledningsfunktionen. Den 3 april
tillträdde Thomas Sööder rollen
som VD på Hyrcenter Nerike AB.
Thomas kommer närmast från
den börsnoterade elgrossisten
Malmbergs Elektriska AB.
”Thomas är en framtidsman

hydroscand.se
Redaktionsadress
Box 786, SE-191 27 Sollentuna
Tel. 08 585 700 46, Fax: 08 585 700 47
info@pdworld.com, www.svenskrental.se
Utges av: SCOP AB

EN TIDNING
FÖR OCH OM DEN SVENSKA
MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

REDAKTION
Jan Hermansson Chefredaktör och utgivare,
jan.hermansson@pdworld.com
Anita do Rocio Hermansson, Mikael Karlsson

med en stark säljbakgrund. Han
har mångårig relation till Hyrcenter och därmed en mycket bra
förståelse kring vår affär”, säger
Tobias Wretefelt som är en av
delägarna.
www.hyrcenter.org

Delvators nye VD
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Delvators nye VD Thomas Pehrsson tar över chefsrollen under ett
rekordår då företaget med marginal passerat en halv miljard i
omsättning.
Den 1:e maj tog Thomas
Pehrsson över ansvaret som
VD för Delvator AB, efter Lotta
Lundquist. Thomas kommer
att finnas på plats på Svenska
Maskinmässan på Solvalla, i månadsskiftet maj-juni.
“Mässan blir ett bra tillfälle
för mig att möta branschen och
för branschen att möta mig. Jag
välkomnar alla som vill träﬀa mig
att komma till Delvators monter.
Jag ser fram emot att få möta
gamla och nya ägare av Hitachis
entreprenadmaskiner, samt alla
branschkollegor”, säger han.
Thomas Pehrsson kan glädja
sig åt att ta över VD-posten under ett rekordår. Delvator har en
mycket bra utvecklings- och lönsamhetskurva och bygger successivt ut servicenätet med målet att
möta en ökande efterfrågan på
Hitachis maskiner.
Thomas Pehrsson är 57 år
gammal och har sedan 2014 varit ledamot i Delvators styrelse,
vilket gör att han redan känner
företaget väl.
Han kommer närmast från en
tjänst på Somfy Sweden AB där
han varit VD under mer än elva
år.
Tidigare har han arbetat i ledande befattningar på företag
som Honda Power Equipment,
Axis Communications AB, Granuldisk AB, Telelogic AB och Precise Biometrics AB.
Thomas Pehrsson har både en
teknisk utbildning och en Executive MBA-utbildning (Executive
Master of Business Administration).
www.delvator.se
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Anneth förstärker
Merlos försäljning

SVENSKA MASKINMÄSSAN

AB Hüllert Maskin stärker sin
försäljningsorganisation ytterligare genom en nyinrättad tjänst
som återförsäljaransvarig för
Merlo teleskoplastare. Anneth
Hermansson tillträdde tjänsten i
mars.
Anneth Hermanssons uppgift
är att stötta hela det svenska återförsäljarnätet som säljer Merlo
teleskoplastare och ansvara för
kontakterna mellan Hüllerts huvudkontor och alla landets återförsäljare av Merlo.
Anneth Hermansson är sedan många år välbekant med
maskinbranschen. Hon kommer
närmast från en tjänst hos Norje
Smidesfabrik AB, som tillverkar
och säljer redskap och tillbehör
till entreprenadmaskiner. Därmed har hon bland annat ansvarat för leveranserna av Norjes
gaﬀelställ, planeringsskopor och
kranarmar till Merlo.
“Vi är inte många kvinnor
som jobbar på säljsidan i maskinbranschen. För mig är det
en rolig utmaning att vara en av
få och jag är väldigt glad för förtroendet”, säger Anneth. Hon är
övertygad om att hon har ett försprång, eftersom hon tack vare
sin bakgrund redan känner branschen och själv är känd av många
branschkollegor.
Anneth Hermansson utgår
från Hüllerts nyinrättade kontor
hos systerföretaget Ottossons
Maskin AB utanför Sölvesborg.
På sikt kommer hon även att
ansvara för försäljning av Merlos maskiner till industrisektorn
över hela landet.
www.hullert.se

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

LOAD UP NORTH 2018
30 aug - 1 sept 2018
Boden Arena, Boden
www.loadupnorth.se

ENTREPRENAD LIVE 2018
6-8 september
Säve Depå, Göteborg
www.entreprenadlive.se

DEMCON 2018
27-28 september, 2018
Infracity, Bredden, Stockholm
www.demcon.se

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

INTERMAT ASEAN
6-8 september, 2018
Bangkok, Impact Exhibition Center,
Thailand
https://asean.intermatconstruction.com

WOLRD OF CONCRETE 2019
22-25 januari, 2019
Las Vegas Exhibition Center, Las Vegas,
USA
www.worldofconcrete.com

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

NCC startar Loop Industries – techbolag för
digitala start-ups inom byggbranschen
NCC startar Loop Industries, ett
techbolag med fokus på skalbara
affärer inom byggbranschen. Företagsportföljen består i dagsläget av verksamheterna Loop
Rocks, Loop Rocks Express och
Hauly, digitala plattformar för
logistik, byggmaterial och transporter.
“Med Loop Industries skapar
vi ett bolag med innovativa och
disruptiva affärer som bidrar till
att utveckla byggbranschen. Vi
kommer att agera som ett oberoende bolag och öppnar upp för
externa investerare och bolagsöverskridande samarbeten”, säger
Anders Torell som blir vd för
Loop Industries.
Redan idag samarbetar Loop
Industries olika verksamheter
med bolag som Sweco, Norconsult, Trapezia, Cowi och andra
ledande miljökonsulter. Ambitionen är att utveckla ett öppet
ekosystem med kompletterande
tjänster inom byggmaterial, logistik, transporter och andra
tjänster.
“Med Loop Industries utmanar vi på olika sätt ineffektiviteter i branschen. De lösningar vi
utvecklar ökar produktiviteten
och sänker kostnaderna samtidigt som koldioxidutsläppen
minskar och återanvändningen
av andrahandsmaterial ökar”, säger Anders Torell.
Loop Rocks, Loop Industries
öppna plattform för effektivare

Svensk Rental Tidning • Maj - Juni 2018 • www.SvenskRental.se

hantering av sten, jord och andra sekundära fyllnadsmassor på
byggarbetsplatser, är ett tydligt
exempel på en digital plattform
som ökar effektiviteten i byggbranschen. Sedan starten sommaren 2016 har Loop Rocks fått
över 9 000 användare och ”loopat” 2,5 ton byggmaterial. Det har
resulterat i sänkta transport- och
materialkostnader för kunderna,
lägre koldioxidutsläpp och ökad
återanvändning av andrahandsmaterial. Loop Rocks finns redan
i Sverige, Finland, Danmark och
Norge.
Nästa verksamhet i Loop Industries är Hauly, ett virtuellt
åkeri, som matchar utbud och efterfrågan på transporter av byggmaterial också det via en öppen
plattform och app.
En tredje satsning är Loop
Rocks Express som utnyttjar
Loop Rocks nätverk och kopplar
på täkter som kan erbjuda nytt
material som ett komplement
till det material som Loop Rocks
loopar mellan byggarbetsplatser.
“Vi ser en stor potential i Loop
Industries, med öppna digitala
plattformslösningar inom byggbranschen. Genom att bolagisera
och bjuda in externa parter ser vi
större möjligheter för Loop Industries att växa vidare och verka
som ett öppet och oberoende
bolag till nytta för hela byggbranschen”, säger Håkan Broman tf
koncernchef på NCC.
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GODA
NYHETER
Bästa medlemmar och läsare
Den här gången har vi några glädjande och
även viktiga nyheter.

D

en första är naturligtvis
att våren eller snarare
sommaren har gjort sitt
intåg. Och det ger sån energi!
Alla nöjda människor på stan
som plötsligt finns där i parker,
gångbanor och på uteserveringar.

Den andra nyheten är att vi
har tagit våra första steg mot en
gemensam branschförening. Vi
har skapat ett SME-utskott i SR
som representeras av styrelsen i
Hyreskedjan för att tillvarata de
mindre och medelstora företa-

Bodel Blom, Ordförande
Hyreskedjan.

Johan Svedlund, Ordförande
Swedish Rental Association.

gens intressen i branschen. Hyreskedjan är även representerade
i styrelsen hos SR. Vi har haft
vårt första gemensamma möte i
Skärholmen med över 100 deltagare från föreningarna och våra
partners. Vi hade viktiga gemensamma punkter kring GDPR (den
nya
dataskyddsförordningen),
utvecklingen av vår säkerhetsinfo
PSI och sist en tankeväckande
säljföreläsning. Toppades med
mycket mingel och god middag.
Den tredje nyheten är att vi
kommer att ha ett gemensamt
höstmöte. Där står vibrationer

och skador av dessa från verktygsmaskiner i fokus. Vi fortsätter här
att utveckla vår PSI som informationsbärare och promota kännedom och användning av dem.
Den fjärde nyheten är att SR
strax är färdiga med sin nya hemsida. En sida som ska vara mer
användarvänlig och informativ.
Vi satsar här med att komma ut
med info om det pågående arbetet och också att vara en bas för
information och kunskap för senare tillfälle.
Med detta sagt har vi en spännande tid framför oss!

GÅ GÄRNA IN OCH LÄS
FLER NYHETER OCH REPORTAGE PÅ

www.svenskrental.se
www.SvenskRental.se • Maj - Juni 2018 • Svensk Rental Tidning
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KONJUNKTURBAROMETERN
April 2018

Uppåt i april, främst tack vare
bygg- och industriföretagen
Barometerindikatorn steg 1,6 enheter
i april, efter att ha fallit fyra månader
i rad. Den uppgår därmed till 110,4
vilket pekar på ett betydligt ljusare
stämningsläge än normalt bland företag och hushåll.
Uppgången förklaras främst av än starkare signaler från tillverkningsindustrin, vars
konfidensindikator steg hela 5,1 enheter i april. Denna uppgång drivs i sin tur av
industriföretagens uppjusterade produktionsplaner på tre månaders sikt samt en
något ljusare syn på färdigvarulagren.
Även bygg- och anläggning bidrog åter på uppåtsidan. Konfidensindikatorn
steg för andra månaden i rad och visar på ett betydligt starkare läge än normalt.
Byggföretagen är fortsatt positiva om orderstockarnas storlek och planerar att
nyanställa i betydligt större utsträckning än normalt.
Konfidensindikatorn för detaljhandeln föll hela 5,3 enheter i april, till en nivå
strax över det historiska genomsnittet. Det är framför allt nedjusterade förväntningar på försäljningsvolymen de närmaste tre månaderna som förklarar nedgången.
Signalerna från tjänstesektorn dämpades ytterligare något i april. Konfidensindikatorn visar dock på ett något starkare läge än normalt och företagens samlade
omdömen om uppdragsvolymerna ligger betydligt över det historiska genomsnittet.
Hushållens konfidensindikator sjönk marginellt men ligger kvar ungefär i nivå
med det historiska genomsnittet. Mikroindex föll samtidigt till den lägsta nivån
på över tre år. Nedgången förklaras främst av att hushållen ytterligare sänkt sina
förväntningar på hur mycket pengar de planerar att lägga på kapitalvaruinköp de
närmaste tolv månaderna.

Stål & Hyr expanderar
vidare – öppnar depå i Halmstad
Stål & Hyr har tecknat avtal om
att öppna en ny depå i Halmstad.
Tillsammans med depåerna i
Kungälv och på Ringön i Göteborg som öppnades i februari blir
depån i Halmstad bolagets tredje
nya depå under 2018.
Precis som övriga depåer
kommer depån i Halmstad att erbjuda Stål & Hyrs kompletta sortiment, och innebära förbättrad
tillgänglighet för befintliga och
nya kunder i området.
Inklusive depån i Halmstad
driver Stål & Hyr nu sju depåer,
och inräknat Dennis Maskinuthyrnings sex depåer i nordvästra
Skåne har koncernen tretton väl-

utrustade depåer från Kungälv i
norr till Kävlinge i söder.
Depån, som blir en av Stål &
Hyrs största, smygöppnar i augusti
2018 genom en tillfällig etablering
med stöd av personal och utrustning från bolagets depåer i Falkenberg och Varberg. I början av 2019
väntas en ny anläggning om 1 500
kvm stå klar på den 11 000 kvm
stora tomten i södra Halmstad.
“Vi är mycket nöjda över att
öppna en depå i Halmstad – den
enda större staden i Halland där
Stål & Hyr hittills inte har haft en
depå”, säger Joacim Johansson,
VD och koncernchef för Stål &
Hyr Group.

Svensk Rental Tidning • Maj - Juni 2018 • www.SvenskRental.se

FÖRÄNDRING

Bodel Blom är Hyreskedjans första
kvinnliga ordförande. Här delar hon
med sig av några tankar kring våra
branschföreningar, framtiden och sin
nya roll som ordförande i Hyreskedjan.
Under de senaste åren har det hänt väldigt
mycket inom vår bransch och byggbranschen
där de flesta av våra kunder finns. Det har
varit stort fokus på nollvision när det gäller
arbetsolyckor, de nya direktiven när det gäller sanktionsavgifter, införandet av krav på
personalliggare, deklaration på individnivå
samt den nya dataskyddsförordningen.
Det har blivit ett större fokus på alla
dessa delar och små/medelstora företag
har svårt att hänga med i alla nya lagar och
direktiv. Det är inte lätt att vara fåmansföretagare där alla i företaget är delaktiga i den
dagliga driften för att få det att gå ihop och
samtidigt ha kontroll på alla krav som ställs.
Det är flera av oss småföretagare
som känner en frustration då det är svårt
att bena ut vilka krav som gäller samt en
känsla av uppgivenhet över hur man ska
hinna med allting och ha kontroll. Behovet av hjälp via en branschorganisation i
framkant blir större och större.
Hyreskedjan har under sina 41 år som
den har funnits utvecklats från några få
enstaka entusiastiska entreprenörer till
en stor organisation med strax under 100
uthyrningsmedlemmar. Föreningen har
under alla åren värnat om de små företagen, försökt hitta möjligheter att hålla
nere kostnaderna samt hjälpa varandra så
mycket som möjligt.
En viktig del har varit det sociala nätverket man har byggt upp inom föreningen
tvärs över hela landet. I stora företag har
man sina kollegor som man kan få hjälp av
och rådfråga då man har problem. I små företag finns inte den möjligheten. För oss har
istället träffarna på Hyreskedjans vårmöten
och höstmöten ersatt detta sociala nätverk.
Där har vi kunnat prata med andra som står
inför samma problem eller möjligheter. Vi
har hittat våra mentorer, vi har fått nya
vänner och vi har kunnat umgås under
lättsamma, roliga och givande former.
Föreningen har numera två kvinnor
med i styrelsen och på mötena har andelen
kvinnor ökat från en tidigare väldigt mansdominerad värld. Även ute på depåerna ser
vi att kvinnliga medarbetare ökar i antal.
Hyreskedjan ser väldigt positivt på denna
förändring i branschen.

Nya diskussioner har under en längre
tid förts mellan Hyreskedjan och Swedish
Rental om ett samarbete i första hand och
ett sammangående i andra hand. Styrelsen
inom båda föreningarna har under de
senaste två åren arbetat för ett utökat
samarbete. Medlemmarna i Hyreskedjan
sa ja till detta på årsstämman 2017 med
verkställande 2018.
På årets årsstämma tog vi steget vidare.
Styrelsen i Hyreskedjan fick i uppdrag att
arbeta fram ett förslag tillsammans med
styrelsen i Swedish Rental på hur en
sammanslagning skulle kunna fungera
och hanteras.
Båda föreningarna vinner på en sammanslagning. Vi blir en starkare branschorganisation och får både bredden av små
medelstora företag samt toppen av dom
stora rikstäckande företagen.
Styrelserna i båda föreningarna har
ömsesidig respekt och förståelse för Hyresföretagens behov för det kollegiala och
trivsamma sociala nätverket. Den delen ska
inte glömmas bort utan fortsatt vara en
viktig del. Det ligger dock ett ansvar på oss
enskilda medlemsföretag att fortsätta engagera oss och medverka för att bibehålla
gemenskapen och nyttan med nätverket.
Annars försvinner den.
Den första kvinnliga ordföranden i
Hyreskedjan blir nog också den sista om
den nuvarande styrelsen lyckas med sitt
uppdrag. Utmaningen för oss är hur vi
ska bevara den viktiga kärnan/känslan i
Hyreskedjan och samtidigt ta steget mot
en branschorganisation som kan stödja
medlemmarna och underlätta vardagen
ännu mer än vad vi har mäktat med hittills. Ta min hand, våren är här, knopparna
brister, vi är inne i förändringens tid och tar
steget in i framtiden tillsammans.

topconpositioning.com

TOPCON
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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.

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.

Ring Stefan Larsson
på 070-516 96 36
www.sokkia.com

kaeser.se

Karlstad
054 - 21 60 60

Göteborg
031 - 20 40 10

Stockholm
08 - 754 31 30

Helsingborg
040 - 49 03 40

www.blinken.eu
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Från vänster Blastracs Clement
Charpentier och Rocco van Vliet.

dem i en ram på en mindre Blastrac-maskin
och använda den som vanligt slip där hela
BMG-2200 är för stor”, säger Rocco van Vliet.

BYGGER UT I UTRECHT
OCH NYTT KONTOR FÖR NORDEN

BLASTRAC startar dotterbolag i Sverige
Blastrac är idag en ledande
internationell utvecklare
och tillverkare av ett mycket
brett sortiment av ytbehandlingsutrustning. Aktuellt är
att bolaget startar dotterbolag i Sverige och på mässan
Intermat i Paris visade man
en rad nya produkter.

B

lastrac har idag cirka 55 olika maskiner
för att förbereda och underhålla golv
och andra ytor av alla slags material,
som betong, asfalt, stål och natursten.

NYA MASKINER PÅ INTERMAT
SRT träffade Rocco van Vliet och Clément
Charpentier på Blastrac i Utrecht, Nederländerna för en tid sedan. Då var de i full färd
med att färdigställa sin monter till mässan
Intermat. ”Intermat är en viktig mässa för
oss och vi kommer att visa alla nya produkter
som vi har utvecklat under de senaste månaderna”, säger Blastracs marknads- och försäljningschef Rocco van Vliet.
Det största flaggskeppet i år är den nya
BMG-2200, som idag är den största golvslipen
i världen för stora ytor. Andra nya maskiner
är den nya BB-700E burnisher och fem nya
kraftfulla dammsugare, BDC-1133, BDC-122,
BDC-122H, BDC-133MUD och DC-133HCUD.

”Det nya stora golvslipen BMG-2200 är
dock vår huvudsakliga produktlansering i år
eftersom det är en ny innovation där vi går
in i ett nytt marknadssegment för stora horisontella ytor”, säger Clément Charpentier,
produktchef på Blastrac.
Med två drivhjul monterade på framsidan
och ett svänghjul på baksidan är maskinen
väldigt manövrerbar både på och från arbetsplatsen. Det är både effektivt och ergonomiskt att arbeta för operatören som sitter bekvämt på ett säte med armstöd på båda sidor,
tillsammans med joystick, manöverknappar
och en rund pekskärm. Dessutom kan BMG2200 fjärrstyras.
De tre BMG-780PRO-sliphuvudena ger
maximal täckning och effektiv fördelning av
sliptryck på varje enskilt huvud. Detta innebär
att varje sliphuvud kan användas individuellt.
”En fördel är at företag som redan har
BMG-780-maskiner inte behöver köpa hela
det nya systemet, inklusive huvuden. De kan
använda sina egna sliphuvuden och sätta dem
på maskinen. Även kunder som köper hela den
nya maskinen, men också arbetar med mindre
projekt kan ta ut sliphuvudena och placera
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Med den generellt positiva tillväxten över
hela världen inom slipning och polering av
betonggolv i synnerhet växer Blastrac också.
”Vi behöver mer utrymme och expanderar
just nu vår anläggning här i Nieuwegein, strax
utanför Utrecht, för montering, tillgänglighet
av reservdelar och service på våra marknader”, säger Rocco van Vliet.
Blastrac Europe tjänar inte bara de europeiska marknaderna, utan även Afrika, Mellanöstern, Indien och Sydamerika, vilket är
ett stort geografiskt område.
Samtidigt är målet att investera i och
driva egna försäljnings- och servicecenter på
många marknader för att underlätta exempelvis effektivare logistik, reservleverans och
tjänsteutbildning. Det är därför Blastrac nu
startar ett eget dotterbolag i Göteborg. Ansvarig för verksamheten i Sverige är Stig Fredriksson. Det svenska dotterbolag kommer at
täcka in alla nordiska marknader. Blastracs
nya svenska dotterbolag kommer at ställa ut
på DEMCON i höst.
På 1980-talet startade Blastrac sin egen
produktion av ytbehandling och underhållsutrustning i Europa. Och 2006 öppnade man
en produktionsanläggning i Polen som sysselsätter 125 personer idag. Slutmontering
och tester sker på fabriken i Nieuwegein, Nederländerna.
Som utvecklare och tillverkare av mer än
55 modeller och koncept för ytbehandling,
säger Rocco van Vliet att det är viktigt att betona att medan de flesta konkurrenterna på
marknaden är specialiserade inom begränsade produktområden, har Blastrac ett brett
utbud av många olika maskiner och ytbehandlingsteknologier att kombinera och utföra ytbehandlingar på det mest effektiva och
kostnadseffektiva sättet hos många.
www.blastrac.se

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.

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.

www.geda-battery.com

info@bvm.se | www.bvm.se
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Markvibratorer

En sommar med nya

MARKVIBRATORER

Inom produktområdet markvibratorer händer en hel del på
den svenska marknaden. En del nya produkter har sett dagen ljus samtidigt som produktserier bytt ägare och andra
varumärken har ökat exponeringen på marknaden.

V

i börjar med att Husqvarna Construction Products förvärvat Atlas Copcos
betong- och kompakteringsverksamhet och ger sig in i ett helt nytt verksamhetsområde som dock ligger ganska nära det man
redan sysslar med. Förutom markvibratorerna har man övertagit sortimentet av betongglättare.

NYTT FRÅN WEBER
En annan nyhet är att tyska tillverkaren Weber fått en betydligt starkare representation i
Sverige genom nya generalagenten Fredsunds
Maskin. Fredsunds Maskin ägs av Magnus
Kanerfalk och Tomas Ulander. I en separat
artikel på sidan 16 kan du läsa om bolaget och
Weber-sortimentet. Dock vill vi i denna temaartikel nämna om en rykande ny produkt
från Weber som lanserades på mässan Intermat i april. Weber lanserade i sin monter nya
Weber SRE 300, en eldriven och därmed helt
utsläppsfri markvibrator som bara väger 33kg
och är anpassad för arbetsuppgifter i till exempel diken och slutna utrymmen. Den nya
eldrivna markvibratorn drivs av en elmotor
och får ström från ett batteripaketet som är
placerat i en ryggsäck på ryggen för lättare
hantering, istället för att monteras direkt på

markvibratorn. Batteriet är ett litiumjonbatteri som har utvecklats av den franska tillverkaren Pellenc. Batteriet väger 7,8kg och har
ett energiinnehåll på 1,22kWh och ger en max
driftstid på 75 minuter.

NYTT FRÅN BOMAG OCH SOLUM
En annan stark aktör som släppt nyheter
under våren är Bomag, också från Tyskland.
I Sverige säljs produktsortimentet av företaget StigMachine i Bålsta. På mässan Intermat
släppte man Bomag BPR70/70D som enligt
tillverkaren är den kraftfullaste vibroplattan i
500-kilosklassen med 70kN och slagkraft på
570 kg. En av flera viktigaste egenskaper är
ett nytt komforthandtag för lägre vibrationer
som ligger under 2,5 i HAV-värde (Hand-ArmVibration). En annan nyheter från StigMachine är Solum Compaction SR18/45. Produkten är en ny svensktillverkad rundplatta som
först lanserades under Svensk maskinmässan
2016. Maskinen har, enligt Niclas Gedahl på
StigMachine, upp till 30 procent mer kraft
än konkurrenterna. Plattan går fem procent
snabbare och med den unika utformningen
blir driften på remmen 30 procent längre.
Även denna product har låga HAV-värden på

www.SvenskRental.se • Maj - Juni 2018 • Svensk Rental Tidning
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Markvibratorer

runt 3,0. Plattan är dessutom fem procent högre vilket ger bättre ergonomi för användare.
www.stigmachine.se

NYA BATTERIDRIVNA MARKVIBRATORER FRÅN WACKER NEUSON
Inom området för utsläppsfri komprimeringsteknik positionerade sig Wacker Neuson redan 2015 med lanseringen av de första batteridrivna stampmodellerna. 2018
utökar företaget sin nollutsläppsserie med
den framåtgående batteridrivna vibratorplattan AP1850e.
Wacker Neusons nollutsläppsserie där ett
grönt ”e” betyder noll utsläpp, högre användarkomfort och höga prestanda. Nu utökas
serien ytterligare med den framåtgående batteridrivna vibratorplattan AP1850e. Förutom
klassiska komprimeringsarbeten på mark eller asfalt, samt sättning av marksten, underlättar den också arbeten inomhus och i utsläppskänsliga områden såsom i djupa diken
och slutna utrymmen . Också för insatser i
vattenskyddsområden lämpar sig den batteridrivna plattan, i motsats till förbränningsmotorer som inte får användas här.
”Med den nya vibratorplattan med nollutsläpp förhöjer vi avsevärt våra kunders ekonomi eftersom de kan driva såväl vibratorplattan som Wacker Neusons batteridrivna
stamp med samma uppladdningsbara batteri.
Redan i utvecklingsprocessen av den batteridrivna plattan AP1850e arbetade vi intimt
tillsammans med våra kunder, vilket nu givit

resultat”, berättar Direktör Stefan Pfetsch på
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co.KG
i Reichertshofen. ”Ett krav som företag och
användare har på en utsläppsfri vibratorplatta
är t.ex. att den ska kunna utnyttjas en hel arbetsdag utan mellanladdning - och det kan vi
erbjuda med AP1850e.”
En stor fördel med den batteridrivna plattan är dess modulära koncept. Både för det
uppladdningsbara batteriet och laddaren
handlar det om samma moduler som används
hos Wacker Neusons batteridrivna stamp.
Det förhöjer flexibiliteten och framför allt
ekonomin. På detta sätt kan kunden vid behov använda batteriet i båda maskintyperna
och dela ytterligare ett extrabatteri som står
på uppladdning. Det uppladdningsbara batteriet går att demontera utan verktyg så att
användaren kan byta ut det urladdade batteriet mot ett fulladdat, med endast några få
handgrepp. Systemet med uppladdningsbara
batterier är egenutvecklat av Wacker Neuson
och speciellt utformat för vibrerande maskiner och för tuffa arbetsplatsförhållanden.
Ytterligare en fördel med den batteridrivna
plattan är de låga driftskostnaderna: Typiska
underhållsarbeten för konventionella modeller, t.ex. med förgasaren, behöver inte utföras.
Dessutom minskar energikostnaderna med
ända upp till 70 %. Vibratorplattan AP1850e
är den enda framåtgående vibratorplattan på
marknaden utan kilremmar eftersom motorn
är monterad direkt på basplattan. Detta besparar också ytterligare underhållsbehov och
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kostnader. Vibratorplattan AP1850e kan levereras med eller utan vattentank.
Eldrift blir allt viktigare inom byggindustrin. I synnerhet för uthyrningsfirmor innebär dessa lösningar en intressant utökning av
materialutbudet, många kunder som kräver
maskiner för speciella projekt, exempelvis vid
inomhussanering eller vid tunnelbyggnation,
kan nu enkelt hyra dem. Byggentreprenörer
är bundna av stränga föreskrifter för att hålla
sig inom de gällande utsläppsgränsvärdena,
många markbyggare är generellt öppna för
batteridrivna produkter eftersom de arbetar
mycket i tätbebyggda områden, parkeringsanläggningar och privata trädgårdar där både
buller- och avgasutsläpp bör undvikas.
www.wackerneuson.se
www.wackerneuson.com/zeroemission

NYA BETONGSLODOR FRÅN SWEPAC
Tillverkaren Swepac skriver på sin hemsida att
man i januari lanserade nya vibratorslodor i
FBP-H och FBP-HP. Dessa är bensindrivna och
anpassade för aluminiumprofiler med längder
1,5-5 m. FBE respektive FBP är mindre vibratorslodor i el- eller bensinutförande, arbetsbredd 1,5-3m. FBH är en handsloda i bredder
1,2-2,2m. Golvvibratorn SV 23E är en eldriven
golvvibrator anpassad till alla betongtyper och
konsistenser. Arbetsbredd 1,6-4,2m. Kanske
inte exakt den typ av markvibrator vi täcker in i
temat men väl värda att nämna. Swepac ställde
ut på World of Concrete i Las Vegas.
www.swepac.se

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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Markvibratorer
Från vänster Tomas Ulander
och Magnus Kanerfalk från
Fredsunds Maskin AB.

NU KOMMER WEBER TILL SVERIGE

N

u gör Magnus Kanerfalk och Tomas
Ulander en nylansering av tyska Webers markvibratorer som man är generalagent för på den svenska marknaden.
Tillsammans driver de Fredsunds Maskin
AB som är återförsäljare, förutom för Webers
sortiment, också för Atlas Copcos sortiment
av pumpar, kompressorer, elverk, belysningsmaster med mera, Epirocs lätta hydraulhammare och så vidare.
Men eftersom detta är en temaartikel om
markvibratorer stannar vi vid Webers produkter. Weber är ett beprövat varumärke som
grundades 1958 i tyska staden Rückershausen som ligger ganska nära Köln. Det unika
med Weber är att de specialiserat sig på just
markvibratorer. Till en början koncentrerade
man sig på att utveckla och tillverka stora
vibroplattor på omkring 700 kg. Men med
tiden började man tillverkar lättare plattor
ända ner till stampar. Idag spänner produkterna från fyrtaktsstampar på cirka 30 kr upp
till vibroplattor på 900 kg. Weber är, som
många andra tyska bolag, privatägt och ägs
av familjen Weber. I Sverige ligger de verkliga
volymprodukterna från 140 till 500 kg och
populära modeller är CR2, CR3 upp till CR7
på 500 kg. En unik egenskap med Weber är
att många av vibroplattorna går att backa. En
annan speciell egenskap med Weber är deras
unika avvibrering tack vare konstruktionen

på själva upphängningen av den del som vibrerar. Själva vibroelementet är dessutom
ingjutet i konstruktionen istället för att vara
bultat som är vanligt på många andra varumärken. En annan styrka hos Weber är at produkterna är mycket robusta och klarar stora
påfrestningar. Det ser man även på många av
de yttre detaljerna som hos andra tillverkare
ofta är gjorda i hårdplast och skadas enkelt vid
påkörningar. Andra smarta egenskaper är att
maskinen varnar ifall något inte står rätt till
i drivlinan. Exempelvis om luftfiltret börjar
sätta igen så blinkar en lampa. Byts eller rengörs inte luftfiltret inom en viss tidsintervall
stannar maskinen. Drivkälla i vibroplattorna
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är diselar av tyska märket Hatz. Weber har
dessutom tre års garanti vilket är en anmärkningsvärt lång garantiperiod. Ungefär 65 till
70 procent av Webers produktion går till rentalmarknaden.
SRT träffade Tomas Ulander och Magnus
Kanerfalk på ett öppet hus hos uthyraren
Tholmarks i Älta utanför Stockholm i april.
Båda var mycket nöjda med att kunna erbjuda
Webers produkter på den svenska marknaden
fullt ut. “Weber hade tidigare ingen distributör
i Sverige och då kan det vara tufft att få kontinuitet i försäljning och service”, säger Tomas.
Tomas berättar att man sedan man åtog sig
återförsäljarskapet utbildat fyra servicetekniker hos Weber i Tyskland. Två tekniker finns i
Jönköping och två i Stockholm. Dessutom har
man ett samarbete med en serviceverkstad i
Staffanstorp. Man har också ett eget väl tilltaget reservdelslager i Jönköping. “Nu är vi redo
att kraftfullt marknadsföra och sälja Weber i
Sverige och vi är väl rustade att ta hand om
service, reparationer och eftermarknaden i
sin helhet”, säger Magnus. Man kan anta att
även tillverkaren Weber är mycket nöjda med
den här utvecklingen på den svenska marknaden. Tomas och Magnus berättar att man har
en tydlig plan för hur man ska marknadsföra
de produkter man har i sortimentet inklusive
Weber. Man räknar med att medverka vid
flera öppna hus liknande det hos Tholmarks
samt att anordna egna demonstrationer runt
om i landet.
På den franska mässan Intermat som arrangerades i april visade Weber en ny eldriven padda med modellbeteckningen Weber
SRE300.
På bauma nästa år räknar man med en hel
radda med nya produkter.
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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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Kraftfulla och
sladdlösa dammsugare
Bosch introducerar två kompakta och
mycket kraftfulla sladdlösa dammsugare för professionella hantverkare: våt-/
torrsugen GAS 18V-10 L Professional och
torrsugen GAS 18V-1 Professional. Båda
modellerna tillhör Boschs 18 volts-system
och ger en effektiv bortsugning som varar
under en längre tid tack vare unika luftströmmar och dammsugarnas särskilda
form. Vidare utmärker sig båda dammsugare genom sina transparenta dammbehållare som gör att dammnivån alltid är
överskådlig. Behållarna är även enkla och
snabba att montera samt tömma.

LÄTTHANTERLIG VÅT-/TORRSUG
GAS 18V-10 L Professional är en trådlös våt-/torrsug med lång körtid tack
vare Rotational Airflow Technology
och kan användas med ett fulladdat 6,0
Ah-batteri i upp till 24 minuter. Den är
även lätthanterlig med sin vikt på 4,6
kg och enkel att transportera och använda på byggarbetsplatsen. Våt-/torrsugen utmärker sig också med sin höga
luftströmseffekt på 24 liter per sekund.
Den är den enda sladdlösa dammsugaren på marknaden som har denna typ
av rotationsluftström och samtidigt en
nettovolym på sex liter. GAS 18V-10 L
Professional kan användas både på vått
och torrt underlag och är certifierad för
dammklass L.

DEWALT LANSERAR RADIO
Kanonbra ljud, app-styrning och oslagbart lång
batteritid. När DEWALT satsar på en radio som
tål att användas i byggmiljö varje dag blir det en
riktig tuffing. TSTAK Connect Radio & Charger
är både IP-klassad och vädersäkrad.
Att kunna lyssna på radio och musik när
man jobbar är nästan ett måste för många
hantverkare och byggare. Därför har DEWALT nu tagit fram en kraftfull och kompakt
kvalitetsradio speciellt för byggarbetsplatser,
både utomhus och inomhus. Självklart är den
toppmodern och gjord för musikstreaming
och anpassad både till DAB och FM, dvs digital internetradio och traditionell FM-radio.
Det betyder att man via en app i mobilen
enkelt kan byta kanal, lyssna på poddar eller
växla mellan sin låtlista på Spotify och favoritprogrammet på radio.
Nya TSTAK Connect Radio & Charger är
dessutom kompatibel med DEWALTs superstarka verktygsbatteri 54V XR vilket ger extra lång speltid. Radion kan även kopplas till
elnätet eller användas tillsammans med DEWALTs andra batterier 10.8V och 18 V vilket

ger maximal flexibilitet. En extra bonus när
radion körs på el är att den då också fungerar
som laddare för alla DEWALTs batterier och
för mobila enheter med USB-port. Det här är
alltså en riktigt komplett och mångsidig produkt och som radio är den överlägsen alla andra radioapparater framtagna för arbetsmiljö.
Ljudupplevelsen är garanterat maximal med
kristallklart ljud tack vare hela sex högtalare
varav två så kallade subwoofers. Det gör den
perfekt för bullriga miljöer.
Som namnet antyder är TSTAK Connect Radio också anpassad till DEWALTs
stapelbara förvaringssystem TSTAK och kan
staplas på övriga enheter med verktygs- och
förvaringslådor. Det gör det enkelt att ha all
utrustning samlad och smidigt att flytta med
sig. Eftersom DEWALTs radio är designad för
byggbranschen tål den också tuffa tag.
Den är extra slagtålig och IP54-klassad
mot damm och väta. Missa inte heller det
smarta, väderskyddade facket där man kan
förvara batteri, adapter, mobiltelefon, etc.
Cirkapris 2 600 kr.

TORRSUGEN FÖR
SNABB SLUTRENGÖRING
GAS 18V-1 Professional är en kompakt
och lätt apparat som lämpar sig framför
allt för snabb slutrengöring, t.ex. för att
befria maskindelar och utrustning från
spån eller borrhål från borrspån. Torrsugen är unik då den suger bort dammet
i två steg. I det första steget filtreras det
grövre dammet och samlas i en separat
behållare, och i steg två filtreras det finare
dammet. Detta resulterar i att en ren arbetsmiljö kan uppnås betydligt snabbare.
Med förlängningsrör kan dammsuga-ren
även användas som en golvdammsugare
med ett golvmunstycke som effek-tivt suger bort trä-, plast- och metallspån. Det
finns även tillhörande munstycken som
möjliggör bortsugning av smuts i smala
och svåråtkomliga områden.

Batteridrivna mutterdragare
med otrolig kraft
Tillräckligt med kraft för att ersätta trycklufts- och nätdrivna mutterdragare. Marknadens mest kraftfulla batteridrivna mutterdragare.
Milwaukee fortsätter att förändra synen på
batteridriven prestanda med förbättrad kraft,
drifttid och hållbarhet genom att lansera en
batteridriven mutterdragare som ersätter
tryckluftsdrivna och nätdrivna verktyg – nästa generations M18 FUEL mutterdragare med
kolborstfria motorer och ONE-KEY-funktionalitet.
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Med upp till 2034 Nm lossnings-/vridmoment, är M18 FUEL mutterdragare branschens
mest kraftfulla mutterdragare – och samtidigt
de mest kompakta. Tack vare de unika funktionerna som ONE-KEY erbjuder kan användarna numera ta kontroll över prestanda och
få konsekvent åtdragningsmoment, vilket ger
färre skador på material, minskad arbetstid
och kostnadsbesparingar.
Nya M18 FUEL ONE-KEY mutterdragare är
fullt kompatibla med det övriga M18-sortimentet som nu omfattar fler än 120 verktyg.
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SCANTRUCK OCH SÖDERBERG & HAAK

öppnar i Rosersberg
I början av maj hölls den officiella invigningen av ett nytt
nav för maskinförsäljning i Rosersberg i Scantruck och
Söderberg & Haaks gemensamma lokaler.

B

olagen Scantruck och Söderberg &
Haak hade sin officiella öppning av de
nya lokalerna den 4 maj på Metallvägen
61 i Rosersberg. Drygt klockan 10.00 klipptes
bandet till den 3000 kvm stora anläggningen
som ligger bara ett stenkast från E4:an mellan
Stockholm city och Arlanda.

SCANTRUCK AB
Anläggningen i Rosersberg ägs av Poul Nielsen som äger Scantruck A/S men hälften av
anläggningen delas med distributören Söderberg & Haak. Scantruck AB har varit verksamma som generalagent för franska Manitous
sortiment sedan 2012 i Sverige. Man säljer
även amerikanska märket Mustang. I Danmark är man nummer 1 avseende försäljning
av Manitous breda sortiment av teleskoplastare och liftar. Det danska moderbolaget omsätter omkring 800 MDKR. Men i Danmark
kan man inte växa så mycket mer utan snarar
hålla ställningarna. Tillväxtpotentialen finns
på den svenska marknaden där man har målet att också bli ledande. Scantruck har funnits på den danska marknaden sedan länge
och bildades 1996 som en del i N.C. Nielsengruppen som grundades 1986. Huvudkontoret ligger i Skive. “Scantruck har haft en lysande utveckling i princip sedan starten och vi
har totalt sålt 1600 Manitou-maskiner sedan
starten i Danmark och Sverige. Under 2017
såldes 100 nya Manitou och 50 begagnade på
den svenska marknaden. Mycket tyder nu på

att vi kommer att sälja omkring 200 nya Manitou i Sverige under 2018”, säger en nöjd VD
för Scantruck-gruppen Bo Sundroos när SRT
träffar honom i Roserberg.
VD för verksamheten i Sverige är Anker B.
Lemvig som berättar att man nu ökar satsningen även på Manitous sortiment av liftar.
“Det starka kortet är fortsatt Manitous teleskoplastare och truckar men vi tror mycket på

liftsortimentet och kommer att profilera oss
starkt här”, säger Anker.
“Intresset för liftsortimentet är stort redan, det märker vi tydligt. Vi har redan lagt
beställningar på 537 liftar för de svenska och
danska marknaderna för året”, inflikar Bo.
En förstärkning på liftsidan hos Scandtruck
AB är att man anlitat Jan Bratowski som säljkonsult på deltid. Jan känner den svenska liftmarknaden väl sedan många år och har genom
sin snart 35 åriga erfarenhet i branschen mycket att dela med sig. “Faktum är att jag gillar en
flygande start och har redan nu på morgonen
innan ens invigningsbandet var klippt redan
sålt tre maskiner”, säger Janne och ler.
“Det är en imponerande satsning som
Scantruck gör i Sverige, inte bara med nya
fräscha lokaler för försäljning, demo, serviceverkstad och reservdelslager utan även ute på
fältet”, tillägger Janne.
Service och eftermarknad är A och O i den
här verksamheten. I Danmark har Scantruck
idag 41 servicebilar som trafikerar hela landet
och ser till at allt funkar. I Sverige har man
idag fem servicebilar och avsikten är att antalet kommer att ökas succesivt. “Det är viktigt
att finnas ute hos kund hela tiden och se till
att de har bästa möjliga service och trygghet”,
säger Anker, Scantruck-gruppen har idag 180
anställda varav 20 i Sverige.
Vid sidan av nymaskinsförsäljningen säljer
man även begagnade maskiner med hela världen som arbetsfält. Bo berättar att man alltid
har cirka 600 begagnade maskiner i lager.
Scantruck AB har ansökt om medlemskap i
branschföreningarna Hyreskedjan och SRA.

SÖDERBERG & HAAK

Från vänster Bo Sundroos, VD för Scantruckgruppen, Jan Bratowski, liftkonsult och Anker
Lemvig, VD för Scantruck AB.
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För Söderberg & Haak blir också Rosersbergsadressen ett viktigt lyft i verksamheten.
Söderberg & Haak har en lång historia
inom maskinbranschen men det var först
2016 som man tog över Komatsu-agenturen
i Sverige. Scantruck är för övrigt distributörer av Komatsu i Danmark. Men Söderberg &
Haak är en av de verkliga veteranerna inom
maskinhandel för lantbruk, industri och entreprenad i Sverige. Företaget grundades så
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tidigt som 1866 av Per-Olof Söderberg och har
handlat med maskiner sedan 1898. Söderberg
& Haak finns representerade med både egna
anläggningar och hos privata återförsäljare på
cirka 40 platser runt om i Sverige, från Kiruna
i norr till Ystad i söder.
Kombinationen av Sveriges ledande privata aktör inom maskinhandel för lantbruk,
industri och entreprenad, med ett av världens
ledande varumärke inom entreprenadsektorn, har varit en succé sedan start.
Söderberg & Haaks VD Hans Ripa ser stora
möjligheter i det nya samarbetet och de gemensamma lokalerna med Scantruck.
”Som firma är vi ju den gamla i Sverige,
medan Scantruck är den unga. Nu ser vi fram
emot att flytta in i samma hus, och jag är säker
på, att vi kan komplettera varandra på många
områden. Det är lite unikt i Sverige att två
bolag bildar ett gemensamt maskinhus på det
här viset och det blir säkert också en fördel för
många av våra kunder”, menar Hans Ripa.
Söderberg & Haak marknadsför, förutom
Komatsus breda sortiment av grävarmaskiner, minigrävare, kompaktlastare, hjullastare,
bandschaktare och dumpers även DeutzFahr, Krone, Amazone, Dal-Bo och Geringshoffs produkter.

NYHETER
Både Söderberg & Haak och Scantruck presentera många nya och spännande maskiner
vid sitt Öppet Hus-arrangemang som blev
något extra för besökarna.
Komatsu är en av de viktigaste producenterna av entreprenadmaskiner, från de minsta
minigrävarna till de största grävmaskinerna,
hjullastare, bandschaktare och dumpers. Som
Manitou-importör har Scantruck både liftar
och teleskoplastare i alla storlekar, och naturligtvis, också kompaktlastare från amerikanska Mustang.
Förutom de största teleskoplastarna presenterade Scantruck den helt nya terränggående bomliften Manitou 220TJ. Där är
förväntningarna så pass stora att man beställt
hem extra lagermaskiner så det både kan göras affärer och levereras direkt.

Hyres

info@hyreskedjan.se • www.hyreskedjan.se
www.SvenskRental.se • Maj - Juni 2018 • Svensk Rental Tidning
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STORMÖTE I RENTALBRANS

D

en 12 april var det stormöte i den
svenska rentalbranschen. Landets två
branschföreningar för maskinuthyrning valde att förlägga sina möten på samma
tid och plats nämligen Hotell Prins Philip i
Skärholmen. Inledningsvis hölls separata årsstämmor i de båda föreningarna men efter

det var mötet gemensamt och samlade en bra
bit över hundra mötesdeltagare.

I SRA valdes Johan Svedlund till interimistisk
ordförande tills Mikael Öberg åter är i tjänst.

SRAs övriga styrelse omvaldes. Inom Hyreskedjan skedde något historiskt genom att föreningens första kvinnliga ordförande valdes i
Bodel Blom. En del förändringar skedde i föreningens styrelse. Bodel har varit aktiv inom
Hyreskedjan i många år och arbetar vid uthyraren Byggutrustning Luleå AB. Under senare

Leena Haabma Hintze, kanslichef på Swedish
Rental.

Thomas Truedsson och Magnus Jaasund
avtackas.

SRs Isabelle Iglesias Lindberg.

BODEL HYRESKEDJANS FÖRSTA
KVINNLIGA ORDFÖRANDE

Svensk Rental Tidning • Maj - Juni 2018 • www.SvenskRental.se
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SCHEN!
Hans Olsson föreläste om kundvård.

Att Swedish Rental och Hyreskedjan kommer allt
närmare varandra var något som märktes tydligt vid
föreningarnas gemensamma möte i Skärholmen den
12 april i år.

Man diskuterade även de kommande nya
reglerna för ID06. Många frågetecken och
stor oro uttrycktes bland hyresbolagen kring
otydligheterna med de nya reglerna och hur
detta kommer at påverka uthyrningsbranschen.
Lena Haabma Hintze, som är kanslichef
vid SRA, gick igenom SRAs verksamhet, arbetsordning, visioner och mål tillsammans
med Jenny Forsell och Isabelle Iglesias Lindberg, båda också från SRAs kansli. Jenny
Forsell gav en presentation kring tjänsterna
med SRA-kod och PSI-guiden. Mer information går att hämta på länken www.srakod.se.
Isabelle Iglesias Lindberg presenterade olika

Bodel Blom, Hyreskedjans
nya ordförande.

år har hon varit en viktig drivande kraft inom
föreningens styrelsearbete. Att hon nu tar
över ordföranderollen känns som en naturlig
och bra utveckling.

VIKTIGA PUNKTER PÅ DAGORDNINGEN
Under det gemensamma mötet avverkades
en rad viktiga programpunkter. Bodel Blom
redogjorde för den kommande nya dataskyddslagen, GDPR och vad den innebär för
hyresföretagen. Bodel har tillsammans med
Mikael Öberg, SRA, och Helena Larsson, Hyreskedjan, skapat en informationsbank för
medlemsföretagen som kommer att publiceras på respektive förenings hemsida.
Magnus Jaasund från Hyreskedjan informerade kring de lagar och regler som gäller vid
transport samt uthyrning av registrerade fordon.
www.SvenskRental.se • Maj - Juni 2018 • Svensk Rental Tidning
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Anders Hedlöf från
Arema Rental AB.

Per Rydberg från Scanmaskin.

typer av trycksaker inom SRA samt den nya
hemsidan för föreningen.

INTRESSANT GRUPPARBETE
GÄLLANDE SAMARBETET
Dagen fortsatte sedan med grupparbeten
gällande samarbetet mellan de båda föreningarna, Swedish Rental och Hyreskedjan
gällande fördelar, farhågor och medlemsnyttan med att öka samarbetet. Stämningen var
god och öppenhjärtligt. Generellt gavs mest
positiva kommentarer från de olika diskussionsgrupperna. Många framhöll att för att
kunna utveckla rentalbranschen i Sverige
mera effektiv är i förlängningen bästa vägen
en stark förening och att en förening var att
föredra. Bedömningen var också att båda föreningarna kan tillföra mycket positivt för en
ökad gemensam nytta. Flera framhöll att om
vi blir fler blir vi även starkare och kan enklare och mera effektivt driva frågor gentemot
myndigheter dessutom blir det mindre dub-

belarbete med en förening. En annan fördel
är för leverantörerna som inte längre behöver
vara med i två föreningar. Man tyckte också
att det kansliupplägg som SRA har fungerar
bra och man också alltid har en uppdaterad
fungerande hemsida. Men det fanns också
farhågor som att de mindre uthyrarna inte
kommer att synas eller kommer at få svårt
att göra sig hörda. En fråga ställdes hur det
kommer att bli med rösträtten när storleken
på medlemmarna varierar ganska mycket.
Någon annan upplevde att med en förening
kanske gruppkänslan försvinner som det varit
mycket av inom Hyreskedjan under åren. En
annan synpunkt var att risken för konflikter
kanske ökar och att man tappar fokus. En annan synpunkt rent generellt vad gäller inriktingen som gäller båda föreningarna var att
fokus på tyngre entreprenadmaskiner saknas
blad uthyrarna.
Allt som allt blev diskussionerna om samgåendet ett mycket intressant inslag i mötet
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och den allmänna stånd punkten var tydlig
att en förening är att föredra.

“KUNDVÅRD SUGER”
Innan dagens sista föreläsning avtackades Hyreskedjans avgående ordförande Thomas Trudesson samt Magnus Jaasund som lämnade
sitt styrelseuppdrag. Sist ut var sedan föreläsaren Hans Olsson som fängslande och även
humoristiskt talade över ämnet att “Kunden
har alltid fel och att kundvård suger”. Dagen
avslutades med gemensam middag med god
stämning och många skratt. Det faktum att
mässan Nordbygg arrangerades samtidigt på
Stockholmsmässan gjorde att en del leverantörer uteblev från mötet. Saknades gjorde också
en del välkända ansikten och stämningshöjare
från Hyreskedjan som exempelvis Sune Almqvist. Mässan Nordbygg besöktes av de flesta
mötesdeltagarna påföljande dag.
www.swedishrental.se
www.hyreskedjan.se

25

HILTI lanserar sin första bandsåg
Hilti kompletterar en ledande portfölj av batteridrivna verktyg med den första bandsågen
på den kraftfulla 22V-batteriplattformen.
Den nya batteridrivna bandsågen SB 4-A22
kapar metall med mycket låga bullernivåer
och minimerar samtidigt mängden gnistor
tack vare kallkapningsbladet.
Bandsågen har konstruerats för rörmokare
och elektriker som behöver kunna kapa med
exakt precision, och den har utformats för
kunna hantera metallrör, kanaler, armering,
stänger och plåt med ett djup på upp till 63,5
mm.
SB 4-A22 väger bara 3,8 kg, genomför 167
varv per minut (r/min) och är utrustad med
en LED- lampa.
Den nya sågen hämtar kraft ifrån Hiltis
nya generation av 22V-batterier och är helt
kompatibel med Hiltis 22V-batteriplattform.
Batterierna har en drifttid som utökats med
upp till 80 %, vilket gör att verktygen kan hantera sådana jobb som förr krävde en nätansluten modell.
SB 4-A22 levereras också med Hilti Connect, en lättanvänd app för verktyg som ansluter till en mobiltelefon eller annan mobil
enhet med hjälp av Near Field Communication-teknik (NFC) som är inbyggd i verktyget.

Den ger omedelbar åtkomst till information
som verktygstyp, serienummer, ägare, garantier, service- och reparationsschema och
praktiska vägledningar.
Maria Nylén, Produktchef för batteridrivna verktyg på Hilti säger: ”Med SB 4-A22
minimerar vi buller på arbetsplatsen i stor
utsträckning. Detta beror på att Hiltis första
bandsåg är mycket tyst, och när den kombineras med ett kallkapningsblad, slipper man
också gnistorna.”
”Vi skapade SB 4-A22 som ett komplement
till vår befintliga portfölj av batteridrivna
verktyg för att säkerställa att vi kan leverera
kall kapning av yttersta kvalitet med lite spån,
även när man kapar de tunnaste profilerna”,
fortsätter Maria Nylén.

Världens första batteridrivna 54V-kompressor
Nu maxar DEWALT den sladdlösa friheten med
en helt ny kompressor med oslagbar batterikraft.
Tack vare den unika batteriplattformen 54V
FLEXVOLT kan nya DCC1054 både leverera hög
tryckluftskapacitet och optimal flexibilitet.
Nu satsar DEWALT på att underlätta jobbvardagen för professionella hantverkare som
arbetar med pneumatiska verktyg som t ex
dyckertpistoler och spikpistoler. Genom att
lansera en helt ny batteridriven 54V-kompressor skapar man möjligheten att göra jobb
som kräver tryckluft i princip var som helst,
oberoende av strömförsörjning.
Dessutom är den nya kompressorn extra
kompakt och lätt, den väger bara 12 kilo med
batteri, och är därför mycket portabel och
smidig att ta med sig mellan olika uppdrag.

Nya DCC1054 är den första i sitt slag i världen och bygger på DEWALTs unika batteriplattform 54V FLEXVOLT vilket både ger hög
prestanda och lång körtid. På en enda laddning går det att skjuta upp till 900 skott med
en dyckertpistol på 18 gauge. Det motsvarar
en hel dags infästningsjobb med ett enda batteri. En stor fördel med DEWALTs nya kompressor är också att den är kompatibel med
alla pneumatiska verktyg oavsett märke. Det
innebär att det går att fortsätta använda de
verktyg man redan har, det är bara att koppla
ihop dem med den nya kompressorn utan
problem.
Lufttanken rymmer 10 liter och arbetstrycket ligger på upp till 9,3 bar vilket gör
kompressorn lämplig att använda till en rad
olika applikationer så som innertak, golvsocklar, fönsterfoder, möbeltillverkning med
mera. Den är också mycket bekväm att använda tack vare ett nytt smart kontrollvred,
OneTurn-Regulator, som är designat för
snabbjustering av lufttrycket till rätt nivå. Till
det kommer en oljefri, borstlös DEWALTmotor och en robust konstruktion med kraftigt skyddshölje. Sammantaget ger det en
toppmodern kompressor som kräver minimalt underhåll.

Nytt från Messersi
Carlsson & Co har en del nytt att visa
upp under våren. En nyhet från Messersi, marknadsledaren på minidumprar, är
Messersi TC 230d. Bolaget passar även
på att fira att man fyller 25 år i år.
Messersi TC 230 d är vidareutveckling av den tidigare modellen TCH
2300. Maskinen är fabriksbyggd med
svängbar och självlastande dumperkorg
i ett paket, larvgående med Kubota 3 cylindrig Dieselmotor på 18,5 kW.
Messersi TC 230d är en vidareutvecklad nyhet med väl beprövad teknik från
övriga modeller ifrån Messersi i Italien.
För enkel i och urstigning är sittplatsen
utrustad med uppfällbara joystickar på
båda sidor, joystickarna ger en bekväm
och ergonomisk körställning.
Minidumpern är utrustad med svängbar dumperkorg som med fördel kan
utrustas med en fabriksmonterad självlastning. Dumpern kan även utrustas
med hydrauluttag för till exempel drift
av jordborr, hammare eller liknande hydraulisk utrustning. Larvchassit är försett med boggieupphängning vilket ger
en mjuk och fin körning över hinder.
Maskinen har också breda och långa larver vilket ger en bekväm körning även i
högre hastigheter.
Minidumpern med tjänstevikt på
2200 kg har en lastkapacitet på 2300 kg
och lastvolym på 1170 liter. Maskinens
totalbredd är endast 130 cm vilket ger en
maskin i den här storleksklassen väldigt
kompakta mått och blir därför mycket
lättmanövrerad även i trånga utrymmen.
Carlsson & Co har sålt de italienska
minidumperna och minigrävarna ifrån
Italienska Messersi i Sverige sedan 1995.
www.carlsson-co.se
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Och vad gör vi med dammet i år?
Det händer ständigt något bland svenska tillverkare av
utrustning för stofthantering och rening av luft. Den här
temaartikeln redogör för senaste nytt.

H

ela världen tittar på eller ändrar sina
reningskrav utifrån svenska produkter. Exempelvis har de amerikanska reglerna skärpts kraftigt för exempelvis
kvartsdamm så att de tangerar våra regler,
något som vi berättade om redan i förra årets
temaartikel. Amerikanska tillverkare fick extremt bråttom att uppgradera sina produkter
medan svenska produkter med god marginal
klarade kraven från start.

RENING AV VATTEN PÅ BYGGARBETSPLATSEN ALLT VIKTIGARE

långt framme. Den här tema artikeln handlar
inte om vattenfiltrering men i samband med
mässan DEMCON på Infracity i höst kommer
seminarier att arrangeras både gällande hantering och skydd mot kvartsdamm samt hur
man effektivt filtrerar och renar vatten på och
från byggarbetsplatser.

NY LITEN OXYSAN
Som bekant säljer Jerneviken Maskin Oxysans joniseringsenheter som binder damm-

Kvartsdamm och andra farliga partiklar i
luften på byggarbetsplatsen har länge varit
i fokus i Sverige och övriga Europa. Men sedan ett antal år tillbaka har det vatten som
används och genereras på en byggarbetsplats
också kommit i fokus. Även här är Sverige
Svensk Rental Tidning • Maj - Juni 2018 • www.SvenskRental.se

partiklar genom joniseringsteknik så att de
klumpar ihop sig och trillar ner på golvet så
att de enkelt kan samlas upp. Sortimentet har
nu utökats med Oxysan 200 som är en mycket liten behändig enhet lämplig för mycket
små utrymmen.
www.jerneviken.se

HTC D60 VINNER INNOVATIONSPRIS
För en tid sedan lanserade HTC sin nya stoftavskiljare HTC D60, något som vi berättat om
i tidningen. För sin innovativa produktnyhet
har HTC för andra året i rad vunnit mässan
World of Concretes pris “Most Innovative
Product” i kategorin ”Industry choice”, som
baseras på användarnas egna röster. I år är det
den nya stoftavkiljaren HTC D60 vunnit utmärkelsen i klassen ”Dust Control and Accessories”. Detta följer framgången med den nya
slipmaskinserien HTC DURATIQ, som vann
samma pris föregående år.
Stoftavskiljaren HTC D60 är speciellt konstruerad för att hantera damm vid golvslipning med fokus på kontinuerlig drift. Den är
utrustad med många smarta funktioner, till
exempel automatisk filterrengöring, en in-
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FRI ENTRÉ
TILL MÄSSAN
Registrera dig på
maskinmässan.se

800 nyheter

Trygga affärer

Prova maskiner

Svenska Maskinmässan presenteras
av MaskinLeverantörerna i samråd
med Maskinentreprenörerna.
Presenteras av:

Presenteras av:

Mediapartner:
I samarbete med:

I samarbete med:

Fria seminarier

Träffa branschkollegor

maskinmassan@svenskamassan.se
maskinmassan@svenskamassan.se
#maskinmässan #maskinmässan
www.maskinmässan.se
www.maskinmässan.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.
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MIDHAGE MARKNADSFÖR
STRONG I SVERIGE
tegrerad föravskiljare och fjärranslutning till
HTC DURATIQ slipmaskiner.
Tävlingen som arrangeras av Hanley Wood
utlystes i samband med World of Concretemässan i Las Vegas, har som syfte att lyfta fram
de mest innovativa och banbrytande produkterna för betongbranschen i olika kategorier.
HTC D60 nominerades i kategorin ”Dust Control and Accessories” och kunde på mässan ses
tillsammans med hela HTCs sortiment av sliputrustning och lösningar (golvslipmaskiner, diamantverktyg, stoftavskiljare och golvlösningar).
www.htc-floorsystems.com

SILAS LUFTRENARE BÄST I TEST
Sila AB är den lilla tillverkaren som börjar vinna
allt mera mark och fler och fler entreprenörer
upptäcker fördelarna med Silas sortiment. En
stor nyhet för en tid sedan är att deras luftrenare
Sila 600A2 fick bäst i test i tidningen Byggarbetaren. Andreas Lundin, som är försäljningschef
på Sila, berättar att man nu gjort Sila 600 ännu
bättre. “Nu får kunden även en driftstidmätare,
en filterlucka för snabbt grovfilterbyte, filterindikator och sen har den ju blivit ett halvt kilo
lättare också. Därför byter vi nu ut tvåan mot en
trea: Sila 600A3 är här”, berättar Andreas.
För att ta så lite plats som möjligt i en dörröppning, är Sila 600A3 byggd på höjden och har
även stor filteryta för att vara så effektiv som
möjligt. Med 600 m3/h är den perfekt för mindre rum som t ex badrum. Den klarar av rum
upp till 23 m2 (beräknat på 2,5 m takhöjd och en
luftomsättning på 10 gånger per timme). Sila
600A3 har två utblås som gör att användaren

både kan leda ren luft tillbaka till ditt arbetsområde och dels kan leda ut luft för att skapa ett
undertryck.
Andra nyheter från Sila är att den patenterade Saneringsramen har blivit 30 kg starkare
och fått den gröna Sila-färgen. “Nu kan man
även köpa till en Frontstos och en Saneringsstos som extra tillbehör. Med Frontstosen kan
luftrenaren placeras centralt. Slangens öppning kan enkelt flyttas. Frontstosen monteras
på sugsidan av luftrenaren med 4 skruvar. Saneringsstosen kopplas till slangänden och är
försedd med grovfilter”, berättar Andreas.
I nuläget består Silas sortiment av Sila
600A3, som vi berättat om. Till det skall Sila
1000A2, Sila 2000A2 och Sila 5000A2 läggas
samt saneringsramen förståss, vilka vi presenterat i tidningen vid ett tidigare tillfälle.
www.silaproducts.se

Strong är en tillverkare som fram tills för någon månad sedan var okänd för Svensk Rental
Tidning. Strong är ett starkt namn i Finland
och nu tar Jack Midhage AB upp produkterna
i sitt sortiment för den svenska marknaden.
Midhage har med sina joniseringsaggregat, Jonex, etablerat sig även inom luftrening
på den svenska byggmarknaden. Joniseringsaggregaten renar luften på byggarbetsplatsen
från damm, mögelsporer, dålig lukt och andra

Tekniska data Sila 600A3
L x B x H		
316 x 296 x 526 mm
Vikt		
13,4 kg
Flöde		
600 m3/h
Effekt		
155 W
Filterindikator
Ja
Timmräknare
Ja
Ljudnivå		
66dB
Grovfilter		
G4
HEPA-filter
H13 ≥99,95 %, 4,45 m2
		Enligt EN1822:2009
Tillbehör		
Saneringsram, Utblås-kit,
		
Frontstos & saneringsstos,
		
Engångsslang, 203-slang
		med väska
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hage blir auktoriserad servicepartner för hela
Strongs maskinprogram. Service och underhåll kommer att kunna erbjudas vid Midhages egna servicecenter i Göteborg och i Solna.
En stor del av tillverkningen är förlagd
till Finland. Produktprogrammet innehåller
flera modeller av varje maskintyp; luftrenare,
stoftavskiljare, föravskiljare och våtsugar. Ytterligare modeller är planerade och kommer
att lanseras under våren och sommaren. Produktutveckling och kvalitet i utförande har
satts i främsta rummet och maskinerna har
flera intressanta lösningar och unika detaljer.
Hela sortimentet av Strongs produkter
finns nu i Midhages program och det presenterades närmare i Midhages monter på Nordbygg under våren samt kommer att visas på
Demcon under hösten.
www.midhage.se

DAMMFRITT UTAN
KABEL MED FESTOOL
mikropartiklar. Även det farliga kvartsdammet avlägsnas effektivt. Jonex-aggregaten
används med fördel tillsammans med traditionella luftrenare för att kunna styra och
kontrollera luftströmmarna i rummet och
därmed maximera joniseringseffekten. För
att kunna erbjuda ett komplett program inom
luftrening inleder nu Midhage ett samarbete
med Strong OY.
Strong OY är Finlands ledande inom branschen med egen tillverkning av luftrenare,
stoftavskiljare och våtsugar. De har i dagsläget en mycket stark ställning på den finska
marknaden med en marknadsandel, enligt
Midhage, på ca 50 procent men i Sverige har
de hittills varit ett nästan okänt varumärke.
Strong Sverige AB drivs av Jan-Henrik
Svensson som också är VD i det svenska bolaget. Jan-Henrik är en välkänd profil i denna
bransch och har bland annat varit en av dem
som har utformat Pullman Ermators modellprogram, enligt Jack Midhage AB. Han har
även drivit SWIX AB specialmaskiner och senast integrerat Centractions sortiment med
Pullman Ermator AB.
Jan-Henrik är också den som tillsammans med Strong Finland utformat det nya
programmet som Midhage i samarbete med
Strong nu ska introducera till uthyrare, betonghåltagare och andra aktörer inom byggindustrin. Samarbetet innebär även att Mid-

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. Med de nya förbättringarna av CT-dammsugarna 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.
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Och får sedan - tack vare smart fällmekanism
- loss den oerhört snabbt igen. Det har aldrig
varit enklare att arbeta effektivt och dammfritt. Alla nyheter har varit tillgängliga från
och med januari 2018.
www.festool.se

NYA INDUSTRIDAMMSUGARE
FRÅN SCANMASKIN
Under förra året lanserade Scanmaskin två
nya Industridammsugare, ScanDust 8000
och ScanDust 3600 som vi berättat om i SRT.
Maskinerna är utrustade med Hepa-filter
som tar hand om de ohälsosamma partiklarna. Dammsugarna är utrustade med en filtervakt som upplyser användaren om att det
är dags att rengöra filtret. För att hålla filtren
så rena som möjligt används rengöringssystemet Jet-Pulse som pulserar filtren. Maskinernas grovfilterpaket är i polyester med hög
separeringsgrad. Designen och filterarean på
dessa två nyförvärv i ScanDust serien är också
utformade så att man får ut mesta möjliga
sugkapacitet.
ScanDust 3600 och ScanDust 8000 är
helt byggda i stål och har kraftiga, slitstarka
och punkteringsfria däck som inte lämnar
märken efter sig. Maskinerna har dessutom
Longopac.
www.scanmaskin.se
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Ett av världens
starkaste varumärken byter namn

Hitachi, ett av världens största
och mest etablerade varumärken och ett begrepp inom verktygsvärlden kommer nu att gå in
under ett nytt namn – HiKOKI.
Bakgrunden till ändringen är
att Hitachikoncernen i juli 2017
sålde sin verktygsverksamhet,
Hitachi Koki Co. Ltd, till KKR,
en av världens största private
equity fonder. Detta innebär rejält stärkta muskler. För KKR har
i sin tur ambitionen att som global marknadsledare inom verktyg
öka satsningarna på innovationer
och varumärkesbyggande.
Att just HiKOKI är valt som
varumärke är för att knyta an till
den 70 år långa historiska kopplingen till Hitachi, samt till företagets nuvarande namn i Japan:
Hitachi Koki - här i Sverige mer
känt som Hitachi Power Tools.
För användare blir den synliga
skillnaden att Hitachi-produkter
byter namn till HiKOKI. Elverktygen kommer för övrigt att se
exakt likadana ut som tidigare.
Men i framtiden kommer dessa
att genomgå en markant utveckling i tekniskt hänseende.
“Hitachi har ju ett oerhört omfattande produktsortiment. Stereoanläggningar, entreprenadmaskiner, rulltrappor etc. Elverktyg har
varit en av de minsta divisionerna
hos Hitachi och kanske kommit
lite i skymundan. Det här gynnar oss eftersom all verksamhet
kommer att ägnas åt elverktyg.
Vi kommer att utgöra den enda

divisionen, vilket betyder ökad
lyhördhet gentemot användarna
och ökade resurser till innovationer. Det gynnar även användarna
eftersom vi också får en snabbare
utveckling från idé till färdig produkt. Snabbare ut på marknaden
med den allra senaste utvecklingen. Namnbytet kommer att
ske under kommande höst”, berättar marknadsansvariga Diana
Carlsson.
Redan nu kan man märka av
ett stärkt innovativt tänkande.
Man hade med sig flera starka
nyheter på mässan Nordbygg
fördelade på två montrar. I utomhusmontern visade man en ny
mobil armeringsstation. En utmärkt lösning för temporär eller
projektbaserad arbetsplats med
container innehållande bockmaskin, högklipp, arbetsbänkar,
armeringsupplag och arbetsplattform. Dessutom kan man arbeta
under komfortabla förhållanden.
Väderskyddet tillsammans med
det varmbonade kontoret i containern, skapar en behaglig miljö
att vistas i, oavsett väderförhållanden. Containern kan enkelt
monteras upp av två personer.
Med andra ord, allt på plats redan
från början.
I montern inne på mässan visade man det nya inom varumärket MFT – ett produktsortiment
för bl.a. skruv. MFT står för nordisk kvalité, innovativa lösningar
och produkter anpassade för
både vårt klimat och våra krav.

Besök oss på Nordbygg! Monter nr: B12:50

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.alimakhek.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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GODKÄND NORDBYGG-MÄSSA

med fler besökare

Mässan Nordbygg får godkänt även denna gång som rentalmässa men var
kanske inte riktigt lika vass som tidigare år trots att mässan besöktes av
drygt tusen fler besökare.
kare håller igen en aning. Men några exem-

N

ordbygg blev en lyckad tillställning
även detta år. För tidningens del var
det som vanligt främst B-hallens utställare som lockade. Här hittade vi i princip
alla aktörer som vänder sig till den nordiska
rentalmarknaden. Dock var känslan att rentalprägeln på hallen minskat en aning. Det
känns också som att andelen utställare för
arbetskläder ökat.

EN DEL NYTT
TROTS BAUMA I ANTÅGANDE
Det visades också en del nyheter på årets
mässa även om man redan nu kan märka att
det är Bauma-år nästa år och en del tillver-

pel på nyheter var ändå att Husqvarna visade
sitt nya sortiment entreprenadmaskiner som
man förvärvat från Atlas Copco som exempelvis markvibratorerna, glättare, stampar med
mera. Atlas Copco som hade montern mit
emot visade delar av sitt sortiment inklusive
nyheterna i sin pumpserie Weda. Garo rullade

FÖRENINGSUPPSLUTNING
I år hade flera branschorganisationer valt
att förlägga sina årsmöten i anslutning till
mässan. Håltagningsentreprenörerna och
Riv- & Saneringsentreprenörerna med den
nya gemensamma branschföreningen Byggnadsberedning höll till i Stockholmsmässans
konferensavdelning och merparten av mötesdeltagarna besökte även mässan. Rentalföreningarna Hyreskedjan och Swedish Rental
Association höll sina möten i Kungens Kurva
och fanns också på plats på mässan.

“Goa gubbar” från BVM och GEDA.
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Anna-Lena Lööf från Scanmaskin rattar en ny golvslip ur World Series.

Scanmaskins “Grand Old Man” Claes-Göran
Bergstrand.

ut sitt breda sortiment som förutom tillfällig
el och belysning även omfattar laddningslösningar för elbilar. I BVMs monter fanns en hel
del nytt som en ny lite batteridriven lift för
material och redskap från GEDA.
HTC visade en ny lite golvslip i serien
Duratiq kallad T5. Mitt emot stod konkurrenten Scanmaskin som passade på att för
första gången i Sverige visa nya World Series med många nya intressanta egenskaper.
Man släppte också nya verktygsserier. Företagets grundare, Claes-Göran Bergstrand,
som numera tagit et steg tillbaka fanns också
med i montern. Inte långt därifrån återfanns

Pullman-Ermator med flertalet starka och
välkända modeller. Zip Ups monter var som
vanligt fulladdad med nyheter från Dino,
Snorkel, ErgoMover, UpRight ställningar med
mera. Rickard Holmlund visade stolt upp den
nya saxliften Snorkel TM12E och passade på
att visa att man sålt ett exemplar av billiften
GSR 200T som parkerats utanför mässan.
Brubakken hade som vanligt en centralt placerad monter med flera nyheter, bland annat
nya saxliften JLG1932R och Ommelift 1300.
Grindex visade också sina senaste produkter
och på plats fanns även många andra som
Ställningsgrossisten, Matek, Blinkentools.
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En intressant nyhet var den smidiga mixerlösningen för exempelvis murbruk direkt på
arbetsplatsen. Produkten kallas Pelican Portamix och säljs av MM Norden AB. Tre trevliga unga tjejer berättade om produkten och
demonstrerade hur den funkade. Som vanligt
fanns naturligtvis uthyrarna Cramo och Ramirent med på mässan.
Allt som allt blev Nordbygg 2018 en helt
godkänd mässa för rentalmarknaden om än
inte riktigt lika vass som tidigare. Dock besöktes mässan av hela 48 000 besökare som
är drygt tusen fler än mässan 2016.
www.nordbygg.se

No.1

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

= Tryggt maskinägande
0512 - 30 16 20

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

hullert.se

36

Svenska Maskinmässan utställarlista 2018
AB G Alexandersson
C:04

Delvator
N:12

Hydroscand
Ö:08

Miljömaskiner
V:07

Ren Väg i Borås
V:08

Swecon
Ö:20

AB Hüllert Maskin
S:40

Drivex
S:37

Häggblom
N:28

Mählers
S:66

RF-System
S:20

Sweep Sopmaskiner
N:01B

ABL Construction
Equipment
C:06

Dynapac Compaction
Equipment
C:29

Intermercato
C:31

ML-utbildning
C:30

Rosenqvists Maskin
N:11

Aebi Schmidt
C:11

EMS GROUP
Ö:26

Metsjö
Ö:24

Motorex
C:11

Rototilt
C:26

Svenningsens
Maskin
Ö:07

Allumaskin
S:33

engcon
N:02

JCB
N:19

MTT
S:62

Scantruck AB
Ö:10

Amas
C:27

Entrack
C:20

Kaeser
N:05

NDI
N:26

SEMAB
Ö:12

Atlas Copco
C:19

Ergoseat
Ö:21

KG Knutsson
N:01A

Nokian
S:55

Sitech
N:08

Bala Agri
S:21

Etebra Maskin & Vagn
S:02

Lannen
S:04

Nordfarm
V:03

STS
Ö:13

Beck Maskin
N:15

Exero
N:20B

Lantmännen
N:09

Norditek
N:07

SKF
S:43

Bengt Bergs
Maskinservice
V:07

Forshaga Bil & Maskin
Ö:17

Leica
C:15

Norje
S:45

SMM Deluvo
C:32

Liebherr
V:09

Norrmaskiner
Ö:25

SMP Parts
S:53

Ljungby Maskin
S:60

Norsecraft Geo
S:49

Starke Arvid
C:01

Lundaman
S:05

Närlant Import
C:22

Steelwrist
N:22

Maskinia
C:38

OilQuick
C:23

Stig Machine
S:30

Maskinentreprenörerna
C:28

Olofsfors
N:13

Ströman
V:04

OP System
N:24

Ståhles Mining And
Construction
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BIGAB
S:39

Fredheim
N:20

Blinkentools
S:25

Friggeråkers
Verkstäder
V:10

Bobcat
S:50

Gjerstad Products
V:05

Bridgestone
V:06

Götene Ufo
S:07

Brodd-Son
C:07

HSP Gripen
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Carlsson & Co
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Holms
C:07

MaskinLeverantörerna
C:30

CEJN
Ö:09
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N:17
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Hultdin
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C:16

Dasa
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Hydrema
S:10

Metso
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Partrex
Ö:15
Pon Equipment
V:02
Power Tools
S:31

Sundahls
S:03
Sundbybergs
Åkeri & transport
N:01C
Svab Hydralik
N:22

Swepac
Ö:18
Söderberg & Haak
N:16
Tamtron
Ö:11
Trejon
S:11
Trelleborg
S:47
TYRI
N:01
Veekmas
S:64
Vretmaskin
Ö:19
Wacker Neuson
N:10
Waldung
S:29
Wiklund Trading
S:63
Willegruppen
V:07
Wirtgen
V:01
Ysta-Maskiner
S:01
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SVENSKA MASKINMÄSSAN
– ETT STARKT KORT!

I

Ett starkt startfält på
Svenska Maskinmässan 2018
bestående av många starka
namn inom maskiner och
utrustningar för bygg- och
anläggning.

N
N:01C N:01

N:07

N:05

N:
01
N: A
01
B
N:
03

Utställarentré
Service Center
Utställarparkering

ut och i nuläget har nästan 115 företag bokat
monter plus ett 10-tal mediarepresentanter
och däribland branschtidningen Svensk Rental.
Med anledning av att den franska mässan
Intermat nyligen avslutats och som innehöll
en hel del intressanta nyheter vet vi med bestämdhet att dessa även kommer att visas på
Svenska Maskinmässan. Väl mött till några
intressanta och förhoppningsvis soliga dagar på Solvalla. Mer information hittar du på
mässans hemsida.
www.maskinmassan.se

juni 2016 arrangerades den första upplagan
av branschföreningen Maskinleverantörerna
egen mässa, Svenska Maskinmässan, som genomförs i samarbete med branschföreningen
Maskinentreprenörerna. Mässan 2016 arrangerades av Svenska Mässan på Solvalla i Stockholm och utfallet blev mycket lyckat. Mässan
besöktes under tre mässdagar av hela 11740
unika besökare och proffs inom branschen.
Nu är det snart dags att slå upp portarna
för uppföljaren som arrangeras på samma
plats mellan 31 maj till 1 juni, 2018. Endast
medlemmar i Maskinleverantörerna få ställa
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Restauranger

Besökarentré. Parkering

Presenteras av:

I samråd med:

Mediapartners:
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Intermats

REVANSCH
Mässan ansågs tidigare för fransk, eller för lokal, som
i sig inte borde vara något negativt. Men i år bevisade
Intermat att den kan locka både internationella besökare
och utställare.

D

en franska mässan Intermat har under
de senaste åren den arrangerats fått en
del kritik för att den varit ganska lokal,
det vill säga “fransk”, och inte riktigt uppnått
den internationella status som mässan utgett
sig för att ha. Men årets utgåva, som arrangerades 23-28 april, höll mycket väl måtten för
en internationell mässa, enligt SRTs utsände.

Och i montrarna fanns många nya intressanta produkter.

VÄLBESÖKT MÄSSA
Totalt ställde cirka 1400 företag ut på årets utgåva av Intermat. Mässan lockade hela 173300
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39

besökare vilket är en kraftigt ökning jämfört
med 2015. Besökarna kom från totalt 160 olika
länder.
Ett ganska stort antal svenska företag
ställde ut och man hade dessutom olika paviljonger för utställare från Kina, USA med flera
regioner och länder. Totalt spände mässan
över fyra inomhushallar och tre omfattande
utomhusytor samt en separat demoyta.

INDELAD I PRODUKTSEKTORER
I en av hallarna arrangerades den europeiska
versionen av amerikanska mässan World of
Concrete som lanserades i samband med
Intermat 2015. Totalt ställde 200 företag
ut på World of Concrete Europe. Intermat
hade också ett tydligt fokus på maskinuthyrningsbranschen dels med tanke på alla
leverantörer av utrustning som lämpar sig

för uthyrning samt att flera europeiska
maskinuthyrare ställde ut som exempelvis
franska jätten Loxam. En särskild rentaldag
arrangerades också en av mässdagarna med
olika föreläsningar i ämnet rental. Bland de
övergripande nyheterna handlade mycket
om eldrift. Mer eller mindre de flesta stora
maskintillverkarna visade eldrivna modeller.
Det var gott om motortillverkare också som

www.SvenskRental.se • Maj - Juni 2018 • Svensk Rental Tidning
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alla visade motorer som uppfyllde de nya
emissionskraven.
På mässan fanns också olika typer av produktsektorer såsom Demolition & Recycling, Earthmoving, Roads, Minerals med mera där utställare
inom dessa sektorer samlades. Seminarier inom
respektive område anordnades parallellt.

DEMONSTRATIONSOMRÅDET
Även vid årets upplaga av Intermat fanns
ett demonstrationsområde som i år mätte
hela 30000 kvm. Här arrangerades livedemonstrationer för grävlastare, grävmaskiner,
kompaktlastare, mobila krossar och siktar,
rivningsverktyg, krosskopor med mera.

Svensk Rental Tidning • Maj - Juni 2018 • www.SvenskRental.se

UTRUSTNING FÖR SLIPNING
OCH POLERING AV GOLVYTOR
Maskiner och verktyg för slipning och polering av betonggolv har fått ett starkt fotfäste på mässan, det märktes tydligt i år med
många tillverkare från Europa, Asien och
USA. Denna sektor har också en stark kopp-

BY SCANMASKIN

WORLD S

WORLD S
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GRINDING
IN THE FAST LANE

MARKNADENS SNABBASTE OCH MEST KRAFTFULLA MASKIN

FÖR EN HELT NY SLIPUPPLEVELSE!

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.
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ling till rentalbranschen och många av bolagen ställde också ut i den del som betecknades som World of Concrete Europe.

NORDISKA UTSTÄLLARE
En hyfsad skara av nordiska tillverkare varav de
flesta var svenska ställde ut på mässan såsom
HusqvarnaMCS
med
Pullman
Ermator
ochv1.pdf
HTC,
Svensk
Rental
Ad 186x90

1

Volvo, Sandvik, Atlas Copco, Steelwrist, Brokk
från Sverige och Rammer, Robi, Allu, Dynaset
från Filand för att nämna några. Det visades
också över lag en hel del nya produkter i montrarna som publiceras separat i detta och kommande nummer av tidningen. En intressant
nyhet som kan nämnas redan nu är att HTC
lanserade
en ny16:36
model, T5, i sin Duratiq-serie.
10/11/2017

En hel del svenskar besökte också mässan.
Olika branschföreningar hade bland annat
arrangerat gruppresor. Nästa Intermat i Paris arrangeras 2020 men datum är inte satta
ännu. Däremot arrangeras Intermat Asean i
Bangkok, 6-8 september på mässområdet Impact Exhibition & Convention Center.
www.intermat.fr

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.
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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

2384_18_C_SE_AD_190x90_Done_masterpieces_Rental_Magazine_ly2.indd 1

Gå gärna in och läs
fler nyheter och reportage på

www.svenskrental.se

Kraft och komfort i fin harmoni
2-tons grävmaskiner
www.wackerneuson.se

20.03.18 08:55
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SLADDLÖST FRÅN BOSCH

För första gången inkluderas en sladdlös
kantfräs och en sladdlös hyvel till Boschs
12V-segment. Det är kantfräsen GKF 12V-8
Professional och hyveln GHO 12V-20 Professional, två apparater som är kompakta,
kraftfulla och framförallt ergonomiska.
Hantverkare kan arbeta flexibelt och med
en god kontroll över verktyget vid inredningsarbeten som inkluderar kök- och
fönsterbyggen samt trappor och möbler.
Båda apparater levereras i den nya LBOXX 136 som ger hantverkare en enklare hantering vid transport och förvaring.
Med hjälp av ett klicksystem kan boxarna
öppnas även när de är staplade och de går
enkelt att kopplas ihop och separeras med
bara en hand. De nya modellerna L-BOXX
102, 136, 238 och 374 är dessutom lättare,
har mer utrymme och är robustare än tidigare modeller.

Milwaukee® tar ledningen i tigersågskategorin

M18 FUEL Hackzall är en snabb 18V tigersåg
för enhandsbruk som kombinerar kraften hos
M18 FUEL med en kompakt och ergonomisk
design. Det nya verktyget ger snabbare kapning för användningsområden som rör- och
kabeldragning och renovering och har en kapacitet på 220 kapningar per laddning med en
vibrationsnivå på endast 9,7m/s².
”Ända sedan vi uppfann Sawzall, har Milwaukee varit ledande inom utvecklingen av
tigersågar. Vår ledande ställning befästes ytterligare när vi skapade kategorin tigersågar
för enhandsbruk med lanseringen av M12
Hackzall år 2008. Nu har vi höjt ribban ytterligare genom att lansera den första kolborstfria 18V tigersågen för enhandsbruk”, säger
Tobias Jönsson, produktchef för Norden på
Milwaukee.
Den kolborstfria POWERSTATE-motorn
ger mer kraft för tunga applikationer utan att

tappa eﬀekt. I kombination med en slaglängd
på 22 mm, levererar verktyget den snabbaste
kaphastigheten i sin klass. När verktyget är
utrustat med ett M18 REDLITHIUM-ION
5,0 Ah batteri, levererar verktyget upp till 180
kapningar av trä med måtten 38 x 89 mm och
över 220 kapningar av 19 mm metallrör. REDLINK PLUS-elektroniken säkerställer maximal prestanda under belastning och skyddar
mot överbelastning och överhettning.
Ett dubbelt motviktsbalanssystem och
vridbart anhåll ger mindre vibrationer för
snabbare mjukstart och mindre sågbladsvibrationer vid kapning av metall och PVC, vilket minskar ansträngningen för användaren
och ger jämnare kapning med ökad kontroll.
Milwaukee POWERSTATE kolborstfria
motorer har inga slitdelar som behöver bytas
ut och tillsammans med förbättrat vattenoch dammskydd får sågen ökad livslängd.

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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OFFICIELL MANITOU-IMPORTÖR I SVERIGE
Rådfråga Scantruck om du vill lyfta din verksamhet till nästa nivå. Vi är officiell importör av de
kända Manitou teleskoplastarna, Mustang minilastare och PB Platforms saxliftar i Sverige.
Vi erbjuder marknadens största urval av nya och begagnade maskiner – och vi håller igång din
verksamhet med en komplett serviceorganisation och kort reaktionstid.
Kom förbi vårt spritt nya huvudkontor i Rosersberg vid Stockholm, där vi har 3.000 kvm under tak.

På återseende hos Scantruck

DU KAN OCKSÅ KONTAKTA
Lasse Lans
0722 403 106
Anker B. Lemvig
0722 403 101
Bo Bergqvist
0722 403 107
Jan Bratowski
0706 493 401

Scantruck är officiell importör av Manitou, Mustang och PB Platforms i Sverige

Hitta återförsäljare på

www.scantruck.se

FURUKAWA HYDRAULHAMMARE
STORA OCH SMÅ HAMMARE UTAN GENOMGÅENDE BULTAR

DAMMBINDNING

ENKELT OCH EFFEKTIVT

AMAS Svenska AB
Kvartsgatan 8, 749 40 Enköping
0171-48 74 00, info@amas.se
www.amas.se

Kontakta oss för mer info!

”När erfarenhet räknas är
bara det bästa gott nog”
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JCB LANSERAR

lithiumdrivna saxliftar

För drygt ett år sedan meddelade den brittiska tillverkaren JCB att man ger sig in i saxliftbranschen. Under 2017 presenterade man
nio nya elektriska saxliftar. Nu har JCB Access
presenterat en ny innovation för sektorn med
lanseringen av de fem helt nya litiumjonmodellerna: S1530E, S1930E, S2032E, S2646E och
S2646E, med arbetshöjder på 6,6m till 10,1m.
Litiumjonbatterier erbjuder upp till 40%
längre drift och 50% sänkning av laddningstiden. Den holländska uthyraren Hoogwerk
har redan beställt 420 av de nya litiumjon saxliftarna, eftersom de skapar ett nytt ”grönt”
hyresföretag.
”Vi är glada över att erbjuda innovativa nya
lösningar till den kraftfulla accessbranschen
så tidigt i JCBs tillträde till sektorn. Lithiumjonstyrda saxliftar kommer att erbjuda
verkliga fördelar för våra kunder runt om i
världen, särskilt när det gäller att minska den
totala ägandekostnaden”, säger JCB Access
Managing Director Jonathan Garnham.
Litiumjondesignen har skapats som svar
på kundernas efterfrågan, bland annat från
Hoogwerk. Bolaget etablerar en grön hyresverksamhet över hela Holland, med ett webbaserat
beställningssystem och timvisa hyresperioder.
Att ha ett enkelt, säkert laddningssystem var en
viktig del av bolagets utvecklingsplan.

OMRÖRARE SOM KÖRS PÅ BATTERI
Nu kan DEWALT äntligen presentera en batteridriven omrörare som kan matcha en nätansluten. Tack vare det unika 54 V batteriet
XR FLEXVOLT levererar nya DCD240 både
exceptionell kraft och sladdlös frihet.
Nu tar Dewalt ytterligare ett steg i utvecklingen av sina kraftfulla batteridrivna verktyg
och lanserar en omrörare med tvåhandsfattning som är den första i sitt slag.
Nya DCD240 har en uteffekt på hela 1600
watt vilket gör att den snabbt och lätt klarar alla typer av krävande och trögflytande
blandningsjobb som förekommer på en
byggarbetsplats. Betong, murbruk, kakelfix, gips, bygglim eller färg spelar ingen roll,
dessutom finns det fem olika hastighetslägen som gör det enkelt att justera och anpassa varvtalet till materialet, från 225 ända
upp till 725 RPM. Inbyggd mjukstart ser också till att det blir minimalt med stänkvatten,
smuts och spill. Eftersom nya DCD240 byg-

ger på DEWALTS världsunika och kraftfulla
batteriplattform 54V XR FLEXVOLT är körtiden också garanterat lång. I kombination
med en kolborstfri motor för bästa tänkbara
kraftöverföring blir resultatet en mycket hög
prestanda och lång hållbarhet. Att slippa
nätuppkoppling och långa skarvsladdar ger
också stor flexibilitet, dessutom är den nya
omröraren väldigt lätt och bekväm att använda. Komforten är hög med ergonomiskt
utformade handtag, väl avvägd balans och låg
vikt för att motverka trötthet i armarna under
intensiv användning.
Den låga vikten och kompakta designen
gör att omröraren till och med kan köras med
bara en hand. För att öka flexibiliteten ytterligare är DCD240 också försedd med ett M14gängat fäste som gör det lätt att byta till vilken
M14-gängad blandarstav som helst. Säkerheten är också optimal med säkerhetsströmbrytare som förhindrar ofrivilliga starter.

PACKOUT en revolution inom verktygsförvaring

Milwaukee lanserar en revolution inom verktygsförvaring, sortering och transport med det
nya modulbaserade förvaringssystemet PACKOUT.
PACKOUT är ett extremt mångsidigt och
slitstarkt förvaringssystem med ett helt nytt
fastsättningssystem som gör det möjligt att
stapla och fästa lådor, sortimentboxar och väskor i olika storlekar.
”Vårt mål här på Milwaukee är att alltid kunna
erbjuda ”Heavy Duty”-produkter som våra kunder
efterfrågar. Med lanseringen av det modulbaserade förvaringssystemet PACKOUT höjer vi ribban
ytterligare”, säger Pia Nielsen, Accessories Trade
Product Manager för Norden, på Milwaukee.

”I princip alla modulbaserade förvaringssystem på marknaden idag är begränsade till ett
specifikt mått eller en lådstorlek som begränsar
anpassningsmöjligheterna. PACKOUT ändrar
spelreglerna eftersom systemet gör det möjligt
att stapla och fästa lådor, sortimentboxar och
väskor av olika storlekar”, säger Pia.
Den lättanvända fastsättningsmekanismen
ger användarna friheten att snabbt stapla och
fästa PACKOUT verktygslådor, sortimentboxar
och verktygsväskor av olika storlekar i olika
kombinationer som passar deras behov. Förvaringssystemet PACKOUT omfattar 8 produkter
– 3 verktygslådor, 2 sortimentboxar och 3 verktygsväskor.
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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
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

SGS Alternativ Service AB

UTHYRNINGSSYSTEM från MCS

Ombesörjer reparation, service
och försäljning av bergborrmaskin
Cobra/Pionjär

Aerial Work Platforms
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Used Equipment

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

www.mcs-software.se

www.sgs-alternativservice.se
Booms · Scissors · Telehandlers

MCS Swedish Svensk Ad 40x60 v2.indd 1
Sales · Parts · Service

12/05/2017 14:36

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

FULL RANGE

www.brubakken.se

1–10 TON

FULL RANGE

2–14 TON

0,3–10 TON
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Återförsäljare STAFFANS MASKIN, SAXTORP TRADING, MECRA, SEMAB, METEMA

www.stigmachine.se

% 0171-544 00
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GEDA BatteryLadderLIFT
en världsnyhet från GEDA

Genom att använda mastskenor i form av
vikbara/raka stegar, tillsammans med en praktisk lösning för sammanfogning av stegdelarna, kan lyfthöjder på 2,1 – 10,0 m nås. Mastskenorna/stegarna är tillverkade i högsta kvalitet
och kan t.o.m. användas som vanlig stege när
det inte finns behov av att lyfta material.
GEDA BatteryLadderLIFT levereras med
snabbladdare (230 V) så att batteriet redan
efter 2 timmars laddtid kan presentera 400
löpmeter/laddning vid körning uppåt/neråt.
I tillvalssortimenten finns även en praktisk
väska som kan rymma batteriladdare och
eventuellt extra batteri. Batteriet är försett
med lysdioder som på ett tydligt sätt anger
hur mycket ström det är kvar i batteriet.
GEDA BatteryLadderLIFT levereras i tre
utföranden – Standard, Comfort och Premium, alla lika kraftfulla och lätta att hantera.
Med sladdlösa GEDA BatteryLadderLIFT
presenterar GEDA en ny generation materialtransportörer som ligger väl i tiden.
www.bvm.se

Med fokus
på kundnytta
Välkommen till Swepac
Produktlivslängd och enkelt handhavande är
några av våra ledstjärnor, men övergripande
handlar det om att vi förstår våra kunders behov
och kan översätta dem till pålitliga lösningar.
Vi lyssnar, analyserar, utvecklar och testar.
Och testar igen, oftast hos kund.
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Kundnära och kundstyrd utveckling är en
naturlig del i Swepacs verksamhet. Vi vet att
våra kunder behöver maskiner med hög kvalitet
som gör sitt jobb varje dag.
Läs mer om våra maskiner för jordpackning
och betongbehandling på www.swepac.se

Y SWEDI
S
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Med en enkel knapptryckning lyfts material
bekvämt uppför skenorna, utan kabeltrassel,
och därtill en snabb och okomplicerad uppmontering. Nya GEDA BatteryLadderLIFT
är den senaste nykomlingen bland GEDAs
materialtransportörer, montaget tar knappt 5
minuter och kan utföras av en person.
Med hjälp av ett 24 V/10 Ah Litium jon
batteri och olika typer av lastflak kan material
med upp till 120 kg vikt transporteras snabbt
och säkert. Liften styrs bekvämt av en trådlös fjärrkontroll eller via app i användarens
smartphone. Trots den höga lastkapaciteten
så klarar motorn en lyfthastighet på 15 m/min
vilket minimerar tiden för att transportera
material dit det behövs.
“Oavsett om man är golvläggare, målare,
VVS-tekniker, glasmästare, snickare, elektriker, hemmafixare och oavsett om det rör sig
om en renovering eller nybyggnation, GEDA
BatteryLadderLIFT är den ideala transportlösningen. Användningsområdet för GEDA
BatteryLadderLIFT är enormt.”

www.SvenskRental.se • Maj - Juni 2018 • Svensk Rental Tidning

50

STORSÄLJANDE MERLO

i Hüllerts monter

UNIVERSELL HUBB

MCS, specialisten inom uthyrningsprogramvara, har utvecklat MCS-rm Telematik-Hubb. Det
är en hubb som gör det möjligt för uthyrningsföretag att utnyttja sin befintliga telematikdata
från olika leverantörer så de kan använda denna
värdefulla information och skapa värde, genom
att uppgifterna enkelt kan nås via MCS uthyrningslösning, MCS-rm. Det är viktigt att veta
var sina maskiner befinner sig och om de t ex.
har förflyttats under en helg. Det är detta och
mycket mer som telematik och GPS-information hjälper till med.
Ett av de främsta problemen för uthyrningsföretag är att hantera data från en mängd olika
telematikleverantörer. Det är alldeles för opraktiskt att uthyrningspersonal behöver logga in på
respektive tillverkarportal för att nå information om sina maskiner. Alternativet är att för
en avsevärd kostnad installera helt nya telematikenheter inom hela uthyrningsverksamheten
och endast anlita en enskild leverantör för all
sin telematik.
Som en följd av detta utnyttjar uthyrningsföretag sällan befintlig telematikinformation fullt
ut, och med en möjlig tidsfördröjning innan informationen kan tydas, innebär att den ibland
ignoreras istället för att erbjuda mervärde till
driften av företaget.
I MCS nya Telematik-Hubb kan uthyrningsföretagen konfigurera och konsolidera alla sina
leverantörers loggningsuppgifter på ett ställe, så
att de kan slå upp utrustningens telematikuppgifter direkt i MCS-rm.
Med MCS-rm Telematik-Hubb kan företagen analysera och få tillgång till uppgifter om
utrustningens placering, underhåll och bränsleförbrukning samt information om utnyttjandegrad, och på så sätt säkerställa att maskiner
har använts enligt villkoren i uthyrningsavtalet.
Tack vare att industrins främsta telematikleverantörer redan har skrivit på för MCS Telematik-Hubb och många fler är på gång, är MCS
marknadsledare i att erbjuda innovativa och
praktiska programvarulösningar för uthyrning
som förenklar dagliga rutiner. MCS har lärt sig
från sina kunder att telematikdata om sin maskinpark kommer att spela en mycket större roll
inom uthyrningsbranschen i framtiden.

VTL - ny liftbilsserie
Brubakkens danska billiftleverantör
Versalift, presenterar nu en helt ny lättare serie av liftbilar anpassade för bl.a.
belysningsunderhåll. Den nya VTL-serien är ett resultat och utveckling av två
befintliga liftserier, VT och ETL.
Den nya serien, VTL har utvecklats
och tagits fram utifrån två befintliga
serier där man tagit det bästa från varje
serie och utvecklat en ny. Från VT serien
har man tagit den överlägset bästa bommen och från ETL-serien den extremt
låga vikten. Resultatet blev en helt ny,
lätt billiftserie med teleskopbommar
monterade på lätta och tunga lastbilar,
chassi eller skåpmodeller. Flera modeller kan köras med vanligt B-körkort.
Den nya Versalift VTL serien har extremt hållfasta stålbommar som ger förbättring i både arbetshöjd och räckvidd.
Konstruktionen ger en enorm stabilitet
– därav arbetsnamnet ”steady as a rock”.
Jämfört med den befintliga ETL-serien är det nya VTL:s nya ståltorn både
större och stabilare, vilket i sin tur både
ökar bommens längd och förbättrar hela
plattformens stabilitet. Trots den låga
vikten har liftarna korgkapacitet upp till
265 kg. Liftarna monteras med fördel på
Mercedes Sprinter, Renault Master, Ford
Transit, Iveco Daily och Ford Ranger.
Den nya serien är gjord för att arbeta
på vägarna med bl.a. belysningsunderhåll, den är konstruerad och tillverkad i
Europa och alla bommar får en noggrann
pulverlackering i full överensstämmelse
med C3 ISO-standarden för att klara de
hårda skiftande årstiderna i Europa.
Bommen och tornet har en ren design utan exponerade komponenter eller plastlock för låga livscykelkostnader
och lätt underhåll.
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Pålitlighet och mångsidighet står i blickfånget när AB Hüllert Maskin lyfter fram
några av sina storsäljande modeller av Merlo teleskoplastare under Svenska Maskinmässan.
På plats i montern finns bland annat
kompaktmodellen Merlo P27.6 och den
populära Merlo TF38.10. Men allt handlar
inte om dem. Merlos modellutbud exponeras med visning av en rad olika modeller, bland annat Merlos runtomsvängande
Roto-maskiner.
Merlo är det marknadsledande teleskoplastarmärket i Sverige sedan decennier.
Under åren har generalagenten AB Hüllert
Maskin byggt ut ett heltäckande nät med
omkring 40 serviceverkstäder och säljkontor spridda över hela landet.
Den starka positionen märks också på
det breda utbudet av teleskoplastarmodeller. Under årets Maskinmässa får kompaktmodellerna särskild uppmärksamhet.
Allfixarna Merlo 27.6 och Merlo 30.9 är två
kompaktmodeller som haft stora försäljningsframgångar. Deras styrka är den behändiga storleken tillsammans med mångsidigheten att bära olika typer av redskap.
De två har fått smeknamnet ”Allfixare” för
att betona att de har uppgifter för varje säsong.
Dessutom kommer två Merlo Roto till
Hüllerts mässmonter. Den ena är den väl
beprövade 30-metaren Roto 40.30MCSS
och den andra är Merlo Roto 40.16. Den
sistnämnda är den senaste och modernaste
versionen av den minsta Roto-modellen,
som kombinerar egenskaper som runtomsvängning med kompakta mått. På arbetsplatserna uppskattas modellen bland annat
därför att den gör sig så bra i trånga arbetsmiljöer, men ändå har lyftkapacitet och
styrka att klara tunga lyft.
Säljare och övrig personal i Hüllert Maskins monter kommer också att kunna berätta om kommande nyheter från Merlo.
Både Roto och Panoramic-serierna kommer
få helt nya modeller med bättre prestanda
gällande både lyftkapacitet och lyfthöjder.
Förarmiljö och komfort är också förbättrade på de kommande modellerna.
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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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