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34 DEMCON
  

EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Den 27-28 september i år arrangeras den
sjunde upplagan av den svenska demoleringsmässan på Infracity i Bredden norr
om Stockholm.

45 Premiär   

13 Kompakta grävare

Köparen har alltid en personlig checklista när de köper en mini- eller kompaktgrävmaskin.
Det finns vanliga saker som kraft, mångsidighet, komfort, robusthet och enkel underhåll.
Det finns också immateriella saker, som tidigare erfarenhet av en viss tillverkare, rekommendationer från kollegor, och kanske även färgen.

På Svenska Maskinmässan hade Huddig en
världspremiärvisning av prototypen Huddig
Tigon. Huddig Tigons är fullhybriden som är
en vidareutveckling från konceptmaskinen
som togs fram för tre år sedan.

INNEHÅLL
3 		

Ledare

5 		

Business

6		

Business

7		

Kommentar

8		

Business

10		

Business

13		

Tema: Kompakta grävare

22		

Svenska Maskinmässan

26		

GEDA på högt jobb

28		

Nyheter

30		

Nyheter

31		

Nyheter

32		

Nyheter

33		

Nyheter

34		

DEMCON 2018

38		

Nyheter

40		

Byggmaskiner-Gruppen

42		

Nyheter

45		

Huddig släpper världsnyhet

49		

Nyheter

50		

Nyheter

51		

Nyheter

Sveriges nya parlamentariska läge
I skrivande stund har det svenska valet 2018 precis
genomförts men ingen vet ännu utgången då en
del förtids- och utlandsröster inte räknats. Sverige
har fått tre block, de Rödgröna, Alliansen och SD.
De partier som gjort bra valresultat är Vänstern,
Centern, KD och SD. Dock överskattades SD i
valundersökningen VALU denna gång till skillnad
från tidigare underskattningar
även om partiet gjorde en
kraftig ökning. Dock hade
nog många SD-väljare väntat
sig en ännu större ökning men
siffrorna stannade på knappt
18%. Det komiska med höstens val är att alla utropat sig
som vinnare men de närmaste
dagarna kommer att utvisa
vem som faktiskt kommer att
hålla i regeringsmakten eller
om det blir ett blocköverskridande samarbete. Ett mycket
svårt parlamentariskt läge får man nog säga med
Sverigedemokraterna som vågmästare som inget av
de två andra blocken vill samarbeta med.
Men egentligen är läget inte så annorlunda

från hur det varit under de senaste fyra åren. Inga
egentliga förändringar alltså, än så länge. Hur kommer det här att påverka konjunkturerna? Troligen
inte så mycket på kort sikt. Något som i större
grad påverkar våra konjunkturer i Europa och i
Sverige är utveckling i USA och landets relation
med andra stora marknader som Kina, Ryssland
och Europa. Trumps väg till
att “Make America Great
Again” innebär mera att
stänga igen landets gränser
än att öppna upp dem för
ökad handel, samarbete
med andra länder och ökad
förståelse. Den utvecklingen
är inte bra för någon och påminner om SDs tänkande om
att Sverige ska lämna EU. SD
föreslår exempelvis också att
dubbelt medborgarskap ska
förbjudas svenskar. Den här
typen av åtgärder gynnar definitivt inte konjunkturerna och handeln mellan länder. Den här typen av
vindar blåser lite här och varstans i vår värld idag och
tilltar, så att säga, vinden i styrka kan vi ha ett helt

nytt marknadsklimat i framtiden som jag tror inte
alls gynnar framsteg och utveckling utan snarare
leder till inskränkthet och tillbakagång samt kommer att isolera länder från varandra.
Nog om det politiska maktspelet i Sverige och
utomlands. SRT 4 är en utgåva som andas uppstart inför hösten. Jag hoppas att alla våra läsare
känner sig styrkta till kropp och själ efter en lång
och varm sommar. Tyvärr blev den i varmaste och
torraste laget vilket ställt till en hel del problem
med skogsbränder där värden för många miljoner
gått förlorade. Den här utgåvan bjuder på en rad
reportage och nyheter. Bland annat kan du läsa om
mässan DEMCON som arrangeras på Infracity den
27-28 september där tidningen också kommer att
distribueras. DEMCON vänder sig i huvudsak till
aktörer inom den nordiska demoleringsbranschen
som också är företag som i stor utsträckning hyr
maskiner och utrustningar till sina uppdrag. Med
tillönskan om en fin och uppdragsrik höst.

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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VI SES PÅ DEMCON!
Välkommen till monter 39
den 27–28 september på
InfraCity i Stockholm.

HÖSTENS BÄSTA
FÖRSÄKRING
Det ﬁnns många olika typer av försäkringar. Tyvärr faller de ﬂesta ut när skadan
redan är skedd, när kroppen redan har tagit stryk. Vi erbjuder därför en helt annan
typ av försäkring; maskiner som förhindrar skadan från att överhuvudtaget ske.
När du köper en försäkring (förlåt, en maskin) från oss ingår bland annat H13-ﬁlter
som standard, så att även det ﬁnaste dammet stannar i maskinen och inte i dina
lungor. Det ingår även ergonomiska handtag, en låg vikt och låsbara hjul – något
som garanterat underlättar arbetet och sparar din rygg.
Pullman Ermator har kraftfulla maskiner för varje tänkbart användningsområde
inom bygg, sanering, rivning och håltagning – och som är riktigt snälla mot din
kropp. Det kallar vi höstens bästa försäkring.

pullman-ermator.se
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Heis-Tek får order för Johan Castberg-projekt Kraftig försäljnings-

Tobias Lindquist utsedd
till CFO för Alimak Group
Tobias Lindquist har blivit utsedd till CFO och medlem av ledningsgruppen för Alimak Group
AB. Tobias Lindquist tillträdde i
början av september 2018.
Tobias Lindquist var tidigare
Chief Financial Officer English
First på EF och var stationerad i
Kina de senaste tio åren. Dessförinnan har han haft flera olika
roller inom EF såväl som på 3IC
Inc och Ericsson. Han har BA
degrees från Stockholms Universitet samt Middlesex University.
”Vi är väldigt glada att få välkomna Tobias Lindquist till Alimak Group. Han är ett starkt och
bra tillskott till koncernen och
vi ser fram emot att arbeta med
honom när det gäller att utveckla
CFO- funktionen ytterligare”, säger Tormod Gunleiksrud, vd Alimak Group.
Tillförordnad CFO Stefan Rinaldo kommer att fortsätta i sin
roll som Chief Operational Officer.
”Jag är glad över att bli en del
av Alimak Group och känner
starkt för företagets engagemang
för ökad kundsäkerhet, produktivitet och lönsamhet. Jag ser fram
emot att bidra med mina erfarenheter till företagets intressanta
resa framåt”, säger Tobias Lindquist.

Heis-Tek AS, Alimak Groups
norska verksamhet, har tecknat en
order med Sembcorp Marine som
omfattar leverans av tre hissar till
Johan Castbergs FPSO, ordervärdet uppgår till cirka 17 MSEK. Varvet Sembcorp Marine i Singapore
uppför skrov och bostadsutrymmen till Johan Castbergs FPSO
där tre hissar från Alimak Group
kommer att installeras.
Konstruktionsarbetet av linhissarna påbörjades under andra
kvartalet 2018 och utrustningen
levereras kommande år.
“Under de senaste månaderna
har vi sett en ökad aktivitet inom

hydroscand.se
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oil & gas-segmentet och vi är glada att få leverera dessa tre hissar
till Johan Castberg fältet, tillsammans med ordern som annonserades i januari. Alimak Group
tillhandahåller säkra, tillförlitliga
och högkvalitativa lösningar och
tjänster för vertikal access. Tack
vare vår breda produktportfölj,
med både premium och mellansegmentshissar, kan vi erbjuda
en passande lösning, med hänsyn till prestanda och kostnad för
våra kunders varierande behov”,
säger Tormod Gunleiksrud, vd
Alimak Group.
www.alimakgroup.com
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ökning av kompakta
Hitachigrävare

Kompaktbyggda
grävare från
Hitachi har ökat kraftigt i popularitet hos svenska maskinentreprenörer. Senaste statistiken från
Delvator visar att av alla sålda
Hitachi i Sverige är numera mer
än 40 procent kompaktmaskiner.
Försäljningsframgångarna
gäller de kompakta grävarna av
följande modeller: Bandgrävaren
ZX225US-6 (26 ton), hjulgrävaren
ZX145W-6 (17 ton), bandgrävaren
ZX135US-6 (15 ton) samt bandgrävaren ZX85US/USB-5 (8,5 ton).
Flera av kompaktmodellerna
från Hitachi fanns på plats i
Delvators monter under mässan
Entreprenad Live i Göteborg den
6-8 september. Gemensamt för
modellerna i storlekarna 15-26
ton är att de är baserade på beprövade, normalstora modellsyskon. Hitachi har alltså utgått från
redan befintliga och storsäljande
modeller och byggt kompakta
varianter av dem, vilket blivit en
stor framgång. Kompaktmodellerna ZX135US-6, ZX225US-6 och
ZX145W-6 har samma prestanda
som de normalbyggda modellerna, men mer kompakta yttermått. På arbetsplatserna ger
det ofta fördelen att en kompakt
maskin kan stanna kvar längre på
byggprojekt utan att det blir för
trångt. Det ger alltså ökad beläggning.
När det gäller 8,5-tonnaren
ZX85US-5 så har denna maskin
samma förarhytt som övriga
kompakta Hitachigrävare och
erbjuder därmed bra förarmiljö.
Motorn är utvecklad för att ligga
under gränsen för miljökrav. Det
innebär okomplicerad motorteknik kombinerat med avancerad
hydraulik vilket ger bra prestanda, samtidigt som helheten ger
en enklare lösning för kunden.
Systermodellen ZX85USB-5
har till synes samma modellbeteckning, men med den stora
skillnaden att den har svängbom
och mindre förarhytt. Svängbommen kan vara nyttig i trånga utrymmen och ger längre räckvidd.
Båda är byggda med rejäl undervagn med påkostade hydraulkomponenter.
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MÄSSKALENDER
DEMCON 2018
27-28 september, 2018
Infracity, Bredden, Stockholm
www.demcon.se

SKYDD 2018
23-25 oktober, 2018
Stockholmsmässan
www.skydd.se

PARK & GATA
6 november, 2018
Halmstad

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

BAUMA INDIA, 2018
11-14 december, 2018
Gurgaon, New Delhi
www.bcindia.com

BAU 2019
14-19 januari, 2019
München Messe,
München
www.bau-muenchen.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

DISAB GROUP FÖRVÄRVAR HYR IN GRUPPEN
Disab Vacuum Technology AB
(Disab Group) har via Hyrtab Holding AB (Hyrtab) förvärvat samtliga aktier i Hyr In i Ängelholm
AB (Hyr In). Förvärvet är en del av
tillväxtstrategin för Disab Group,
som omfattas av Disab Vacuum
Technology AB, Disab-Tella AB,
Disab UK Ltd, Disab Rental AB,
Hyrtab Holding AB och nu även
Hyr In i Ängelholm AB. Ägarskiftet skedde den 1 juni, 2018.
Förvärvet kommer att komplettera
varumärkesportföljen
med maskiner och utrustning
för uthyrning till bygg och anläggningsföretag, industri och
offentliga sektor. Genom förvärvet av Hyr In utökar Hyrtab antalet depåer i sydvästra Sverige,
från två till åtta. Disab Groups
fokus kommer fortsatt vara att
skapa tillväxt genom att bemöta
kundens dagliga behov i form av
utmärkt service och flexibilitet,
sortiment och kvalitet.
Disab Group etablerades 1976
och är marknadsledande inom
tillverkning och uthyrning av
industritillämpningar med vakuumteknik. Sedan 2016 har
Disab Group diversifierat sina
tjänster inom uthyrning genom
förvärvet av Hyrtab. Koncernen
kommer 2018 sammanlagt ha
200 anställda och en omsättning
på c:a en halv miljard kronor.
”Förvärvet av Hyr In är Disab
Groups fortsatta steg vad gäller expansion inom uthyrningsbranschen. Hyr In är ett mycket
välskött bolag som på mindre än
tio år visat en exemplarisk för-

måga att skapa tillväxt och vuxit
snabbare än övriga marknaden.
Vår gemensamma ambition är
att fortsätta expandera Hyr In
och Hyrtab, i Sverige”, säger Mats
Lindskog, VD och koncernchef
för Disab Group.
”Jag är mycket nöjd över att
välkomna Disab Group som Hyr
Ins nya ägare. Tillsammans med
systerbolaget Hyrtab delar vi företagskultur, syn på tillväxt och
vikten av lokalt företagande med
kunden i centrum. Vår gemensamma målsättning är att fortsätta växa tillsammans med våra
kunder genom att erbjuda förstklassig kundservice och rätt produktsortiment på lokal nivå. Vidare är jag övertygad om att båda
bolagen kan lära sig av varandra
och tillsammans använda det till
fördel för våra kunder”, säger Jan
Holubec, VD för Hyr In.
”Det finns stora likheter mellan Hyrtab och Hyr In. Bolagen
delar samma kultur och värderingar, och kompletterar varandra extremt väl utifrån arbetssätt, sortiment och geografi.
Tillsammans kan vi dra nytta av
varandras erfarenhet, inte minst
när det gäller utveckling av sortimentet, driva tillväxt på befintliga depåer och etablering av
nya. Jag ser mycket fram emot att
fortsätta expandera Hyrtab med
Hyr In som systerbolag, skapa ytterligare mervärde för befintliga
och nya kunder, samt utveckla
nuvarande och framtida organisation”, säger Fredrik Landén, VD
för Hyrtab.

MASKINEXPO 2019
23-25 maj, 2019
Stockholm Outdoor
Exhibition Area
www.maskinexpo.se

ENTREPRENAD LIVE 2019
12-14 september
Ring Knutsby,
Skåne
www.entreprenadlive.se

LOAD UP NORTH, 2019
29-31 augusti
Nolioaområdet, Umeå
www.loadupnorth.se

Mats Lindskog VD Koncernchef Disab Group.

Svensk Rental Tidning • Juli - Augusti 2018 • www.SvenskRental.se

Bygghissar till
Karlatornet

Serneke har lagt en order med
Alimak Groups affärsområde
Construction Equipment för bygghissar som ska användas vid uppförandet av Karlatornet i Göteborg.
Karlatornet, med sina 245 meter, kommer att bli den högsta
byggnaden i Norden och förväntas
stå klart 2021. Skidmore, Owings &
Merill, arkitekterna bakom bygget,
står också bakom några av världens högsta och mest spektakulära
byggnader som Burj Khalifa och
One World Trade Center.
Ordern omfattar fem hissar,
varav en är Mammoth TM med en
lastkapacitet på 5 500 kg. Detta är
första gången en Mammoth används i Sverige. Leverans förväntas
ske mellan mars och oktober 2019.
Byggnaden kommer att använda en byggkran istället för det vanliga två. På grund av förväntat höga
vindstyrkor under byggnationen
valde Serneke istället fem Alimakhissar som kan motstå vindar på
upp till 25 meter per sekund.
”Karlatornet kommer att bli ett
landmärke och vi är glada över att
få leverera de vertikala transportlösningar som behövs för de speciella krav som ställs av höjd och
vind. Alimak Group tillhandahåller
säkra, tillförlitliga och högkvalitativa lösningar och tjänster för vertikal access. Tack vare vår breda produktportfölj, med både premium
och mellansegmentshissar, kan vi
erbjuda en passande lösning, med
hänsyn till prestanda och kostnad
för våra kunders varierande behov”, säger Tormod Gunleiksrud,
vd Alimak Group.
www.alimakgroup.com
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I VÄNTAN PÅ
VALEFFEKTER
Vi har just haft en hektisk tid med intensiva
valdebatter och vi har haft vårt val. I skrivande stund väntar vi bara på hur politikerna ska
lösa regeringsfrågan.

Johan Svedlund

D

et är naturligtvis en stor
stress och oro bland politikerna just nu. Vi har
redan känt lite av samma oro för
framtiden från marknaden också
som känns lite osäker. Framförallt när vi ser hur husproduktionen viker neråt. Samtidigt pågår

och kommer det stora projekt
från stat, kommun och industri.
Från politiker har det också talats
om stora behov som kräver lösningar. Vilka satsningar det blir
får vi nog inte omgående, utan
det krävs lite is i magen.
I branschföreningen har även

Bodel Blom, Ordförande
Hyreskedjan.

Johan Svedlund, Ordförande
Swedish Rental Association.

vi haft en het sommar, med fokus
på allmänt branscharbete.
Samarbetet mellan Hyres och
SRA löper vidare och ska formas,
för att se vilka resurser vi behöver
för framtiden.
Vi har fortsatt arbete med
att uppdatera våra hyresvillkor,
SRAH03, tillsammans med Sveriges Byggindustrier.
Vår nya hemsida finns och vi
ser gärna synpunkter på hur den
fungerar att hitta på och vilken
mer information som borde finnas där. Målet är att den ska bli
branschens viktigaste kommunikationspunkt.

Branscharbete kan bli väldigt
omfattande om alla ska få sina
önskemål tillgodosedda. Föreningen bärs av sina medlemmar
och partners och det sätter en
gräns på våra resurser. Vi kommer därför att ha ett strategimöte med styrelsen i höst för att
komma fram till fokusområden
och hur vi ska driva dessa.
Allt för att få maximal nytta av
föreningen.
Avslutningsvis välkomnar vi
alla medlemmar och partners
till Rentaldag i Göteborg den 29
november med fokus på vibrationer!

www.SvenskRental.se • Juli - Augusti 2018 • Svensk Rental Tidning
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Marcus Johansson
slutar i Moelven

KONJUNKTURBAROMETERN
Augusti 2018

Barometerindikatorn
upp för tredje
månaden i rad
Barometerindikatorn steg ytterligare
i augusti, från 109,7 i juli till 111,5.
Nivån pekar på ett betydligt starkare
stämningsläge än normalt i ekonomin.
Det är tredje månaden i rad som indikatorn stiger.

Det starka läget inom tillverkningsindustrin visar inga tecken på
att avta. Konfidensindikatorn för industrin steg istället ytterligare i
augusti. Allra starkast är signalerna från företagen inom massa- och
pappersindustri samt annan transportmedelsindustri (tillverkning av
andra transportmedel än motorfordon).
Även konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet
steg i augusti. Uppgången förklaras av rejält uppjusterade anställningsplaner bland företagen inom anläggningsverksamhet.
Detaljhandelns optimism återhämtade sig en del i augusti efter en
rejäl nedgång förra månaden. Konfidensindikatorn steg 5,2 enheter
och pekar åter på ett starkare läge än normalt. Förbättringen kommer från sällanköpshandeln vars konfidensindikator dock fortsatt
understiger det historiska genomsnittet.
Tjänstesektorn är i augusti den enda sektor som redovisar något
svagare signaler än föregående månad. Konfidensindikatorn backade
1,6 enheter men överstiger fortsatt det historiska genomsnittet.
Hushållens tillförsikt ökade för tredje månaden i rad. Det är särskilt
synen på hur den egna ekonomin utvecklats det senaste året som har
förbättrats från förra mätningen.

Adam ny
säljare hos Midhage
Jack Midhage AB har anställt
Adam Lövenius Gardahl som
ny säljare för norra Sverige. Han
kommer att ansvara för samtliga
kundkategorier på det norra distriktet och efterträder Ulf Berg
som därmed nu går i pension.
Adam, som är 47 år och bosatt i
Östersund, har en gedigen och
mycket bred erfarenhet från
byggbranschen där han bl.a. har
varit verksam som utbildare på
byggprogrammet, operativ arbetsledare inom betonghåltagning, snickare, markarbetare och
lagbas på stora och medelstora
byggföretag. Denna bakgrund
ger Adam en stor insikt i, och
förståelse för, kundernas behov.
Hans höga servicetänkande och
trevliga personlighet kommer
bli en stor tillgång för Midhages
kunder i deras dagliga arbete.
www.midhage.se

Marcus Johansson har valt att
sluta som divisionschef för Moelven Byggsystem. Han lämnar
företaget i slutet av hösten.
“Vi hade gärna fortsatt att
arbeta med Marcus Johansson.
Med Johansson som divisionschef har Byggsystem utvecklats
både vad gäller omsättning, lönsamhet och hur projekten drivs.
Det är en skicklig ledare som vi
nu måste hitta en ersättare för”,
säger koncernchef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA.
Marcus Johansson säger att det
först och främst är för familjens
skull som han lämnar Moelven.
“Att vara divisionschef för ett
av de största trämekaniska företagen i Skandinavien är ett spännande och mycket aktivt jobb på
flera platser. Det innebär mycket
resande, så av familjemässiga skäl
har jag valt att leta efter utmaningar som kan lösas med min
hemstad Karlstad som daglig
bas”, förklarar Johansson.

Ramirent blir helhetsleverantör
Alimak Group tecknar en
revolverande kreditfacilitet på 2 500 MSEK
Alimak Group har tecknat en
revolverande kreditfacilitet avseende flera valutor med Handelsbanken. Faciliteten har en löptid
om fem år och omfattar även två
möjligheter till förlängning på ett
år vardera, efter godkännande
från kreditgivaren. Faciliteten ersätter den nuvarande kreditfacili-

teten om 2 000 MSEK som tecknades den 25 juni 2015 samt den
ändring som bekräftades den 11
juli 2016. För Alimak Group innebär refinansieringen en utökning
av befintlig kreditfacilitet med
500 MSEK till förbättrade villkor,
både avseende lägre prissättning
och längre löptid.
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NCC och Ramirent har inlett ett
nära samarbete gällande arbetet
med Västlänkens deletapp E02
Centralen. Projektet sträcker sig
över åtta år och Ramirents leverans består i en helhetslösning
av maskiner och tjänster, med
dedikerad personal för att säkra
logistik och säkerhet på byggarbetsplatsen.
Ramirent blir helhetsleverantör när NCC bygger en deletapp

av Västlänken vid Göteborgs
Centralstation på uppdrag av Trafikverket. Det omfattande projektet utgör en av fyra deletapper i
infrastrukturprojektet Västlänken
och består av att bygga en ny bro
över E6:an, en ny underjordisk
pendeltågsstation, samt cirka två
kilometer anslutande tågtunnel.
Arbetet med Centralstationen
uppskattas till 4,7 miljarder kronor och väntas pågå i åtta år.

topconpositioning.com
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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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Cramo stärker sin position på
modulmarknaden genom förvärv av Nordic Modular Group
Cramo stärker sin position på
den nordiska modulmarknaden
och utvecklar sin verksamhet till
att inkludera egen utveckling och
produktion av moduler genom
att teckna avtal om att förvärva
Sverigebaserade Nordic Modular Group Holding AB (”Nordic
Modular Group”, ”NMG”, ”Företaget”) från Strukturfonden HC11
AB, ett dotterbolag till Nalka Invest AB (”Nalka Invest”) och vissa
minoritetsaktieägare.
Köpeskillingen uppgår till
cirka 2,725 miljarder svenska
kronor, vilket finansieras genom
bankfinansiering och konvertibler som under vissa villkor kan
ligga till grund för återinvesteringar i Cramos modulverksamhet. Nalka Invest ser fram emot
att investera i den kombinerade
modulverksamheten i framtiden.
NMG, som är väletablerade
på modulmarknaden i Norden,
grundades 1956. Företagets huvudmarknad är Sverige men med
verksamhet också i Norge, Danmark och Finland. Företaget sysselsätter 230 personer och har en
rapporterad omsättning om 779
miljoner svenska kronor samt en
EBITA för 2017 om 160 miljoner
svenska kronor. Försäljningen
ökade med 26% under det första
kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal 2017.
NMGs kunder består huvudsakligen av kommuner, landsting
och privata företag med primärt
fokus på lokaler för skolor, förskolor,
äldreomsorgslösningar
och kontor. Företaget utvecklar,
tillverkar, säljer och hyr ut flyttbara lokaler genom sina tre dotterbolag Temporent AB, Nordic
Modular Leasing AB och Flexator
AB. Temporent hyr ut modullösningar och har en modulflotta
bestående av cirka 6 500 moduler, vilka främst hyrs ut till kommuner och stora privata företag.
Nordic Modular Leasing hyr ut
moduler med primärt fokus på
långtidskontrakt. Flexator designar, tillverkar och säljer professionella modullösningar baserade

på standardiserade byggsystem
för allt från byggbodar till mer
avancerade lösningar.
”Förvärvet är helt i linje med
vår strategi ”Shape and Share”
och kommer att stärka Cramos
position på den nordiska modulmarknaden samt våra ambitioner
att växa lönsamt. NMGs position
på den nordiska modulmarknaden samt våra ambitioner att
växa lönsamt. NMG är ett idealt
komplement till vår nuvarande
modulverksamhet då vi stärker
vår konkurrenskraft i Norden
och skapar en plattform för fortsatt internationell expansion.
I december 2017 kommunicerade vi att vi under 2018 avser
undersöka och initera en process
för en potentiell separation och
särnotering för affärsområdet
Modular space (Cramo Adapteo).
Utvärderingen av olika strategiska alternativ pågår och fortsätter
under 2018. Förvärvet av NMG
stärker Cramos modulverksamhet på den nordiska marknaden
genom att tillföra kompetens
inom utveckling och produktionskapacitet. Därmed förväntas de strategiska alternativen
för Cramos affärsverksamhet att
breddas. Till detta expanderas
vår affärsmodell och vi skapar
förutsättningar att utveckla nya
produkter och lösningar för våra
kunder”, säger Leif Gustafsson,
VD och koncernchef i Cramo.
”Detta är en utmärkt möjlighet att kombinera NMGs verksamhet med ett annat väletablerat företag på modulmarknaden
med kapacitet att lyfta modulverksamheten till nästa nivå. Jag
är övertygad om att företaget har
hittat en ny bra ägare i Cramo
som kommer att fortsätta utveckla och växa företaget tillsammans med NMGs professionella
medarbetare”, säger Henrik Jonsson, VD på Nalka Invest.
Förvärvet av NMG kräver godkännande från svenska Konkurrensverket vilket förväntas under
slutet av 2018.
www.cramo.se
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Pär Björkholm, VD.

Beck öppnar nytt i Järfälla
Beck Maskin fortsätter sin expansion och öppnar i slutet av
augusti en ny anläggning i Järfälla. Steget med en ytterligare
anläggning möjliggör en fortsatt
expansion på norra Stockholm,
Uppsala och Mälardalen.
Från Solbackavägen 2 i Järfälla
kommer man erbjuda försäljning,
uthyrning och service. Kobelcos och Airmans grävmaskiner
och Gehls lastmaskiner är starka
varumärken och intresset från
marknaden är stort, sägs det.
“Steget med ytterligare en anläggning ligger helt i linje med
ägarnas plan för vår fortsatta expansion i Sverige. Beck Maskin
Sverige ABs ägare Beck Maskin
AS i Norge utvecklas fantastiskt

och tillsammans är det nu tid för
nästa steg. Beck Maskin fokuserar
under hösten på att ytterligare
förstärka sin service och eftermarknadsorganisation. Framtidens kundlösningar kommer vara
mer komplexa och flexibla och där
kommer Beck Maskin vara i framkant”, säger Pär Björkholm, VD.
Beck Gruppen uppskattar
omsättningen för innevarande
år väl över 400 milj NOK, ca 430
milj SEK ex moms och kommer
under 2020 omsätta för över 500
milj NOK ex moms. Resultaten i
koncernen är bra. Beck i Norge
är ett företag med AAA-rating
åtta gånger och nu har även Beck
Maskin i Sverige fått det högsta
kreditbetyget AAA.

Ramirent bidrar när Stockholm får nya hyresrätter
Ramirent blir helhetsleverantör av maskiner till bostadsprojektet Ledinge i Tensta, Stockholm. Projektet kommer att
resultera i 172 hyresrätter och
husen byggs enligt principerna
för Stockholmshusen. Byggherre är Svenska Bostäder och
byggentreprenör är NCC.
Principerna för Stockholmshusen innebär att man skapar
förutsättningar för att bygga
snabbt och kostnadseffektivt,
men med hög kvalité. Sammanlagt är det sju huskroppar
som ska upprättas och Ramirent blev involverade i projektet redan på designstadiet. Av
som ska upprättas och Ramirent blev involverade i projektet redan på designstadiet. Av
den totala byggvolymen på 250
miljoner kronor hör 12 miljoner till Ramirents andel.
“Det här är ett kul projekt
som vi ser fram emot att starta

upp i augusti efter semestern.
Vi har en god dialog med platsledningen och NCC, då det här
blir fjärde projektet som vi gör
tillsammans”, säger Thomas
Gustafsson, säljare på Ramirent region öst.
Ramirent har tagit fram lösningar gällande bygg-el och
kommer bland annat att tillhandahålla skalskydd, rotationsgrindar, fallskyddet GuardLite™
och en temporär etablering
med 22 moduler fördelade på
två plan. Hyresrätterna planeras vara redo för inflyttning
2021, men omgivningen förväntas inte att påverkas av projektet.
“Området är tacksamt att
bygga i och har goda förutsättningar för etablering. Det kommer att vara enkelt att hantera
leveranser till och från projektet”, säger Thomas Gustafsson.
www.ramirent.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

En HiLight för
varje behov!
Den specialutvecklade optiken
med riktade LED-linser ger
maximal ljustäckning och
minskar ljusslöseriet. En enda
mast täcker upp till 5000 m2
med i genomsnitt 20 lux vilket
gör arbetsplatsen ljusare,
säkrare och mer produktiv. Det
tillsammans med en robust
konstruktion och kompakt
storlek gör oss till det självklara
valet som leverantör av ljustorn.
www.atlascopco.se

å

Vi ses p

13

Kompaktutrustning

NYA SMÅ OCH KOMPAKTA GRÄVARE

på marknaden
Köparen har alltid en personlig checklista när de köper en
mini- eller kompaktgrävmaskin. Det finns vanliga saker
som kraft, mångsidighet, komfort, robusthet och enkel
underhåll. Det finns också immateriella saker, som tidigare erfarenhet av en viss tillverkare, rekommendationer
från kollegor, och kanske även färgen. SRTs Jim Parsons
rapporterar.

U

nder 2017 såldes cirka 825 000 grävmaskiner (omfattande alla storlekar)
i hela världen. Prognoser uppskattar att siffran når 1M årligen fram till 2020.
Trots den höga efterfrågan är det fortfarande
mycket köparens marknad och om kunniga
operatörer fortsätter att vara bristfälliga ,
dessa maskiner måste göra ännu mer än sina
föregångare. Allt detta innebär att SRTs årliga
blick på vad som är nytt i den allt populärare
mini- och kompaktgrävmaskinskategorin är
ett viktigt verktyg, som innehåller många en-

skilda funktioner som vädjar till den enskilda
köparen.

NYA VOLVO 1.8T ECR18E
ULTRA KORT SVÄNGRADIE
Volvos 1.8t ECR18E fick sin världspremiär på
Intermat och är utformad för de minsta utrymmena. Tack vare sin ultrakorta svansdesign, den kortaste radie i Volvos sortiment,
kan den fungera nära hinder utan att kollidera med dem. Med ett variabel underrede kan
ECR18E dras tillbaka till mindre än 1 meter i

bredd för att komma in i begränsade områden
eller expandera till 1,35m.
ECR18E är speciellt anpassad för uthyrningsföretagens behov och är utformad för
låg ägandekostnad. Robust design tack vare
en hög profilvikt, är maskinen tillverkad för
enkelt underhåll, med 50 timmars smörjintervaller och en gångjärnstank som ger utmärkt tillgång till motorrummet. Motorn är
också utrustad med automatisk viloläge och
automatisk avstängning av motorn, vilket
både minskar bullerstörningar, servicekostnader och bränsleförbrukning samtidigt som
ett högre återförsäljningsvärde säkerställs.
Hyttens miljö i ECR18E är både rymlig och
snygg. Med fingertoppsoperationer, enkla
layoutkontroller och stora pedaler är maskinen både enkel och säker att använda. Transporten är också trygg och säker, med hjälp av
fyra lättillgängliga bindningspunkter på den
övre ramen. Den är lätt och kan transporteras
säkert med upp till tre skopor och en hydraulhammare på en kompakt trailer.
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CASE MINIGRÄVARE HÖJER RIBBAN
Case har lanserat sin nya C-serie minigrävare med sex modeller från 1,7 till 6t. C-serien
höjer ribban jämfört med föregående sortiment, med bättre prestanda, ett brett utbud
av funktioner och ännu större komfort och
säkerhet, vilket alla bidrar till enastående produktivitet. C-seriens minigrävare innehåller
funktioner som gör operatörens arbete enklare, bekvämare och mer produktivt. De innehåller det nya lättlästa digitala klustret som
ger användbar information och varningsljus
och standardstöldskydd mot motorstöld
(ESL) samt en hydraulisk snabbkoppling för
snabba verktygsbyten.
Andra funktioner inkluderar ROPS, TOPS
och FOPS-överensstämmelse, nödstoppsknapp, rörelsealarm och objekthanteringspaket. Säkerhetsventilerna hindrar lasten att
glida i händelse av slangfel. Pilotsystemet
med ackumulatorn gör det möjligt för operatören att sätta fast fästet säkert, även när motorn är avstängd, medan dubbelflänsvalsarna
minimerar risken för avbrott och förbättrar
stabiliteten.
1.7t CX17C ger produktivitet, komfort och
säkerhet, medan 1.8t CX18C sticker ut tack
vare kraftfull prestanda och arbetsområde.
Båda modellernas kompakta dimensioner gör
det möjligt att arbeta effektivt i de trångaste
utrymmena och har hydrauliskt infällbara
band med inre ledning av hydrauliska slangar. När banden är indragna är maskinerna
mindre än 1 meter breda. CX17C har en Zero
Tail Swing-design som garanterar att det inte
finns någon risk att slå i ett hinder på baksidan av maskinen vilket betyder att den kan
fungera effektivt och säkert i de mest begränsade utrymmena.

2.6t CX26C och 3.7t CX37C-modellerna
har ett utmärkt arbetsområde, räckvidd och
grävdjup samt gott om bomvinklar. De är
tillgängliga med ett urval av långa och korta
bommar, som ger ett maxgrävdjup på 2,645
mm respektive 2,420mm för CX26C respektive 3,440mm respektive 3,135mm för CX37C.
Överst i intervallet sticker 5.7t CX57C och
6.0t CX60C ut för sin utmärkta motorkraft,
lyftkapacitet och komfortfunktioner.

som sina dieseldrivna kollegor. Maskinen
kommer att vara tillgänglig år 2019 och EZ17e
är ett nytt tillskott i koncernens långa etablerade nollutsläppslinje. EZ17e drivs av litiumjonsteknologi, som har använts av Wacker
Neuson i många år. Dess långa livslängd innebär att den elektriska grävmaskinen fortsätter
att fungera under en hel arbetsdag.
Ett 110-230V strömuttag är tillräckligt för
att ladda batteriet över natten, med en snabb
laddning med högspänningsaggregat på fyra
timmar också möjligt. Tack vare den intelligenta laddningshanteringen kan EZ17e användas batteridriven eller ansluten till strömförsörjningssystemet, och till och med laddas
när den används. Detta gör EZ17e särskilt
lämplig för miljöer där avgaser och buller ska
undvikas. Det är också en grävmaskin med sk
zero tail swing, konstruerad utan bakre överhäng. Operatören behöver därför inte oroa
sig för att skada maskinen eller omgivningen
när denne arbetar nära väggarna eller i begränsade utrymmen. Den elektriska grävmaskinens baksida når aldrig bort under underrede, vilket gör EZ17e idealisk för användning
i tunnel-, rivnings- och renoveringsarbete i
små utrymmen eller för inredning.

WACKER NEUSONS FÖRSTA
BATTERIDRIVNA MINIGRÄVARE
Intermatbesökarna fick en första titt på Wacker Neusons EZ17e batteridrivna minigrävare
som levererar samma effekt och prestanda
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MECALAC OMVANDLAR 12MTX TILL
E12 ELEKTRISK MINIGRÄVARE
Ny i nollutsläppskategorin är även Mecalacs
e12, en elektrisk version av företagets 12MTX.
Motorrummet rymmer LiFePO4 (litium järnfosfat) batteriteknik för en hög kapacitet på
146 kW timmar, vilket ger e12 upp till 8 timmars driftstid. Systemet stöder också tre
gånger så många laddningscykler som konventionella batterier, med bättre säkerhet,
med risk för bränder eller batteriläckage. E12
har en laddstation som kan användas för att
ladda den på plats på 6h till 7h.
Med en konstruktion avsedd för stadsanvändning och två oberoende elektriska mo-

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

Vi ses på Demcon
27-28 september

Dustcontrol SE

Dustcontrol_se

Dustcontrol AB
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torer, en som driver utgrävningsmekanismen
och en för rörelse, är Mecalac e12 inställd på
att bli ett givet val i anläggningsflottor för
innerstadsjobb. Bortsett från prestanda och
räckvidd, erbjuder den 100% elektriska transmissionen en utmärkt dragkraft, så fort motorn startas, med bränsle-regenerering.

Bobcats E85s hytt är klassad som en skyddande konstruktion av nivå 1 avseende fallande objekt (FOPS). Det förbättrade toppfönstret och smalare sidospelarna bidrar till
synlighet, vilket ger en utmärkt bild av grävmaskinens arbetsmönster och omgivande
områden. Vänster och höger speglar förbättrar operatörens synlighet från insidan av hytten, med en ny solskyddsfilm över det övre
fönstret som skyddar operatörernas ögon.

NYA KOMPAKTA
GRÄVMASKINER FRÅN KUBOTA
Kubotas nya U27-4 har justerbar hjälpflödeshydraulik, en hjälpledningsventil, tvåhastig
automatisk nedväxling, samt utmärkt räckvidd och grävdjup. Den kraftfulla och välbalanserade bommen och skopdesignen gör det
möjligt för operatören att gräva snabbare,
djupare och effektivare även under de tuffaste förhållandena. Utformad för att prioritera produktiviteten, har U27-4 ett högt
arbetsområde (inklusive räckvidd och grävdjup) och en skopgrävkraft på 3,181 kg. Den är
också utrustad med en stor, rymlig hytt med
bredare ingång, större benutrymme, mer flödesutrymme och en lyxig inredning samt en
ny användarvänlig frontpanel. En sluten hyttalternativ med värme finns också.
Den nya KX033-4 är en del av Kubotas populära KX-serie och sitter i 3-klassen men har
fortfarande en lyftkapacitet på en större maskin. Idealisk för svåra områden, kan KX033-4:
s valbara förlängningsbara dipperarm snabbt
och enkelt utökas upp till 787,4 mm, vilket
ökar såväl produktivitet som effektivitet. Dess
imponerande kapaciteter inkluderar ett grävdjup på 3,7 m och en grävning på 5,6 m.

BOBCAT EXPANDERAR MED E85

YANMAR FIRAR MED NYA MODELLER

Bobcat har utökat sin R-serie grävmaskiner
med den nya E85, den största maskinen i företagets kompakta grävmaskinfamilj. E85 har
omformats med prestanda, uppehållsskydd
och operatörskomfort i åtanke och har samma
djärva, distinkta design och andra cab-uppgraderingar. Med 49kW delar E85 samma Bobcatturboladdade dieselmotorteknik som andra
modeller som introducerades under 2017,
och kräver inte ett dieselpartikelfilter (DPF)
eller selektiv katalytisk reduktion (SCR), samt
har liknande hyttuppgraderingar som finns i
R-series grävmaskiner. Dessutom ingår en ny
standardlyftögla för att hjälpa operatörerna att
lyfta och placera objekt på rätt sätt.
330mm svansöverhang gör att E85 kan
arbeta i kompakta miljöer. Grävmaskinens
bomram stannar i bredden på maskinens spår
när den svänger, vilket gör det lättare att utföra på begränsade arbetsplatsförhållanden
och bredvid byggnader eller andra hinder där
större utrustning, till exempel en traktorgrävare, inte kan passa.

På Intermat i Paris firande Yanmar att det var
50 år sedan man lanserade sin första minigrävare genom att lansera nya SV60. SV60 är en
midigrävare på 5.7 ton och har - utformats för
att svara på de mest krävande kraven på komfort och stabilitet.
Yanmar har satt operatören i centrum i sin
design och har utvecklat ett hyttkoncept som
ger komfort för ökad produktivitet, med en
hytt som erbjuder hög kapacitet. Driftsreglage och omkopplare är ergonomiskt anpassade
enkel räckvidd. Förarstolen har luftfjädring
som standard. Den senare är helt justerbar
och har ett nackstöd, vilket minskar kroppspänningen och tröttheten. Standarden SV60
är också utrustad med en bakre kamera.
SV60 har en ny generation Yanmar-motor
med en effekt på 33,4 kW vid 2 200 varv per minut. Detta är resultatet av Yanmars fortsatta
satsningar på att vidareutveckla tekniska förbättringar när det gäller bränsleförbrukning
och utsläpp. Hydrauliksystemet ackumulerar
flödet av separata pumpar för att uppnå optimal kombination vad gäller hastighet, kraft,
jämnhet och balans. Alla operationer kan
utföras smidigt och samtidigt, även under
arbetet. Den optimala massfördelningen och
utformningen av midigrävmaskinen resulterar i det förbättrade laddningsdiagrammet
och dess statiska stabilitet. SV60 har en hög
grävkraft för att vara mer produktiv och att
arbeta under svåra förhållanden.
Yanmar presenterade också fyra förnyade
modeller av minigrävare i ViO26-6, ViO27-6,
ViO33-6 och ViO38-6. ViO-6-serien är utrustad med den senaste generationen Yanmar
TNV-motorer, med utsläpp, ljudnivåer och
bränsleförbrukning reducerad. Varken motvikten eller framsidan på den övre ramen
överstiger spårets bredd, vilket innebär att de
fyra modellerna, i kombination med en mycket liten vridradius och minskad transportvikt,
fungerar enkelt, även i slutna utrymmen.
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VI DELAR KUNSKAP
& ERFARENHETER

MARKNADENS
BREDASTE UTBUD
NÅ DIT DU SKA
OCH JOBBA SÄKERT
Vi månar om din säkerhet
när du arbetar med
höjdjobb. Rätt utbildning
skapar trygghet. Hör av dig
till oss om du behöver
liftutbildning.

Högt, lågt eller långt vi har ett brett utbud av
liftar från världsledande
leverantörer. Arbetshöjd
från 2 till 90 m.

®

www.brubakken.se

Vi har sålt och reparerat liftar
över 40 år och delar gärna
med oss av vår kunskap.
Vi har ett team av säljare
tekniker, teknisk support
och reservdelar under
samma tak.
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Kompaktutrustning
MINIGRÄVARE MED STOR KAPACITET

SVERIGEPREMIÄRER FRÅN JCB
På Svenska Maskinmässan visade JCB en del
nya maskiner. Största nyheten var 220X, en
20-tons grävmaskin som hade Sverigepremiär
på mässan. 220X är JCBs mest avancerade 20
tons grävare någonsin och först ut att lanseras i nya X SERIES. Fyra års utvecklingsarbete
av hydraulik och elektronik samt tusentals
timmar av extrema hållbarhetstester har lett
fram till en maskin som inte bara ser kraftfull ut, utan också är det. Maskinen är helt
utvecklad med föraren i centrum.
Andra nyheter är JCB saxliftar. JCB breddar utbudet av Access produkter mot uthyrningsbranchen. De två modellerna 1930 och
4626 fanns på plats. Dessa helt nya produkter
från JCB har bl.a färre antal servicepunkter
vilket ger en enklare daglig drift. En annan
nyhet från JCB är laddbara saxliftar med lithium batterier.
Nya är också JCBs hjullastare från 8,5 ton
till 22 ton. Hjullastarna från JCB har en av
marknadens mest komfortabla hytter, enkla
och underhållsfria lösningar för avgasrening,
låg bränsle- förbrukning samt effektiva motorer och transmissioner.
Hydradig visades också på mässan. Hydradig är JCBs unika lösning av hjulgrävare och
byggd med fokus på att optimera i princip alla
delar av maskinen. Fokus har legat på förarkomfort, sikt, stabilitet, mobilitet, manövrering och enkelt underhåll. Alla dessa egenskaper tillsammans ger en fantastiskt mångsidig
maskin som är unik i sitt slag.
Visades gjorde också JCB 19C-I E-TEC som
är JCBs första eldrivna minigrävare och som
lanserades i mars i år.

I februari introducerade och släppte Komatsu
Europe en ny serie MR-5 minigrävare och
under mässan på Solvalla visade Söderberg &
Haak upp de 2 större minigrävarna i serien,
PC55MR-5 och PC45MR-5. Minigrävarna är
hydrauliskt manövrerade med svängbar bom
och utan utskjutande motvikt, för optimal
manöverbarhet under arbete i trånga utrymmen.
Den helt nya MR-5 generationen utnyttjar
Komatsus tekniska kunnande och globala resurser för att ge branschledande kundvärden
till minigrävarsektorn. Minigrävaren kommer
med många bransch-nyheter och är fullpackad med nya och förbättrade funktioner. Förarkomfort, säkerhetstänkande, ergonomisk
design, låg bränsleförbrukning, avancerad
manöverbarhet, KOMTRAX steg 5 och standardutrustning av hög nivå: allt för att höja
ribban när det gäller vad kunderna kan förvänta sig av en minigrävare.
Alla fyra modellerna har elektroniskt reglerade motorer med 1,64 L cylindervolym och
18,2 kW (24,4 hk) för de mindre modellerna
(PC30MR-5 och PC35MR-5). De större modellerna (PC45MR-5 och PC55MR-5) har 2,19
L cylindervolym och en eﬀekt på 29,6 kW
(39,7 hk). Den nya MR-5 serien har ca 5% lägre
bränsleförbrukning än föregångaren MR-3,
utan avkall på prestanda eller produktivitet.

Trots sin kompakta storlek, ger PC22MR-3
samma höga komfort som övriga maskiner i
Komatsus MR-3 serie. Den rymliga förarhytten har utformats med tanke på detaljer och
ger en bekväm och tyst arbetsmiljö. Särskilt
fokus lades på förarmiljön, med en ny instrumentpanel, ergonomiska och distinkta PPCreglage, låg ljudnivå och maximal uppsikt
över maskinens arbetsområde. PC22MR-3
kan som tillval utrustas med säkerhetsventiler för bom, sticka och schaktblad samt ett
överbelastningsalarm.
Komatsu konstruerade PC22MR-3 för att
vara lättservad, vilket innebär att alla servicepunkter är lättåtkomliga under huvarna. Om
hytten behöver tiltas, för att komma åt vissa
komponenter, kan detta utföras av en enda
person. Exklusiva tekniska lösningar betyder
500 h serviceintervall på de flesta detaljer, så
som smörjning och byte av motorolja.

HYBRIDGRÄVAREN FRÅN KOMATSU
Söderberg & Haak och Komatsu presenterar
sin nya HB365LN/NLC-3, en högteknologisk
och miljövänlig 36 tons hybridgrävmaskin.
Komatsu var den första tillverkaren som introducerade hybridteknologi på entreprenadmaskiner i början av 2000-talet. Sedan dess har
totalt 10 000 000 arbetstimmar avverkats med
Komatsus beprövade hybridteknologi - med i
dagsläget 4 000 maskiner över hela världen.

PC22MR-3 FRÅN KOMATSU
PC22MR-3 kompletterar Komatsus MR-3 minigrävmaskinserie och har en arbetsvikt på
2250 till 2550 kg. Maskinen är konstruerad
med kort överhäng och tillåter arbete inom
begränsade utrymmen. Det innebär alltså, att
man inte behöver oroa sig över att motvikten
skall stöta mot något under arbetet. Motorn
är en 3-cylindrig Komatsu 3D76E och uppfyller utsläppskraven enligt Steg IIIA. Det gjutna
X-formade underchassit har rundade former
vilket garanterar hög hållbarhet samtidigt
som det är lätt att rengöra.
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Kompaktutrustning
Den nya HB365LC/NLC-3 hybridgrävmaskinen är utrustad med en Steg IV-motor, har
mycket låg ljudnivå och stödjer Komatsus pågående engagemang för en avsevärd minskning av entreprenadmaskiners miljöpåverkan.
Komatsus hybridgrävmaskiner bidrar starkt
till en reducering av koldioxidavtryck och miljöpåverkan, med upp till 40% lägre bränsleförbrukning och utsläpp.

NY MIDIGRÄVARE FRÅN KOMATSU
På Intermat i Paris, premiärvisade Komatsu
Europe den nya midigrävmaskinen PC80MR-5 och Söderberg & Haak visade den
på Svenska Maskinmässan. Med en maskinvikt på mellan 8 000-8 240 kg, en integrerad
motvikt och en snäv svängradie, är maskinen
mycket kompakt, vilket innebär att maskinen
är idealisk för arbete på mycket trånga arbetsplatser där utrymmet är begränsat.
Komatsu PC80MR-5 är fullpackad med nya
och förbättrade funktioner och liksom tidigare
maskiner, konstruerad med kunden i åtanke.
Den drivs av en Komatsu 4D98E-55FB Steg
IIIB motor med DPF partikelfilter och en eﬀekt
på 46,2 kW (62 hk). Denna motor ger samma
prestanda som tidigare modell, men reducerar
bränsleförbrukningen med upp till 10%.
”PC80MR-5 är konstruerad för ökad mångsidighet, komfort och låga driftskostnader”, säger
Thord Wreter, varumärkesansvarig Komatsu,
hos Söderberg & Haak. ”Den är den perfekta
maskinen för arbetsplatser med begränsade
utrymmen, för parkanläggning samt vid kabeloch rörarbeten inom känsliga miljöer”.
Den senaste KOMTRAXTM telematics
ger full kontroll över din maskin, support på
högsta nivå och skyddar maskinen mot felaktig och otillåten användning, samt garanterar
maximal eﬀektivitet under driftstiden.

TVÅ NYA GRÄVMASKINER
FRÅN WACKER NEUSON
Genom den konventionella grävmaskinen
ET35 och grävmaskinen utan akteröverhäng
(Zero Tail) EZ36 presenterar Wacker Neuson
två nya modeller i 3,5-tonsklassen. Här har
beprövade egenskaper hos större modeller vidareutvecklats på ett konsekvent sätt. En helt
ny design och interior, såväl som extra utrustningsalternativ, sörjer för en produktivt och
behaglig arbetsmiljö.
De nya grävmaskinerna ET35 och EZ36 utmärker sig genom snabba arbetscykler, såväl
som synnerligen exakta och effektiva arbetsresultat. Detta är möjligt tack vare en optimerad
hydraulik och den omarbetade styrningen av
motorpumpen. I synnerhet för arbeten i trånga
eller svåröversiktliga arbetsplatser som så ofta
förekommer i stadsmiljö, skapades EZ36 som
en grävmaskin utan överhäng baktill. Därigenom undviker användaren maskinskador eller
att hindra trafiken under arbetet. Bakdelen på
den kompakta grävmaskinen EZ36 sticker inte
på något ställe utanför undervagnen. Samtidigt är utrymmet i förarhytten rymligt och
ergonomiskt utformat hos båda modellerna.
Speciellt vid arbeten med tunga laster ger
de yttre bandrullarna och den optimerade
viktfördelningen extremt hög stabilitet till
grävmaskinerna ET35 och EZ36. Upp till fyra
extra styrkretsar är tillgängliga från fabrik vilket gör
grävmaskinerna till mångsidiga verktygsbärare. Entreprenören kan därigenom
använda båda modellerna
mycket flexibelt och ekonomiskt. Dessutom hör ett
steglöst, svängbart schaktblad med flytfunktion till
utrustningsaltenativen, vilket garanterar ökad flexibilitet och effektivitet. Ytterligare en nyhet, som erbjuds
för båda modellerna, är den
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hydrauliska skopklämman, den så kallade ”hydrauliska tummen”. Denna funktionen underlättar gripfärdigheten, exempelvis för att avlägsna lösa material såsom grenar eller stenar
på arbetsplatsen. För båda modeller är dessutom gummi- och stållarvband tillgängliga.

WACKER NEUSON UNIVERSUM 2018
Under 16 - 21 juni 2018 demonstrerade Wacker Neuson vad som är möjligt i området för
dagens maskinteknik och vad som kan utföras i framtiden. Under en vecka samlades i
den österrikiska produktionsanläggningen i
Hörsching vid Linz kunder, återförsäljare och
specialister från hela EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) för att övertygas om de
nyaste nollutsläppsmaskinerna samt för att
prova på och uppdatera sig på produkter och
digitala lösningar.
På produktionsanläggningen i Hörsching
utvecklas och tillverkas Wacker Neusons
grävmaskiner och dumprar. Ända sedan nybygget år 2012 räknas fabriken som en av världens modernaste inom maskintillverkning.
Per år tillverkas omkring 17 000 maskiner.
Gästerna runt om på Wacker Neuson Universum kunde få intressanta överblickar bakom
kulisserna av fabriksledningen, uppleva en stor
maskinutställning med Wacker Neusons produktportfölj och själva prova alla produkterna.

Din mobila armeringsstation. En utmärkt lösning för
din temporära eller projektbaserade arbetsplats.

FULL RANGE

1–10 TON

FULL RANGE

2–14 TON

För mer information kontakta
hitachi-powertools.se
info@hitachi-powertools.se
08-598 999 00

0,3–10 TON

!
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Återförsäljare STAFFANS MASKIN, SAXTORP TRADING, MECRA, SEMAB, METEMA

www.stigmachine.se

% 0171-544 00

22

LYCKAD MASKINMÄSSA PÅ VALLA

Den andra upplagan av Svenska Maskinmässan på Solvalla
blev en lyckad satsning och rekord både ifråga om antal
utställare och besökare. Totalt ställde drygt 110 företag ut
och mässan besöktes av totalt 12 775 personer under den
tre mässdagarna från 31 maj till 2 juni i år.

S

venska Maskinmässan arrangeras sedan
2016 på Solvalla i Stockholm av branschföreningen Maskinleverantörerna och
Svenska Mässan i samarbete. Endast medlemmar i Maskinleverantörerna tillåts ställa
ut med undantag för branschpressen. Som
vanligt var vädret på topp när portarna öppnade den 31 maj.

GENERALDIREKTÖR INVIGNINGSTALADE
Någon timme efter öppningen av mässan
på torsdagen klipptes bandet, i form av ett

järnrör, med hjälp av en Volvo-grävare försedd med en skrotsax från VTN Europe som
säljs av Amas Svenska AB i Sverige. Bakom
spakarna satt ingen mindre än Trafikverkets
generaldirektör Lena Erixson som också invigningstalade tillsammans Maskinleverantörernas ordförande Christer Söderberg. På
förmiddagen hölls även en presskonferens
där Christer Söderberg också medverkade
tillsammans med ordförande i Maskinentreprenörerna, Magnus Persson, Solvallas
vd Jörgen Forsberg, Gabriel Börjesson som
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är affärsansvarig på Svenska Mässan samt
Maskinleverantörernas vd Björn Bäckström.
Stämningen var mycket god på mässan och
i de flesta montrar visades nyheter som lanserats under årets första fem månader. En
hel del av nyheterna från franska mässan Intermat fanns också i montrarna på Svenska
Maskinmässan.

MÄSSAN MED DE TUNGA GREJERNA
Det är på Svenska Maskinmässan som man
hittar den riktigt tunga utrustningen för
bygg- och anläggningsbranschen men också
en hel del lättare utrustning samt verktyg
som skopor, hydraulhammare och andra
maskinburna verktyg. I år fanns också en hel
del mobil kross- och sorteringsutrustning representerad på mässan. Parallellt med själva
mässan arrangerades en rad seminarier både
under torsdag och fredag. Ämnena var många
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och några ämnesexempel var utbildningar i
branschen, värdet av att skriva avtal, digitaliseringen i branschen, ledningskoll, eldrift i
branschen, nya fordon med mera.
Men det flesta som besökte mässan ville
främst kolla på nya produkter och nöjt i solskenet. Och som sagt det fanns mycket nytt
att titta på inte minst beroende på att många
nyheter redan släppts på Intermat i Paris.
Några exempel på nyheter var en rad olika
snabbkopplingssystem för smidiga och enkla
verktygsbyten. Största nyheten var Steelwrist
nya system som särskilt vänder sig till rivnings- och återvinningsbranschen men nyheter fanns också hos OilQuick och Engcon.
Pon Equipment visade en rad nyheter och
däribland sin nya eldrivna mellanviktgrävare
Cat 323F Z-line. Epiroc visade bland annat
sina senaste verktyg för rivning i betongsaxarna CC2300 och CC 3100.

Amas Svenska AB visade upp ett brett
sortiment med många olika typer av verktyg
som en imponerande uppradning av Furukawas hydraulhammarsortiment innehållande
bland annat de senaste modellerna. Man visade också delar av VTN Europes sortiment
av hydrauliska rivningsverktyg samt Simes
olika typer av fräsar för arbete i betong och
asfalt. Amas är också återförsäljare av finska
Dynaset som också fanns med i montern.
Amas visade bland annat en ny stubbfräs
kallad FC90. I Semabs monter dignade det av
hydraulhammare och rivningsverktyg. Bland
nyheterna syntes betongsaxen NPK SV-47X
och multiprocessorn M-20. I OP Systems
monter rymdes många intressanta produkter såsom rivningsverktyg från Demarec och
mobila kross- och sorteringsutrustningar
från Rubble Master. Naturligtvis fanns även
senaste nytt från Sennebogen och Doppwww.SvenskRental.se • Juli - Augusti 2018 • Svensk Rental Tidning
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Mer mångsidig - Tar bort det så farliga
kvartsdammet...
Tar även bort mögelsporer och bakterier
Reducerar dessutom också illaluktande
ämnen, rök och gaser m.m.
Smartare - Med funktioner som timer,
varningslampor för filterbyte m.m.
Effektivare - Välj från låg till extra hög
joniseringseffekt
Väl beprövad - på marknaden i flera år
och med allt fler användare

Jonex - En kraftfull förbättrare av arbetsmiljön!
TEL: 0431-710 00 • HALLANDSVÄGEN 27 • BÅSTAD
TEL: 031-19 88 80 • MARIEHOLMSGATAN 10 • GÖTEBORG
TEL: 08-23 29 00 • S:T ANSGARS VÄG 6 • SOLNA
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stadt i montern. En impnoerande armada
av produkter fanns också i Bobcats monter
med mini- och midigrävare, kompaktlastare
i alla storlekar och förståss den nya eldrivna
minigrävaren. Fredheim Maskin som säljer
Keestrack i Norden visade också upp det allra
senaste som lanserades från Keestrack under
våren. Med på mässan var också Evoquip mobila krossar och siktar som ägs av Terex som i
Sverige säljs av Exero AB.
Bland leverantörerna av markvibratorer
fanns nyheter från Bomag i StigMachines
monter samt nya eldrivna minipaddan F 50B
i Swepacs monter. Blinkentools visade nya
mätinstrument från Topcon. Det var också
premiär för det relativt nya bolaget Jekko
Svenska AB som visade sitt sortiment av de
italienska minikranarna med samma namn.
Scantruck hade en stor monter och visade
bland annat det senaste från Manitou. BBM
ställde ut i anslutning till Willi-gruppen och

visade förutom Willi-maskiner även delar av
sitt Canycom-sortiment. Många andra kända
namn och varumärken visade sina nyheter från soldränkta montrar såsom Wacker
Neuson, Atlas Copco, Hüllert, Allu, Carlsson
& Co, Entrack, Huddig, Kaeser, Maskinia,
Nordfarm, Söderberg & Haak, Wirtgen, Hydroscand och många flera.

RENODLAD
BRANSCHMÄSSA MED MERSMAK
Svenska Maskinmässan kan helt klart titulera sig som en renodlad maskinmässa för
branschen med tyngdpunkt på det lite tyngre
slaget av maskiner. Om man är proffs i branschen måste det kännas ganska bra att slippa
raden av produkter som inte hör hemma på
en sådan här mässa. Om mässan behåller det
upplägg den har idag kommer den att leva
kvar i många år.
www.maskinmassan.se
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GEDA PÅ HÖGT
OCH HELIGT JOBB
kvadratmeter interna ställningar, 16 000 kubikmeter birdcage ställningar och 1 500 kvadratmeter ytställningar. Detta är med andra ord en
av de största byggställningsprojekten i någonsin
i Bamberg.

NIO TRANSPORTPLATTFORMAR FRÅN
GEDA SÄTER FART PÅ BYGGET

Nio transportplattformar jobbar idag med att renovera
St. Michaelklostret i bayerska staden Bamberg. Detta är
en av de största renoveringsprojekten i Bamberg någonsin.

B

ambergs stora landmärke är för närvarande inkapslat i stora byggnadsställningar eftersom både hela klosterområdet och själva klostret är i stora behov av
restaurering.
Det här är ett jätteprojekt för alla inblandade. Förutom många kategorier av
yrkeskunniga arbetare så jobbar också det
Bamberg-baserade entreprenadföretaget Karl
Gerüstbau GmbH med nio GEDA transportplattformar för att montera byggställningar
och utföra reparationsarbeten.

GRUNDAT ÅR 1015
St. Michaelklostret grundades av biskop Eberhard i Bamberg år 1015. Det byggdes på en av
de sju kullarna i Bamberg och kan ses långt
utanför stadsgränsen. Idag är klosterområdet
klassat som ett världsarv av UNESCO och renoveringsarbetet startade år 2012. Detta då

kloster- och kyrkbyggnaderna annars riskerade att kollapsa på grund av den höga åldern,
över tusen år, som satt sina spår. Behovet av
renovering har varit akut.
Det handlar om stora dimensioner: Bara
kyrkbyggnaden täcks idag av 12 000 kvadratmeter byggställning. Det är nästan två hela
fotbollsplaner.
Arbetet med klosterfasaden är indelat i tre
olika faser. Den totala budgeten för hela renoveringen ligger på cirka 50 miljoner euros
och uppskattas bli klart år 2025.
Det här mastodonta renoveringsprojektet
är av stort format, inte minst för de professionella byggställningsarbetarna som deltar.
Bara för renoveringen av fasaden har man
byggt upp 10 000 kvadratmeter byggställning.
Dessutom 1500 meter konsolställningar
samt 600 meter skyddsställningar för takarbetarna. Klosterbyggnaden har också fått 5 000
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För att säkra en snabb montering av byggställningar på de ärovördiga klosterväggarna,
samt även för effektiva transporter av både
arbetare och nödvändigt material längs med
byggställningarna, använder de ansvariga
för projektet nio transportplattformar från
GEDA.
GEDA-plattformarna använd används
både för att montera byggställningar och renovera klosterfasader och kyrkan. Två av de
sex GEDA 500 Z/ZP-maskinerna har installerats uppe på de båda kyrktornen som är
73 meter höga. Takläggare, stenhuggare och
plåtslagare handskas med den sönderfallande
strukturen på svindlande höjder.
Transportplattformen GEDA 500 Z/ZP är
konstruerad speciellt för daglig användning i
tuffa arbetsförhållandet på byggarbetsplatser
och är dessutom mycket flexibel att använda.
Den har två separata styrenheter som gör det
möjligt att använda den som en bygghiss med
en nyttolast på 850 kg. Samt som en transportplattform för fem personer och last på
upp till 500 kg.
500 Z/ZP-modellen är en oumbärlig hjälpreda för att snabbt montera byggställningar
samt även för andra lyftuppgifter som krävs
på byggarbetsplatser. Den kräver minimalt
utrymme, har hög lyftkapacitet och är anpassad för ett flertal arbetsområden. På så sätt
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kan bygghissen spara tid och utföra logistiken
optimalt på byggarbetsplatser.
Den har en lyfthastighet på 24 meter per
minut i materialhantering och 12 meter per
minut i persontransporter för att garantera
snabb både person- och materialtransport.
Karl Gerüstbaus egna experter uppskattar
också fördelarna med GEDAs minsta transportplattform, GEDA 300 Z/ZP, som är väl
anpassad för trånga gator och utrymmen och
slingriga tillfartsvägar. Den här lilla bygghissen
med sin vikbara arbetsplattform klara utrymmen där andra bygghissar inte kommer in.
Ihopfälld så är transportplattformen med
det platta kabelfacket bara 85 centimeter
bred. Det ger en enkel till och på arbetsplatser, vilket har visat sig vara en enorm fördel
på klosterområdet.
GEDA 300 Z / ZP var den optimal lösning
för att reparera klosterfasaderna på innergården. Genom att använda de gaffelfickorna är
det enkelt att transporteras enheten med en
pallyftare eller gaffeltruck.
Med två separata styrenheter kan GEDA
300 Z / ZP också användas som ren bygghiss
för transport av material, eller som transportplattform för material och upp till tre personer. Med en lyfthastighet på 12 meter per minut kan GEDA 300 Z / ZP lyfta upp till 500 kg

eller tre personer upp till höjder på 50 meter.
Ursprungligen hade de ansvariga för klosterrenoveringen planerat att öppna området igen
år 2021, i tid för 1000-års firandet. Men nu har
det blivit klart att arbetet kommer att dröja lite
längre, och man beräknar bli färdiga år 2025.
När byggnadsmanteln avlägsnas från kyrkan och klostret kommer invånare och besökare från hela världen återigen att kunna
njuta av den lilla tyska stadens milstolpe i all
all sin skönhet.
www.bvm.se

SKYDDA DIG MOT

SKADLIGA HÄLSOEFFEKTER

AV DÅLIG & DAMMIG

byggluftsmiiljö

Den nya lätta och robusta
luftrenaren för hantverkaren!

Luftflöde vid öppet inlopp 2020m3/h

V Tar bort kvartsdamm och lukter med
HEPA13 filter & aktivt kolfilter

V Lätt konstruktion, endast 20 kg!
V Extremt kompakt & hållbar i
rotationsgjuten plast.

V Flexibel, Kan placeras med utblåset
åt sidan eller uppåt.

V Kompletteras enkelt med hjul och
utloppslang vid behov

ftrenare för
vi har även lu
ggmoduler!
kontor och by

Comeco Trading AB
Myrangatan 15
745 37 Enköping
Tel. 0171 - 273 25

www.comeco.nu
info@comeco.nu
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BRED PRODUKTPORTFÖLJ

Scantruck, som är officiell importör av
Manitou teleskoplastare, Mustang minilastare samt PB Platforms saxliftar i Sverige, visade upp ett brett utbud av maskiner
på Entreprenad Live i Göteborg. Förutom
deras populära teleskoplastare fanns såväl
minilastare som skidsters på plats i deras
monter på mässan.
Bland teleskoplastarna så sticker naturligtvis samtliga modeller upp, men somliga
mer än andra. Kanske mest den runtomsvängande MRT2470. Här kan man lyfta
hela 7 ton 24 meter högt. Maskinen är
utvecklad för att möta de allt högre kraven från anläggningskunderna runt om i
världen och är svaret till en marknad som
efterfrågar mer lyftkapacitet och kompaktare, smidigare maskiner. Maskinen är
såväl fyrhjulsdriven som fyrhjulsstyrd. Föraren kan själv välja mellan manuell eller
automatisk transmission på maskiner som
är byggd för att köras i 40 kilometer i timmen. Den kan dessutom fås i hybridutförande med en elmotor som kan användas
då maskiner körs inomhus vilket kan vara
en viktig fördel för maskinägaren.
Mn visade även syskonet MLT940140V+ Elite som är Manitous senaste
maskin i NewAg serien. Maskinen har en
lyfthöjd på 9 meter och lyfter hela 4 ton.
Maskinen är utrustad med bomdämpning
samt hytt med panorama sikt och Easy Access som gör det lätt att ta sig in och ut i
hytten.
Visades gjorde även Mustangs sortiment. Ett exempel var Mustang AL708
minilastare med en lyftkapacitet på mer
än 3,5 ton och en urstark Deutzmotor på
75hk så klarar den av det mesta trots ett
blygsamt yttermått. Knäckstyrning på 45
grader ger dessutom minimala skador på
marken. Man visade också minstingen i
skidsteer-sortimentet Mustang SL 2012.
Den lyfter knappt 400 kilo och har en motor från Yanmar på 24hk. Passar den inte
så tillverkar Mustang både världens största, och minsta skidster-lastare, och de har
mer än 50 års erfarenhet.

TRE NYA
VARMLUFTSPISTOLER FRÅN BOSCH
Bosch lanserar de tre nya varmluftspistolerna GHG 20-63 Professional och GHG 23-66
Professional i pistolform samt GHG 20-60
Professional i stavform, som är anpassade för
olika användningsområden. Verktygen är utrustade med nya kraftfulla motorer samt har
förbättrad ergonomi och livstid.

FOKUS PÅ LIVSTID OCH ERGONOMI
Genom sin låga vikt och den nya designen
med Softgrip är varmluftspistolerna användarvänliga och ergonomiska. De har dessutom hela 30% längre livstid än tidigare modeller tack vare nya motorer som optimerar
luftflödet. Verktygen kommer med ett brett
utbud av tillbehör: glasskyddsmunstycke,
ytmunstycke, reduktionsmunstycke, reflektormunstycke, snabbsvetsmunstycke samt
olika krympslangar. De båda pistolformade
modellerna är utrustade med en 1,4 tum stor
LCD-display för enkel avläsning av värden.
Verktygen stängs även av automatiskt om
värmeelementet blir överhettat och kyls då
ner av fläkten som fortsätter att gå, vilket förlänger livstiden.

FÖR BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE
GHG 20-63 Professional arbetar med 2 000
watt och har en maximal arbetstemperatur på
630 °C. Varmluftspistolen gör det lätt för användaren att reglera luft och temperatur vid
en rad olika tillämpningar i verkstaden eller
på byggarbetsplatsen; luftflödet kan anpas-

Svensk Rental Tidning • Juli - Augusti 2018 • www.SvenskRental.se

sas i tre olika lägen från 150 till 500 liter per
minut medan den digitala temperaturinställningen sker i steg om 10 °C.

FÖR AVANCERADE TILLÄMPNINGAR
GHG 23-66 Professional är ännu kraftfullare
och arbetar med 2 300 watt och har en maximal arbetstemperatur på 650 °C. Modellen
passar för mer avancerade tillämpningar
som exempelvis svetsning av plaststycken
vid takbeklädnad, lastbilskapell eller dammdukar. Varmluftspistolen erbjuder digital
temperaturinställning och anpassning av
variabelt luftflöde mellan 150 till 500 liter
per minut i steg om 10 liter. För en smidigare
hantering finns fyra inställningsbara program där luftflöde och temperatur omedelbart står till förfogande för de huvudsakliga
tillämpningarna.

FÖR SVÅRÅTKOMLIGA UTRYMMEN
GHG 20-60 Professionals stavform gör det
möjligt att skapa exakta resultat i svåråtkomliga utrymmen. Varmluftspistolen arbetar
med 2 000 watt, har en maximal arbetstemperatur på 630 °C och är utrustad med två lägen för luftflödet samt nio temperaturnivåer
som ställs in med hjälp av ett justeringshjul.
GHG 20-63 Professional, GHG 23-66 Professional och GHG 20-60 Professional finns
tillgängliga i butik. Samtliga prisuppgifter är
ej bindande prisrekommendationer exklusive
moms, med reservation för ändringar.

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.

30

PM 40-MG

Hiltis nya multilinjelaser
Hiltis nya linjelaser har en revolutionerande precision, eﬀektivitet och slitstyrka. För
branschen betyder PM 40-MG att det finns
en ny kvalitetsstandard för multilinjelasers
för inomhusbruk.
Marcus Hansson, Produktchef Measuring på Hilti, säger: “Nya PM 40-MG är ett
mästerverk ur ett produktivitetsperspektiv.
Vi jobbar stenhårt med att sänka den totala
kostnaden för våra kunder och Nya PM 40MG är värme-, stöt- och dammskyddad vilket leder till maximal livslängd. Det är vår
nyutvecklade teknik som håller axiconlinsen
på plats som ger pålitlig precision under lång
tid - även i de mest krävande miljöer, som
vid extrema temperaturer eller hög luftfuktighet”.
Med PM 40 slipper användaren spendera
tid på att leta efter linjer och köpa dyra laserglasögon. Med gröna linjer – som är fyra
gånger lättare att se än traditionella röda
linjer – maximeras synligheten. Denna allt-iett-laser riktar och hittar nivå och vinklar genom att producera fyra vertikala linjer samt
en 360 graders horisontell linje.
www.hilti.se

UNIK AR-TEKNIK FÖR ANDROID
Med hjälp av unik dansk teknik kan tiotusentals byggarbetare i Norden nu se en mix
av verklighet och 3D-ritningar direkt i sina
Androidtelefoner. ”Vi demokratiserar användningen av Augmented Reality i byggbranschen”, säger den danska utvecklaren
Dalux. ”Tekniken minimerar riskerna för fel
och sparar massor av tid”, säger Veidekke som
är först ut i Sverige med att använda tekniken.
Företaget bakom AR-verktyget, det danska
BIM-företaget Dalux, som ligger bakom Nordens mest nedladdade byggapp, har nu gjort
tekniken, som lanserades förra året, kompatibel med alla telefoner som använder nya versioner av Android. Det betyder att tiotusentals byggarbetare i Norden kommer kunna
se en mix av verkligheten och 3D-ritningar
direkt i sina telefoner.
“Tidigare var det bara enstaka Androidtelefoner som kunde användas för att visa
den kombinerade vyn. Nu har vi gjort den
tillgänglig för betydligt fler i byggbranschen,
vilket bidrar till att användningen av den här
effektiva tekniken demokratiseras”, säger
Bent Dalgaard, medgrundare av Dalux.

tyget från Dalux är Veidekke, Skandinaviens
fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag. Som första byggföretag i
Sverige att testa den nya tekniken, använder
Veidekke nu tekniken vid byggnationen av
Lunds nya lägenhetsområde Central Park.
Sammanlagt 147 lägenheter med planerad inflyttning sommaren 2019 ska uppföras.
Anders Rosander, arbetsledare för Veidekke
vid byggnationen av Central Park, menar att
AR-tekniken har haft stor betydelse, inte bara
för honom som arbetsledare utan även för byggarna och underentreprenörerna på plats.
“Ända sedan starten av det här bygget har
vi använt AR-lösningen och jag kan inte vara
annat än nöjd. Det hjälper oss att minimera
riskerna för fel och jag kan nu hantera och rapportera avvikelser på bara några minuter, något
som tidigare tog mycket tid. Med några enkla
knapptryck kan jag fördela ut vad som ska göras och vem som ansvarar för det. Det här är
utan tvekan framtiden och något jag gärna arbetar mer med”, säger Anders Rosander.
www.dalux.com

VEIDEKKE FÖRST I SVERIGE
Ett av de företag som idag använder AR-verk-

NY ALP-LIFT MONTAGE S4

Bygg Värme Maskiner i Göteborg meddelar att
från första januari i år inleddes försäljningen av
nya Alp-Lift montage LM i serie 4. Nya modeller
är Alp-Lift Montage LM 330 S4, LM 400 S4, LM
475 S4, 575 S4, LM 620 S4 och LM 750 S4.
Några nya egenskaper med de nya modellerna är att den genomgående bulten som
krävde verktyg är ersatt med en smidig lösning
med snäppstift. Bara att vrida på stiftet, fälla ner
stödbenet och allt är klart. Vidare när stödbenet
fällts framåt skjuts det bakåt in i underredet

så att en säker låsning garanteras. Vrid tillbaks
stiftet och allt är klart. Andra egenskaper är att
den genomgående bulten på lastgaffeln är ersatt med en bult med snabblåsning. Detta gör
det väsentligt enklare att vända på gaffeln. När
knappen på bulten trycks in kan bulten dras ur,
helt utan verktyg. Nya gaffelfickorna underlättar
lastning/lossning med truck.
Alla fördelar från serie 3 är bibehållna, dessutom
har stödbenen utrustats med hjul i bakre änden
vilket ytterligare underlättar hanteringen av liften.
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BOSCH LANSERAR en ännu mindre FlexiClickskruvdragare för professionella hantverkare
Nya FlexiClick GSR 18V-60 FC Professional är en sladdlös borrskruvdragare som går att använda för arbeten i både trä, metall och betong.
Med sina 140 mm är borrskruvdragaren hela 7 mm kortare än föregångaren.

FOKUS PÅ KOMFORT OCH SÄKERHET
FlexiClick är försedd med en precisionskoppling. Den elektriska styrningen förhindrar överåtdragning för skruvar och resulterar i mindre
slitage, vilket ger verktyget en längre livslängd. För att öka säkerheten
är borrskruvdragaren även utrustad med säkerhetsfunktionen KickBack Control. Om verktyget oförutsett skulle rotera runt borraxeln på
grund av att borren fastnar, stänger den integrerade sensorn av motorn på en bråkdels sekund. Detta förebygger ett plötsligt bakslag hos
verktyget och minskar därmed risken för att användaren skadar sig.
Borrskruvdragaren har även en Connectivity-funktion vilket
innebär att den går att koppla upp till Toolbox-appen i mobilen där
information om verktygsstatus, batteriets laddningsstatus samt information om eventuell överhettning och liknande problem visas.
Toolbox-appen gör att verktyget kan anpassas efter individuella önskemål - både funktionerna KickBack Control och precisionskopplingen kan ställas in efter behov i appen.

TILLSATSERNAS FUNKTIONER
FlexiClick går att använda i materialen trä, metall och betong. Den
nya chucktillsatsen GFA 18-M Professional klarar borrstänger upp till
13 mm och är mycket robust tack vare konstruktionen i solid metall.
Den nya vinkeltillsatsen GFA 18-W Professional kommer åt att skruva
i hörn ännu bättre och excentertillsatsen GFA 18-E Professional gör
det möjligt att skruva exakt och nära kanten. Båda kan ställas in i 16
olika lägen. Systemet kompletteras av borrhammartillsatsen GFA 18-H
Professional. Det förvandlar den sladdlösa borrskruvdragaren till en
kraftfull SDS-plus-borrhammare med en egen slagenergi på 1 joule.
www.bosch.se

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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Milwaukee M18 FUEL
avloppsrensare
Tidigare i år lanserade Milwaukee två
nya handhållna M18 FUEL avloppsrensare. Nu lanseras nästa stora genombrott
för professionella avloppsrensare som
visar att Milwaukee menar allvar även
inom denna bransch. Nya M18 FUEL
SWITCH PACK med separerat trumsystem är den första avloppsrensningslösningen som kombinerar fördelarna hos
tvådelade maskiner och trumbaserade
maskiner för att skapa en mångsidig och
portabel maskin.
Denna unika nya lösning är lätt att
transportera tack vare en integrerad
ryggsäcksdel, gör det enkelt för användaren att byta och sammankoppla trummor och ger maximal kraft för rensning
upp till 30 meter ner i avloppsröret.
Den modulära konstruktionen av
M18 FUEL SWITCH PACK har en ryggsäckssele för enkel transport till tak,
dränering, krypgrundsutrymmen eller
städning. Den verktygsfria trumanslutningen gör det enkelt att byta kabelstorlekar eller sammankoppla ytterligare en
trumma för en total kabellängd på upp
till 30 meter. SWITCH PACK trummorna är helkapslade för bästa möjliga skydd
och smutshantering.
M18 FUEL-systemet kombinerar tre
exklusiva innovationer – en kolborstfri
POWERSTATE motor, ett REDLITHIUM-ION-batteri och REDLINK PLUSelektronik. Den kolborstfria POWERSTATE-motorn levererar samma eﬀekt
som ett nätdrivet system i ett bärbart
paket för krävande rensning av avloppsledningar upp till 100 mm i diameter.
REDLINK PLUS-elektronik ger förbättrad kontroll med en integrerad trumbroms som stoppar maskinen inom tre
sekunder. En stor halksäker fotpedal
säkerställer att användaren alltid har full
kontroll, även på våta ytor.

SCANTRUCK satsar framåt
Det händer mycket runt Scantruck nu. Nyligen öppnade man i nya lokaler i Roserbersberg och på Maskinmässan storsatsade man.
Scantruck AB är som bekant officiell importör
av Manitou teleskoplastare, Mustang minilastare samt PB Platforms.
På Svenska Maskinmässan visade bland
annat den kompakta teleskoplastaren Manitou MT420H. Tack vare sina blygsamma yttermått med en längd på endast 3,63 meter
och bredd på 1,49 meter, i kombination med
både fyrhjulsdrift och fyrhjulsstyrning, så tar
den sig in på de allra svårtillgängligaste platserna. Storleken bedrar dock då det lilla kraftpaketet, som endast mäter 190 centimeter
över marken, lyfter hela 2 ton 4,3 meter högt.
Manitous populära runtomsvängande
teleskoplastare fanns också representerade genom modellerna MRT2470P+ samt
MRT3050P+. Gemensamt för dem både är
att de är utvecklade för att möta de allt högre
kraven från anläggningskunderna runt om i
världen som efterfrågar mer lyftkapacitet och
kompaktare, smidigare maskiner. Båda maskinerna är såväl fyrhjulsdrivna som fyrhjulsstyrda. Föraren kan själv välja mellan manuell
eller automatisk transmission på maskinerna
som är byggda för att köras i 40 kilometer i
timmen. MRT2470P+ lyfter sju ton upp till
24 meters höjd. MRT3050P+ når ännu högre,
hela 30 meter kan den nå med fem tons last.
MRT2470 P går dessutom att få i hybridutförande med en elmotor som kan användas då
maskinen körs inomhus.
För dem som är intresserade av en ren lift
fanns bomliften Manitou 220TJ+ på plats på
Solvalla. Den är designad för att klara av att
arbeta i alla krävande förhållanden som Skan-
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dinavien kan uppvisa. Som modellbeteckningen avslöjar är det fråga om en 22 meters
lift, och bomliften är utrustad med en fyrcylindrig dieselmotor med 35 hk. Bommen har
ett system, som automatisk justerar motorns
kraft till bara det nödvändiga. Det ger en besparing på bränslet och de totala ägarkostnaderna.
Manitou-konstruktörerna har också utrustad 220TJ+ med ett patenterat system,
som automatiskt anpassar hastigheten, beroende på hur långt bommen är ute. Ett speciellt interface-system till kommunikation
med maskinen kan bland annat användas i
samband med underhåll och diagnosticering.
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GENIE med på FORMULA 1 GRAND PRIX i Frankrike

Nytt popnitverktyg

FRÅN MILWAUKEE

Milwaukee fortsätter att utveckla och utöka
utbudet av marknadens största kompakta
verktygsplattform – M12- plattformen – med
popnitverktyget M12 BPRT.
M12 MPRT är utvecklad för yrkesproffs
och förenklar hela nitningsprocessen. Det
nya verktyget nitar upp till två gånger snabbare och kräver mindre muskelstyrka jämfört
med handverktyg. Dessutom slipper man
underhåll av tryckluftsslangar och kompressorer. Verktyget hanterar nitar av rostfritt stål
upp till 4,8 mm.
M12 BPRT är marknadens första popnitverktyg som använder en mekanism av
”scotch yoke”-typ som ger verktyget dramatiskt förbättrad effekt jämfört med de kul- och
skruvmekanismer som andra nitverktyg använder. ”Scotch yoke”-mekanismen är mycket
mindre och gör det möjligt för verktyget att
leverera mycket mer kraft i ett kompakt och
kort paket.

Det var 10 år sedan Frankrike var värd för ett
Formel 1 Grand Prix-lopp. Men den 24 juni
i år hände det igen på Castellet racetrack den legendariska platsen för första Formel
1-racet på 28 år. För franska uthyrningsföretaget FRECHE var det ett uppenbart tillfälle
att delta när ett kamerateam behövde en lift
för att kunna filma loppet. Man letade efter
spektakulär utsikt och plats från en höjd över
40 m. Valet föll på en Genie Z-135/70 artikulerande bomlift.
Med detta nya perspektiv kunde TV-tittare
över hela världen titta på hela loppet närbild.
Liften valdes för sin maximala arbetshöjd
på 43,15 m och 21,26 m med maximal horisontell utsträckning och maximalt uppehållsavstånd på 23 m. Genie Z -135/70 artikulerande
bomlift passade perfekt för produktionsteamets behov. Liften är en idealisk åtkomstlösning för byggnation och industriella til�lämpningar. Genie Z-135/70 ger fördelar med
bland annat Genie XChassis-designen som
kombinerar ett kompakt fotavtryck med utmärkt arbetsstabilitet. Dess teleskopiska Genie Jib-Extend, som teleskopar från 3,66 till
6,10 m med en vertikal rotation på 110 grader,
ger den extra flexibilitet som krävs för att få
tillgång till svåra områden. Dess fyrhjulsdrift
är också anpassad för att hantera tuffa markförhållanden och dess elektro-proportionella
kontroller ökar drivhastigheten hos enheten.
Uthyraren FRECHE grundades 1966 och
är ett familjeägt uthyrningsföretag. Dess

nyckelvärden fokuserar på kvaliteten på sin
utrustning, ett vänligt tillvägagångssätt och
öppenheten i sina tjänster. För att stödja behoven hos kunder som arbetar inom offentliga byggnads- och industrisektorer är sitt team
med 180 anställda, som arbetar från 19 platser
i södra Frankrike engagerade i att stödja kundernas behov med en flotta av 3 500 maskiner
som kan levereras snabbt och servas i fält om
det behövs.
www.freche-location.fr

HÜLLERT MASKIN generalagent för Arccons svängbara pallgaffelställ

En vecka före Svenska Maskinmässan kunde
AB Hüllert Maskin presentera sin senaste
strategiska satsning på nyckelredskap för lyftoch lasthantering. Hüllert Maskin tar nu hand
om generalagenturen för Arccons svängbara
pallgaﬀelställ för hjul- och teleskoplastare.
AB Hüllert Maskin och Skövdebaserade
Arccon har länge samarbetat om de svängbara
pallgaﬀelställen, som är ett eﬀektivt och tidsbesparande redskap vid lyft och lasthantering.
De säljs ofta som tillbehör till Merlo teleskoplastare.
Men de svängbara gaﬀelställen säljs också
till andra teleskoplastarmodeller och till hjullastare. Arccon och Hüllert Maskin har nu
skrivit ett avtal som innebär att Hüllert Ma-

skin tar hand om försäljningen av just denna
produkt. Det sker med syftet att öka försäljningen med stöd av Hüllert Maskins rikstäckande sälj- och servicenät.
På Svenska Maskinmässan visas Merlo teleskoplastare som är utrustade med Arccons
svängbara gaﬀelställ. Istället för att vrida och
styra upp teleskoplastaren eller hjullastaren
som hanterar materiallyft, kan vridningen ske
med gaﬀelstället.
AB Hüllert Maskin är generalagent för
Merlo teleskoplastare, som är ledande i Sverige. Systerföretagen Ottosson Truck AB och
Svenska Jekko AB har dessutom generalagenturerna för Hyundai gaﬀeltruckar, respektive
Jekko minikranar. Det betyder att hela koncer-

nen med de tre bolagen nu har enkel tillgång
till de attraktiva gaﬀelställen från Arccon.
Arccon har sin tillverkning i Skövde. Företaget tillverkar skopor, gripar, pallgaﬀelställ,
redskapsfästen och crackers.
Avtalet med AB Hüllert Maskin gäller försäljningen av Arccons svängbara gaﬀelställ
SGS. De är avsedda för hjul- och teleskoplastare och har olika fästen för respektive maskintyp och modell.
Svängbara gaﬀelställ finns i fyra modeller
med lyftkapacitet från 3 ton upp till 5 ton, och
de är svängbara från 2x30 grader och upp till
90 grader. Den största modellen lyfter upp till
8 ton och är svängbar upp till 60 grader.
www.hullert.se
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Den 27-28 september i år arrangeras den sjunde upplagan
av den svenska demoleringsmässan på Infracity i Bredden
norr om Stockholm. Den startades på 1990-talet under
namnet Demotech och heter sedan 2010 DEMCON.

D

EMCON är en liten men naggande
god branschmässa. Den skiljer sig
mycket från andra mässor inom
byggindustri då den främst lockar renodlade
branschfolk.

EN UNIK MÄSSA OCH MÖTEPLATS
De sektorer som mässan sedan starten fokuserat på är rivning i alla dess form, vattenbilning, betonghåltagning, sanering, återvinning av rivningsrester, slipning och polering
av betongytor, hantering av hälsovådligt
byggdamm och slam med mera. Det kanske
inte är så att entreprenörerna vallfärdar till
mässan i stora mängder men kvaliteten på de

besökande är mycket hög och det görs en hel
del affärer direkt på mässgolvet.
En annan viktigt egenskap som mäs�san haft sedan starten är att den vartannat
år är en viktig mötesplats för branschen. I
Sverige och nästan hela Norden är, det som
med det samlade namnet kallar demoleringsbranschen, som en stor familj där nästan alla
känner alla. Därför blir DEMCON en plats
där man möts, kollegor, kamrater och konkurrenter. Man utbyter erfarenheter, snackar
produkter och lösningar, utbyter skvaller och
rykten och bara umgås i glada vänners lag.
Det är lite av det fina med DEMCON. Från
arrangörshåll hoppas man att så många som
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möjligt skall tas sig tid och besöka mässan och
under ett par dagar och se vad som våra tillverkare och leverantörer tänker och planerar
inför framtiden vad gäller nya metoder, maskiner, utrustningar och verktyg.
Antalet utställare har ökat sedan mässan
startade och brukar ligga mellan 35 och 40
företag.

BRED UPPSLUTNING
Årets utgåva av DEMCON är inget undantag
och är till och med lite större än den brukar
vara. Alla de klassiska namnen är med och
även en rad nya. Samtliga utställare hittar du
i utställarlistan på följande sidor. Leveran-

TEMPORÄRA ANLÄGGNINGAR

GEDA LIFTAR OCH BYGGSPEL

Dagens GEDA Lift och GEDA Mini/Maxi
är av enastående kvalitet och är
resultatet av över åtta årtionden KnowHow och ständig vidareutveckling.
Flertalet innovativa lösningar möjliggör
effektiva materialtransporter av upp till
250 kg per lastning.
Robusta och enkla att hantera.

Teleskoplastare är otroligt mångsidiga och passar till en mängd
olika arbetsuppgifter oavsett årstid. Ring och rådfråga våra säljare om
Merlo teleskoplastare och vårt breda modellprogram.
Generalagent i Svergie av

Merlo teleskoplastare
0512 - 30 16 20
www.hullert.se

info@bvm.se
www.bvm.se
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DEMCON 2018
Container för avfall

Container för betong

U04

U03
41

40

38

42

HUSQVARNA

PENTRUDER

SDC

PULLMAN ERMATOR

5x5=25m2

45

TWILLDRILL

3x5=15m2

14x5=70m2

9x6=54m2

3x4=12m2

37

36

28

SCANMASKIN

OP
SYSTEM

JERNEVIKEN
MASKIN

9x3,5=31,5m2
32/33

5,5x4=22m2
27

ABT SWEDEN AB
DUSTCONTROL

TYROLIT

11x8=88m2

4x8=32m2
22/23/24

JACK MIDHAGE AB

4x9=36m
15x8=120m2

7x9=63m2

7x16=112m2

5,5x16=88m2

9

18

9x3=27m2

DROME AB

ENTRÉ

1,5x8=16m2

19

TOMEMBALLAGE

U10

U09A

HTC

HILTI

7x7=49 m2

U09B

3x7=21 m2

BOBCAT

15

9,5x7=66,5m

2

EPOX MASKIN

9x3=27m2

ATLAS
U11 COPCO
7x2=14m2

U12
7x2=14m2

14B

MULTIBUTIKEN/
DECONTA

18 m

11

SILA AB

7x3=21m2

6

PD/SRT/PDi
5x3=15m2

3x3=9m2

13

12

TOOLGAL

7x3=21m2

5x3=15m2

SANERINGSSPECIALISTEN2

14

5x3=15m

THOVO
6x3=18m2

8

7

5x3=15m2

7x7=49 m2

9x7=63 m2

EXIT
Utgång
utomhusområde

BOBCAT

2x7=14m2

10

5

LEVANTO

HTC SWEDEN

15

12,5x7,5=94m2

U07

9x5=45 m2

17

EPIROC
MASKINIA

Aquajet System

3x7=21m2

5,5x12=66m2
16

20

2

7x7=49 m2

HILTI

CONJET AB

9x7=36m2

ANDERSEN
CONTRACTOR

JERNEVIKEN

2

U08

30

OILQUICK

U06

TYROLIT

7x7=49 m

3x7=21m2

29

BROKK

TOMEMBALLAGE

31

STEELWRIST

21

26

25

NORDFARM

9x7=63m2

BALLROOM

35

7x7=49 m

2

U05

EXIT
Utgång
utomhusområde

34

HUSQVARNA

HUSQVARNA

HUSQVARNA

43

HYBLASTRAC DRAULKRAFT

39

MOTOCUT
5x3=15m2

ANLÄGGNINGSVÄRLDEN
3x3=9m2

4

SEMINARIER
Seminars
Branschföreningen
för Byggberedning
EDA & IACDS

A
SWE BT
DEN
5x A

3=15B
m2

törerna av lätt rivningsutrustning, diamantverktyg och betonghåltagningsutrustning är
fulltaliga. Här finns alla leverantörer med.
Likaså leverantörerna av utrustning för slipning och polering av betonggolv vilket också
gäller utrustning för hantering av byggdamm
och slam. Glädjande i år är att de också finns
några leverantörer av utrustning för sanering
med på mässan och dessutom helt nya namn
på DEMCON. Med är också två starka namn,
OilQuick och Steelwrist, ifråga om snabbkopplingslösningar för rivningsverktyg. Från
arrangörshåll hade man dock gärna sett att

samtliga leverantörer av hydraulhammare
och rivningsverktyg ställt ut på mässan. Med
finns dock starka namn i Bobcat, Epiroc, Darda, Demarec och Trevi Benne. Även vattenbilningstekniken kommer att få en framskjuten
roll på mässan då både Aquajet System och
Conjet ställer ut. Särskilt kul är att det också
finns några utställare som reser från andra
länder för att ställa ut. Toolgal är ett välkänt
namn och kommer från Israel. Blastrac ställer
ut för att marknadsföra sitt nya bolag i Sverige. Levanto, som sedan länge har ett svenskt
dotterbolag, kommer att bland annat ställa ut

sin produktlinje av borrmaskiner från Shibuya. Helt ny som utställare är den finska
verktygstillverkaren MotoCut. Värt att nämna är också bolaget Twilldrill från Kil, ingen
utlänning kanske även om värmlänningar är
ganska exotiska. Twilldrill visar en intressant
innovation för håltagarbranschen.

VÅRA BRANSCHORGANISATIONER
Som bekant arrangeras DEMCON i samarbete med BFB, Branschorganisationen för
Byggnadsberedning där branschföreningarna
Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Sa-

DEMCONS VÄRDEFULLA SPONSORER
Även årets utgåva av DEMCON sponsras av ett antal aktörer på
den svenska demoleringsbranschen. Mässan huvudsponsor på
den högsta nivån, Diamant, är företaget SDC, Swedish Diamondtool Consulting AB med huvudkontor i Nora. Platinumnivån innehas som vanligt av Husqvarna Construction Products. Nästa nivå
är Ruby som hålls av Pentruder AB. Guldsponsor för mässan är
Tyrolit och de båda silvernivåsponsorerna är Drome AB och Jack
Svensk Rental Tidning • Juli - Augusti 2018 • www.SvenskRental.se

Midhage AB. Mässans partners är, som nämnts, BFB, Branschorganisationen för Byggnadsberedning samt även IACDS och EDA.
Officiell tidning för DEMCON är förstås Professionell Demolering
med stöd av systertidningarna Sven Rental Tidning, PDi Magazine
och PDa Magazine. DEMCONs arrangör SCOP AB vill rikta ett särskilt tack till mässan sponsorer och BFB för deras stöd och support av mässan, nu och under åren som gått.
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UTSTÄLLARE DEMCON 2018
ABT SWEDEN AB
Stallarholmsvägen 31
124 59 Bandhagen
www.abtsweden.se
Monternummer: 4, 32, 33
ANDERSEN CONTRACTOR AB
Box 41
749 06 Örsundsbro
www.andersencontractor.se
Monternummer: 29
ANLÄGGNINGSVÄRLDEN
FÖRLAGS AB
Granitvägen 5
747 31 Alunda
www.anlaggningsvarlden.se
Monternummer: 44

neringsentreprenörerna ingår. Båda föreningarna kommer att hålla sina höstmöten på
Infracity i samband med DEMCON. Leveranstörernas intresseorganisation SSDL kommer
också att hålla sitt höstmöte i samband med
mässan. Inte nog med det så inbjuder den internationella paraplyorganisationen för håltagare, IACDS, till workshops direkt på mässgolvet där man hoppas samla entreprenörer
från Norden. Arrangemanget är öppet för alla
och kostnadsfritt. Mer information finns på
länken: http://www.iacds.org/workshops/
september2018.
Även den den europeiska branschorganisation för rivningsentreprenörer European
Demolition Association, EDA ibjuder till
workshops på samma sätt som IACDS. För
den som önskar närvara finns mera information på länken: http://www.europeandemolition.org/workshops/september2018.
Två bra initiativ som rekommenderas för
att komma tillsammans och utbyta erfarenheter. Värt att nämna är också att Branschföreningen för Byggnadsberedning bjuder in
till branschmingel klockan 17.00 den 27 september. Minglet kommer att hållas i entrén
till mässan.

DEMCONKALAS
MED PRISUTDELNING
På kvällen den 27 september, det vill säga
första mässdagen, klockan 19.30 börjar
DEMCON-kalaset i Scandic hotels Ballroom.
Insläpp startar redan klockan 19.00. Under
middagen kommer mycket att hända och
är en uppskattad samling som brukar locka
över 300 gäster. Även i år är redan nu middagen ganska uppbokad. Under kvällen delas
det prestigefyllda branschutmärkelsen Det
Svenska Demoleringspriset ut. Totalt kommer priser i 12 olika kategorier att delas ut.
Middagen består i en trerätters festmiddag.
Under hela kvällen underhåller fusionbandet
High Frequency. När programmet i ballroom
är färdigt brukar inte festen sluta för det utan
fortsätter ute i Scandic hotells vinterträdgård.

AQUAJET SYSTEMS AB
Brunnsvägen 15
574 53 Holsbybrunn
www.aquajet.se
Monternummer: 20

232 22 Arlöv
www.hilti.se
Monternummer: U07, U09A

781 70 Borlänge
www.pentruder.com
Monternummer: 41

HTC SWEDEN AB		
Box 69
614 22 Söderköping
www.htc-floorsystems.com
Monternummer: 16

PLANT & EQUIPMENT MAGAZINE
Middle East Strategic Advertising
P.O. Box 71530
Dubai, UAE
www.plantandequipment.com
Entré

HUSQVARNA
CONSTRUCTION PRODUCTS
433 81 Partille
www.husqvarnacp.se
Monternummer: 37, 38, U03, U04
HYDRAULKRAFT SVERIGE AB
Lilla Hantverksgatan 7
434 42 Kungsbacka
www.hydraulkraft.se
Monternummer: 43
JACK MIDHAGE AB		
Box 1070
269 21 Båstad
www.midhage.se
Monternummer: 22, 23, 24

ATLAS COPCO SVERIGE AB
Sickla Industriväg 19
131 54 Nacka
www.atlascopco.se
Monternummer: U11
BLASTRAC SVERIGE AB
Stig Fredriksson
Sales Director Blastrac Nordic
Mobile: +46 (0)760 20 21 23
stig.fredriksson@blastrac.se
Monternummer: 42
BMTG			
Gąsawy Rządowe 116,
26-502 Jastrząb,
Polen
www.bmtg.eu
Monternummer: 12
BOBCAT SVERIGE AB
Åvägen 2
232 91 Arlöv
www.bobcat.se
Monternummer: 17, U09B

JERNEVIKEN MASKIN AB
Tagenevägen 1
422 59 Hisings-Backa
www.jerneviken.se
Monternummer: 35

PROFESSIONELL DEMOLERING,
TIDNING
Box 786
191 27 Sollentuna
www.professionelldemolering.se
Entré
PULLMAN ERMATOR		
433 81 Partille
www.pullman-ermator.se
Monternummer: 39
SANERINGSSPECIALISTEN
Revingevägen 16
247 31 Södra Sandby
www.saneringsspecialisten.se
Monternummer: 13
SCANMASKIN SVERIGE AB
Box 187
437 22 Lindome
www.scanmaskin.se

LEVANTO DIAMOND TOOLS AB
Västbergavägen 24B
126 30 Hägersten
www.levanto.se
Monternummer: U08

SILA AB			
Grimnäsvägen 166
843 94 Grimnäs
www.silaproducts.se
Monternummer: 11

MASKINIA AB		
Nyckelgatan 2-6
589 41 Linköping
www.maskinia.se, www.epiroc.se
Monternummer: 9

STEELWRIST AB		
Bäckvägen 18
192 54 Sollentuna
www.steelwrist.se
Monternummer: 31

MOTOCUT LTD		
Koivunoksa 7
04200 Kerava
Finland

SWEDISH DIAMONDTOOL
CONSULTING AB
Skarpskyttevägen 6
713 32 Nora
www.sdcab.se
Monternummer: 40

BROKK AB
Box 730
931 27 Skellefteå
www.brokk.com
Monternummer: 21

MULTIBUTIKEN I UDDEVALLA AB
Box 751
451 26 Uddevalla
www.multibutiken.se
Monternummer: 10

CONJET AB
Anläggarvägen 14
136 44 Handen
www.conjet.se
Monternummer: 30

NORDFARM MASKIN AB
Box 631
601 14 Norrköping
www.nordfarm.se
Monternummer: 36

DROME AB
Växtorpsvägen 6
514 61 Dalstorp
www.drome.se
Monternummer: 18

OILQUICK AB
Box 1055
824 12 Hudiksvall
www.oilquick.se
Monternummer: 27

DUSTCONTROL AB		
Kumla Gårdsväg 14
145 63 Norsborg
www.dustcontrol.se
Monternummer: 26

OP SYSTEM AB		
Årupsvägen 26
268 73 Billeberga
www.opsystem.se
Monternummer: 28

EPOX MASKIN AB		
Box 6060
192 06 Sollentuna
www.epox.se
Monternummer: 15

PDi MAGAZINE		
Box 786
191 27 Sollentuna
www.pdworld.com
Entré

HILTI SVENSKA AB		
Box 123

PENTRUDER AB		
Gjutaregatan 54

SVENSK RENTAL TIDNING
Box 786
191 27 Sollentuna
www.svenskrental.se
Entré
THOVO AB			
Torredsvägen 92
429 34 Kullavik
www.thovo.se
Monternummer: 14
TOOLGAL INDUSTRIAL
DIAMOND LTD		
Degania ´A´ 1512000
Israel
www.toolgal.com
Monternummer: 7
TWILLDRILL AB
Montörsgatan 4
665 33 Kil
Monternummer: 45
TYROLIT AB		
Box 533
183 25 Täby
www.tyrolit.se
Monternummer: 25
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NY TIGERSÅG FRÅN MILWAUKEE

Nya SUPER SAWZALL kombinerar tre exklusiva innovationer – en kolborstfri POWERSTATE-motor, ett REDLITHIUM-ION-batteri och REDLINK PLUS-elektronik. För att
kunna leverera samma prestanda som SUPER
SAWZALL via en 18V batteridriven plattform
byggde Milwaukee om samtliga batteridrivna
komponenter för att kunna leverera prestanda
i toppklass.
Milwaukee utvecklade en helt ny kolborstfri
POWERSTATE-motor för denna tigersåg som
levererar en konstant såghastighet och den
kraft som krävs för tuﬀa tillämpningar utan att

stanna av. Milwaukee har även byggt om REDLINK PLUS-elektroniken från grunden för att
säkerställa maximal verktygsprestanda under
belastning och för att förhindra överbelastning och överhettning. Tigersågen har samma
egenskaper som sina berömda föregångare.
Utrustad med Milwaukees nya M18 REDLITHIUM-ION HIGH OUTPUT 12,0Ah-batteri har den nya tigersågen en kapacitet på upp
till 150 kapningar av 290 mm x 45 mm furuvirke på en enda laddning, vilket innebär att
användaren slipper sladdar och batteribyten
under arbetsdagen.

Scandlift stärker sitt serviceerbjudande

Efter över 30 år som svensk auktoriserad återförsäljare av Genie liftar utökar nu ScandLift sitt
serviceerbjudande genom nyförvärvet av GTS.
GTS är specialiserat på försäljning, uthyrning
och service av bland annat terminaltraktorer
och truckar.
Nu står det klart att ScandLift tar nästa strategiska steg i bolagets utveckling genom nyförvärvet av Göteborgs Truckservice, GTS. Enligt
ScandLifts VD, Christian Eriksson, är investeringen av GTS intressant av många anledningar.
“Våra bolag kompletterar varandra i en rad
avseenden. GTS är oerhört starka på servicebiten, en kompetens som de utvecklat under 60
år som familjeägt bolag, och som resulterat i
att de idag har en av Västsveriges mest kompetenta verkstäder. Att matcha det med vår kundbas och erfarenhet av försäljning av liftar från
världsledande varumärken, det känns klockrent
och skapar en stor nytta för våra kunder”, säger
Christian Eriksson.
GTS har nyligen certifierats som Volvo
Penta Service Provider, något som kommer att
komma hela den nya konstellationen till godo.
Förutom kvalitetsstämpeln det innebär, så
kommer det sannolikt innebära en hel rad nya
kunder.
Totalt kommer de anställda i de båda bolagen att bestå av tolv personer, men det finns redan planer på att stärka upp på verkstaden med
servicetekniker, samt säljsidan för att möta den
ökade efterfrågan.
“Affären innebär en möjlighet för båda parter att fortsätta växa. En större gemensam varumärkesportfölj och ett bredare serviceerbju-

dande ger oss en ökad stabilitet och trygghet.
Det i sin tur gör att vi kan leverera ännu högre
kvalitet till våra kunder, både på kort och lång
sikt”, säger Christian Eriksson.
Det är inte omöjligt att det blir fler förvärv
i framtiden. Efter att ha byggt upp en stabil försäljningsverksamhet under många år menar
ScandLifts VD att det verkliga slaget om kunderna sker på eftermarknaden. Alla kan leverera
en maskin, men vad som händer sedan är det
verkligt intressanta.
“Tillsammans med GTS kan vi erbjuda en
heltäckande service, och våra kunder kan köpa
både lift, terminaltraktor och truck samt underhåll av alla olika maskiner genom en och samma
leverantör. Med egna servicebilar kommer vi att
kunna ge kunderna service på deras villkor, och
vårt nästan 1000 m2 stora verkstadsgolv ger oss
precis den plattform vi behöver för att fortsätta
utvecklas och växa”, säger Christian Eriksson.
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Internationell tillväxt för Altrex
Altrex, den nederländska tillverkaren av accessutrustning, har tagit nästa steg i sin internationella tillväxtambition. Nyligen har det
tyska hyresbolaget HKL Baumaschinen valt
att använda produkter från den här Zwollebaserade tillverkaren. Jan Keizer, VD för Altrex,
berättar: “Nu levererar Altrex sina produkter
till över 60 länder runt om i världen. För oss är
Tyskland ett viktigt land för att förverkliga vår
internationella tillväxt. Samarbetet med HKL
är ett stort steg framåt i vår tillväxtstrategi”.

HKL BAUMASCHINEN
Det tyska företaget HKL Baumaschinen är det
största uthyrningsföretaget för byggmaskiner
i Tyskland. Med 150 kontor i Tyskland och 15 i
Österrike och Polen är det en stor aktör inom
hyresbranschen. HKL har beslutat att börja
hyra ut Altrex RS TOWER 5 och MiTOWER
rullande torn. De innovativa funktionerna i
dessa produkter var de avgörande faktorerna
vid valet av Altrex. “Innovation är ett av Altrex
kärnvärden. Vi ser att allt fler företag överväger detta värde på lång sikt”, säger Jan Keizer.
www.altrex.com

FLER KVINNLIGA SÖKANDE
Antalet kvinnliga sökanden till Bygg- och
Anläggningsprogrammet stiger nu för
tredje året i rad. I år har 600 kvinnor sökt
BA-programmet vilket är en märkbar uppgång från förra året då 533 valde bygg. Det
innebär en uppgång på 12,7 procent.
“Det är oerhört glädjande att fler tjejer nu söker till byggprogrammen”, säger
Byggnads ordförande Johan Lindholm i en
kommentar. “Det är detta som vi i Byggnads har arbetat för under många år. Tillsammans med Byggcheferna så har vi gått
i bräschen för att stoppa machokulturen,
ifrågasätta unkna värderingar och få fler
tjejer att söka sig till byggbranschen.”

BY SCANMASKIN

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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Willie Törnkvist och Mitti Jerström-Törnkvist från ByggmaskinerGruppen fick motta utmärkelsen från David Stollery från Perkins.
Perkins var en av sponsorerna av eventet.

BYGGMASKINER-GRUPPEN SVERIGE
utses till Årets Uthyrare i Europa
Maskinuthyraren Byggmaskiner sopade konkurrensen av
mattan genom att ta hem utmärkelsen Årets Uthyrare vid
ERAs European Rental Awards i Wien i våras.

P

arallellt med European Rental Associations årliga konvent anordnas också det
prestigefyllda European Rental Awards.
Arrangemanget hölls den 23 maj i Wien och
lockade många aktörer från rentalbranschen
i Europa. Totalt finns sju olika priskategorier
fördelade på Årets uthyrare – Stora bolag,
Årets uthyrare – Små och medelstora bolag,
Årets uthyrningsprodukt, ERAs tekniska
kommittés pris, ERAs Hållbarhetskommittes
pris, Årets rentalpersonlighet och Lifetime
Achievement Award. Priset har delats ut sedan 2009.

NORDEN I TOPP
I hård konkurrens med många andra nominerade runt om i Europa tilldelades företaget
Byggmaskiner-Gruppen priset i kategorin
Årets uthyrare – Små och medelstora bolag.
En fantastisk bedrift för företaget från Norrköping. Motiveringen på engelska löd: “Bygg-

maskiner has an impressive record for consistent growth, as well as serious commitment
to the safety of its employees and customers.”
Översatt till svenska lyder motiveringen
ungefär: ”Byggmaskiner har visat ett imponerande resultat för konsekvent tillväxt, liksom
ett starkt engagemang för säkerheten bland
sina anställda och kunder.”
“Vi är mitt uppe i en kraftig utveckling av
våra digitala lösningar för att svara upp mot
de behov som bygg- och anläggningsbranschen har på snabb och korrekt information.
Under 2017 utvecklade vi en teknik för att öka
säkerheten på våra kunders arbetsplatser och
vi tror att det är denna satsning som gjort att
vi blivit nominerade”, säger Wille Törnkvist,
platschef i Norrköping och den som hållit i
projektet.
Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB är moderbolag till de tre bolagen Linköpings Byggmaskiner, Mark & Byggmaskiner (Stockholm)
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och Norrköpings Byggmaskiner. Det är ett
familjeföretag med rötter tillbaka till 70-talet
då det började med uthyrning av oljeeldade
byggtorkar. Företaget är fristående från byggföretag, leverantörer och finansbolag och har
växt organiskt varje år sedan starten för 30 år
sedan. Koncernen omsatte 2017 ca 60 MSEK
och har en god lönsamhet.
Viktigt att nämna är att norska maskinuthyraren Naboen AS fick motta priset som
Året uthyrare – Stora bolag. Motivationen var
att bolaget växt mycket kraftfullt och samtidigt lyckats behålla och utveckla bolagets
unika företagskultur ifråga om kunnande och
service till kunden. Även ett annat svenskt
företag uppmärksammades vilket var Atlas
Copco som fick ERAs tekniska kommittés
pris. Man fick priset för att man på ett effektivt sätt lyckats möta rentalmarknadens
högt ställda krav ifråga om produkternas
beskaffenhet och service. Dessutom tilldelades Cramo ERAs Hållbarhetskommittés pris.
Cramo fick priset med motivationen att man
som uthyrare ligger i framkant vad gäller sitt
hållbarhetstänkande. Priset delas med brittiska uthyraren A-Plant.

SVERIGE SNABBAST
VÄXANDE IFRÅGA OM UTHYRNING
ERAs årliga konvent och prisutdelning är ett
uppskattat arrangemang och lockar inte bara
uthyrare och tillverkare från Europa utan hela
världen. I år var uthyrningsföretag från 26
länder representerade. Själva konventdelen
omfattade ett digert föreläsningsschema med
många tillfällen att i arbetsgrupper diskutera
branschen och framtidsfrågorna. Statistik
som presenterades vid mötet visade tydligt
att Sverige är den snabbast växande marknaden för uthyrning till bygg- och anläggningsbranschen i Europa. Den svenska marknaden
omsätter idag cirka 15 miljarder SEK årligen.
Juryn för European Rental Awards består av
ett antal chefer för ledande uthyrnings- och
tillverkande bolag i Europa. Den nuvarande
juryn består av Manitous VD, Michel Denis,
VD för franska uthyraren Loxam, Gérard
Déprez, Chefredaktören för tidningen International Rental News, Murray Pollok, CGR
Eddilizias VD, Pierre-Nicola Fovini, ERAs sekreterare, Michel Petitjean samt ERAs ordförande tillika VD för nederländska uthyrningskedjan Boels, Pierre Boels.
Tidningen vill ta tillfället i akt och gratulera vinnarna till dessa prestigefyllda utmärkelser, särskilt Byggmaskiner-Gruppen till
Årets Uthyrare.
www.byggmaskiner.se

PRISBELÖNT

HYBRID
HOS DIN KUND?

Rental Product
of the Year 2017

EUROPEAN RENTAL AWARDS

Best New Product
2016-Access

HIRE INDUSTRY EXCELLENCE AWARD

Bronze - Innovation
Award 2016

RENTAL EQUIPMENT REGISTER

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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MIDHAGE LANSERAR
slamfilterpressar för vattenrening
Kraven på att inte släppa ut slamvatten vid
betongarbeten blir allt hårdare och miljöriktiga lösningar efterfrågas allt mer. En slamfilterpress renar vattnet och samlar slammet i
kakor som sedan, i de flesta fall, kan slängas

direkt i containern. Det renade vattnet kan
ledas tillbaka och återanvändas i arbetet vilket
förstås kraftigt minskar vattenförbrukningen.
Efter att ha studerat olika tillverkares lösningar har Jack Midhage AB funnit slamfilter-

pressarna från Lissmac, Tyskland, vara de som
erbjuder högst driftsäkerhet och bäst kapacitet
för sin storlek och man lanserar nu två modeller, SFA 400 och SFA 900 med en reningskapacitet på 480 respektive 900 liter/timme.
Utrustningarna, som drivs helt av tryckluft, är
kompakta och lätta att transportera. Den lilla
modellen är en smidig och mobil filterpress
lämplig för mindre håltagningsarbeten. Utrustningen har låg vikt och kan enkelt flyttas
trappor med steghöjd upp till 22 cm. Den stora
modellen, SFA 900, har marknadens högsta
reningskapacitet i sin storleksklass och är avsedd för stationär eller mobil användning vid
större arbeten. Båda filterpressarna visas på
Demcon.
www.midhage.se

FÖRBÄTTRAD
GIRAFF FRÅN FLEX
Innovationen av Giraff GE 7 med kardanknutsmonterat sliphuvud ger stor flexibilitet
och optimal anpassning för slipning av väggar, tak och golv med det utbytbara huvudsystemet. Användaren kan välja mellan fyra
olika sliphuvuden: roterande, friroterande,
rund eller triangulär. En stor nyhet och förstärkning för användaren är det friexcenterroterande sliphuvudet.
GE 7 är utrustad med det innovativa utbytbara sliphuvudet som enkelt fästs eller avlägsnas, snabbt och enkelt byts de olika sliphuvudena med bara ett klick. Användaren kan välja
mellan olika sliphuvuden vilket gör att man
snabbt kan anpassa verktyget till olika krav
och utförande som arbetet fordrar. Det runda
sliphuvudet tillåter användare att slipa ytor
men skapar nästan inget damm i processen.
Kantsegmentets sliphuvud gör det möjligt att
arbeta nära kanterna och man sparar arbetsamt och kostsamt arbete.
Ännu en utveckling är det triangulära sliphuvudet som verifierar att det vibrerar ännu
mindre när man arbetar i kanter och hörn.
Kulmen av denna innovation är friexcenter-

roterande sliphuvudet som har skräddarsytts
för att möta marknadens krav. Den förbättrade gimbalfästet för sliphuvudet ger större manövrerbarhet och gör det lättare att använda
verktyget i trånga hörn.
GE 7 överraskar med sin låga vikt - 1,6 kg
mindre än sin föregångare, WST 700, och har
en effekt på 700 watt. Maskinen gör arbetet
mindre ansträngande då den har en optimalt placerad tyngdpunkt och en välutveck-
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lad ergonomisk design vilket gör den till en
lätthanterad, användarvänlig och lätt maskin.
Dessutom är den lätt att styra tack vare optimal balans mellan motor och sliphuvud. En
redesign av växellådan leder till en enorm ökning på den flexibla drivaxelns livslängd. GE
7 är försedd med konstant varvtal, mjukstart,
dammskyddad strömbrytare och varvtalsreglering med justerhjul. GE 7 finns för leverans
sedan augusti 2018.

WSE1621
The evolutionary leap forward in wall sawing
Newly designed from scratch with an outstanding power
to weight ratio and innovative technologies.
More information on www.tyrolit.com/wse1621

Premium grinding tools since 1919
www.tyrolit.com
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INNOVATIVA SYSTEM
FÖR UTHYRARE
Flexibla lösningar som möter alla era behov
RING OSS PÅ 08 57877093

eller besök www.mcs-software.se och se varför ni bör välja MCS som er framtidspartner.
VINNARE AV TVTA INTERNATIONAL TECH COMPANY

FINALIST: HIRE AWARDS OF EXCELLENCE

5%

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

Hitta återförsäljare på

www.scantruck.se

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

A WIRTGEN GROUP COMPANY

Vältar från HAMM.
STARKA LÖSNINGAR FÖR VÄG –
OCH MARKBYGGNATION

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

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

världsnyhet
På Svenska Maskinmässan hade Huddig en världspremiärvisning av prototypen Huddig Tigon. Huddig Tigons är fullhybriden som är en vidareutveckling från konceptmaskinen
som togs fram för tre år sedan. Den går på batteri, el eller
diesel. Roger Olsson som är säljare på företaget Staffare,
som är återförsäljare för Huddig i Sverige, berättar om fördelarna med den nya modellen.

M

ed över 100 utställare och med 12
700 besökare slog Maskinmässan
nytt rekord. Intresset för Huddig
och för Huddig Tigon var stort med många
besökare i montern under alla de tre mässdagarna. Huddig har i decennier varit ledande
inom grävlastare med sina tre segment City,
Cable och Rail.

UNIK TIGON-TEKNOLOGI
Det unika med Tigon Technology är att
det går att få ut upp till 30 procent högre
effekt än vad själva dieselmotorn producerar. Fullhybridteknologin, kombinerar diesel- och eldrift, genererar och regenererar

energi på ett sätt som aldrig gjorts i en entreprenadmaskin tidigare. Tigon Technology ger en högre verkningsgrad och bättre
prestanda som resulterar i avsevärt lägre
bränsleförbrukning, mer effekt, bättre terrängframkomlighet, högre dragkraft, en
tystare maskin samt ett mer miljövänligt
arbetssätt. Maskinerna kan köras på el eller
Diesel med eldrivlina.
Huddig Tigon grävlastaren delar många
komponenter med den beprövade 1260D
plattformen. Med den unika fullhybridteknologin blir maskinen optimal att använda
i situationer där ljudnivån måste vara låg,
utsläppen minimala, effektbehovet stort,

terrängframkomligheten är viktig och markskador måste minimeras. Ett flertal företag
har redan tecknat sig för den förserie som
skall produceras 2019. Man kan se det som
en hårdtest av maskinerna och man förväntar sig en utvecklande och givande diskussioner med ägarna av förseriemaskinerna. År
2020 är det planerat att maskinen skall sättas
i serieproduktion och vara tillgänglig för den
bredare kundkretsen. Med Huddig Tigon driver Huddig utvecklingen i branschen. Många
av de utvecklingssteg företaget tar i samband
med Tigon, införs även löpande på seriemaskinerna 1260D. Bland annat är styrsystemet
för 1260D framtaget för att kunna hantera
Tigons avsevärt högre krav på processorkapacitet. Det gör att hela plattformen i 1260D är
väldigt välutvecklad och modern.

MÅNGA FÖRDELAR MED HUDDIG TIGON
“Tigon konceptet kommer att förändra hur
vi och resten av världen kommer att bygga
maskiner”, berättar Huddigs VD, Lars Lindahl. Bertil Gyllner, som är konstruktionschef
på Huddig, inflikar att maskinen ökar prestandan, minskar bränsleförbrukningen och
minskar miljöpåverkan.
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Publikintresset var mycket stort för framtidsmaskinen som är mer effektiv samtidigt som den spar bränsle.

Huddigs säljare, Roger Olsson, sitter i Jordbro (Haninge) som
ansvarar för försäljningen i Stockholm. “Vi har två auktoriserade
servicepartners i Stockholm, Hylast och Hedbäcks.”

Daniel Åkerström som är projektchef för
Tigon berättar att fördelarna är många med
Tigon. Bland annat styrs varvtal och kraft individuellt för varje hjul och kan därmed anpassas för varje uppkommen situation. Styrsystemet vet hur mycket maskinen styrs och
kan därmed anpassa hastigheten så man har
full styrförmåga även om man skulle tappa
markkontakten med ett eller flera hjul. Dragkraften flyttas automatiskt till det eller de
hjul som har den bästa greppet mot marken.
Känslan är att köra en maskin med diff-spärr
men utan att förlora styrförmågan. Innebär
maximal framkomlighet och ingen onödig
påverkan på underlaget med hjul som släpar
eller kasar vid kraftiga svängar. Maskinen
kontrollerar styrningen 100 ggr per sekund
och anpassar hela tiden varje hjul individuellt
efter rådande hastighet.
Litiumbatteriet laddas kontinuerligt i maskinen. Tack vare dess storlek och kraft så kan
den tillföra kraft och energi och kan bibehålla
en högre hastighet i exempelvis uppförsbackar. En stor del av den energi som går åt i uppförsbacken regenereras i nedförsbacken.
Litiumbatteriet används inte bara som
kraft-boost av prestandan utan kan helt och
hållet driva transmission och hydraulik. Vid
stationärt arbete laddar man samtidigt batterierna via en extern laddningskälla. I tätbebyggd område så stänger man enkelt av dieseln och går på ren eldrift.
Fullhybridsteknologi som kombinerar
diesel och elkraft genererar och regenererar
energi som ingen annan entreprenadmaskin

Maskinen funkade väldigt bra, tyst och smidig. Många frågor från
nyfikna åskådare som blev jättepositiva.

gjort tidigare. Teknologin ger högre verkningsgrad, bättre prestanda som resultat.
Lägre bränsleförbrukning, mer effekt och ett
mer miljövänligt arbetssätt.
Topphastigheten kommer att bli högre på
de här maskinerna. Med tanke på betydligt
lägre bränsleåtgång som ger minder utsläpp
så borde maskinen vara toppen för tätbebyggelse. Vill man helt slippa buller så kör man
bara på elen. Bengt tror att detta är framtiden
för entreprenadmaskiner.
Åke Svensson från Teknikföretagen utbrast spontant: “Jätteimponerad”. “Jag tror att
den här tekniken har massor av framtidsmöjligheter. Det är så roligt för det här är ju ett
exempel på där svensk industri kommer med
nya innovationer och skapa nya möjligheter.
Att ligga i framkant hela tiden”, säger Åke
Svensson.
Per Anders Bjuggstam från Elforrest var
lika positiv. “Jätteroligt att Huddig har tagit
det här steget. Jag tror man sätter en stämpel,
ett ordentligt avtryck bland den här typen av
fordon och det här är helt klart framtiden”,
säger Bjuggstam.
I Stockholmsområdet är säljer Roger Olsson Huddig. Roger är Huddigsäljare på Staffare
AB sedan några år tillbaka och mycket förväntansfull vad gäller det nya Tigon-konceptet.
“Jag har själv jobbat inom marknadsföring
och försäljning i maskinbranschen i snart
25 år, alltid med Premium Brand och måste
faktiskt säga att Huddig Tigon är det absolut
häftigaste jag fått vara med om. Att Sverige
har en tillverkare i världsklass som nu också
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lanserar ett unikt koncept som ingen annan
är i närheten av. Jag är både stolt och glad över
att få vara med om en smärre revolution inom
entreprenadbranschen. Det här är framtidens
sätt att bygga maskiner på och man sparar
både bränsle och miljö”, säger Roger.
Lars Lindahl, vd Huddig summerar och
framhåller att med Tigon Technologi visar
Huddig vägen in i framtiden.
Förutom Huddig Tigon visade Huddig
upp en Huddig Rail med drivna rälshjul och
en Huddig Cable utrustad med Lift2200 i
montern. Tack vare maskinens mångsidighet
var det dessutom flera redskapsleverantörer
som valt en HUDDIG som demomaskin i sina
montrar, bland andra Trejon, SMP, Waldung
och Rototilt.
www.huddig.se
www.staffare.se

FAKTA STAFFARE AB
Staffare AB grundades 1982 av Anders
Staffare. Bolaget har idag 65 anställda och
finns på åtta orter med fullserviceanläggningar i Bollnäs, Hudiksvall, Timrå, Skellefteå
& Luleå. I Stockholm, Västerås & Uppsala
har man försäljningskontor. Staffare säljer
förutom Huddig många andra stora varumärken som Wacker Neuson, Weidemann,
Manitou, Massey Ferguson, Rottne, Kverneland, Pöttinger och Trejon. Totalt arbetar
åtta säljare med Huddig inom bolaget.
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En “blänkare” betyder så mycket!

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

speciell kampanj eller en specifik produktgrupp inom
ditt sortiment eller helt enkelt en annons som innehåller
ditt företags kontaktuppgifter.
Annonsregistret kommer att finnas med i alla
utgåvor under året till det förmånliga priset av 8 000 kr

SGS Alternativ Service AB

UTHYRNINGSSYSTEM från MCS

Ombesörjer reparation, service
och försäljning av bergborrmaskin
Cobra/Pionjär

Nöjda kunder =
Lönsam uthyrning

ill ha
nder v
Era ku
ar
sv
Snabba
rval
Stort u
verans
Lovad le
litet
Toppkva

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

för hela sex införande. Annonsens utformning kan du
ändra inför varje nummer om så önskas förutsatt att du
skickar in nytt annonsoriginal till redaktionen.
Om du är intresserad av en registerannons kontakta
tidningen på info@svenskrental.se

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

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

14:36

Svensktillverkat

Aerial Work Platforms · Telehandlers

Used Equipment

0371-500 08

www.faxes.se

www.hydroscand.se

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

Booms · Scissors · Telehandlers

Sales · Parts · Service

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

Scandlift är sedan 1985
auktoriserad återförsäljare av
hela Genies sortiment.

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

www.brubakken.se
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Avståndsmätare
med grön laserteknik

Laserliner introducerar ny avståndsmätare
med grön laserpunkt framtill i DLD utförande som ger en hög kvalité med en extremt
synbar laserpunkt vid mätningen. LaserRange-Master Gi5 ger en precisionsmätning
med ett exakt fastställande av längd genom
en klar och väl synlig laserpunkt.
www.blinken.eu

Nyheter från Hilti

Den nya universalmassan HIT HY-170 från
Hilti är en idealisk lösning för alla de dagligainfästningsjobben. Denna mycket mångsidiga, VOC-emissions-fria injekteringsmassa
erbjuder såväl oöverträffad tillförlitlighet för
både betong och murverksmaterial samt när
man arbetar i ett stort temperaturintervall.
Hilti HIT HY-170 är injekteringsmassan för
maximal säkerhet och är utvecklad med fokus
på att uppfylla höga krav utan avkall på ETAgodkända prestanda.

FIN SCANTRUCK-FÖRSÄLJNING
PÅ MASKINMÄSSAN
Scantruck-folkets log i kapp med den strålande sommarsolen på Svenska Maskinmässan
när mässan stängde efter tre intensiva dagar,
och det var dags att granska resultatet.
”Det har varit en fantastisk mässa där
Scantruck hade en mycket bättre placering
än på Maskinmässan för två år sedan. Det har
också gett försäljningsresultat. Mässgästerna
köpte totalt fem nya Manitou-maskiner samt
två Manitou-personkorgar med kranarm
och spel. Det är förresten de två första som
är sålda av den slags korgar, så det var extra
roligt”, berättar Scantrucks Business Manager
Sweden, Anker Lemvig.
Tre av de sålda maskinerna är stora rotationsteleskoplastare. Två stycken av de helt
stora Manitou MRT3255, som är den största
modellen med en lyfthöjd på 32 meter. De fick
sällskap av en Manitou MRT3050, som lyfter
upp till 30 meters höjd och som är den näst
största rotationsteleskoplastaren i programmet.
Der var också intresse för liftar, där Anker
Lemvig och hans folk på mässan sålde både
en Manitou 220TJ+ bomlift med arbetshöjd
på hela 22 meter, och en Man’Go 12-lift, som
både är mindre, lättare och mera kompakt än
andra bomliftar. Det lätta och kompakta gäller också maskinens pris, och det gör Man’Go

12 till ett bra alternativ för entreprenörer utan
behov för stor räckvidd.

KORG MED KRAN OCH SPEL
”På Maskinmässan hade vi möjlighet att presentera teleskoplastaren MLT630 för första
gången på en mässa i Sverige. Det samma
gällde Manitou-personkorgen med både kran
och spel, som är speciellt utvecklat för att användas vid montering av fönster och hantering
av andra tunga byggelement. Korgen har en
kapacitet på hela 600 kg, och den kan lyfta 300
kg med spelet. De totalt 900 kg kan också fördelas annorlunda i en annan modell av korgen,
så man kan lasta 450 kg i korgen och samtidigt
450 kg på spelet”, förklarar Anker Lemvig.
Scantruck använde också mässan till att
presentera servicebil nummer fem, som
supplement till ca 20 servicepartners runt om
i Sverige.
”Vi har riktigt mycket att göra, och därför
söker vi nya medarbetare både till vår verkstad och till reservdelsavdelningen. Jämfört
med förra året har reservdelsförsäljningen
ökat med hela 40 procent. Det är ett tecken
på att riktigt många Manitou-maskiner kör
därute, och att vi har en hög servicenivå”, säger Anker Lemvig.

BOCKAR OCH BALKAR I ALUMINIUM FÖR TUNGA LYFT
Vid håltagning och rivning behövs det ofta
hjälp vid tunga lyft och då kan bockar och
balkar vara nödvändiga tillbehör. Produkterna har ingått i Midhages sortiment under
några år men i samband med att man byter
tillverkare så presenterar man nu ett förbättrat program.
Bockarna och balkarna är CE-märkta

och bakom den nya lanseringen ligger ett
omfattande utvecklingsarbete. ”Det är ju
en självklarhet att alla produkter ska vara
CE-märkta”, säger Joakim Lindfors som är
produktansvarig på Midhage. ”CE-märkningen är rätt omfattande och krånglig att
genomföra då det är mycket som skall dokumenteras och riskbedömas men detta ar-

bete resulterade också i att vi utvecklade och
förbättrade en del detaljer på produkterna.”
Bockarna levereras pulverlackade i standardhöjderna 1600 mm eller 2200 mm.
Bockarna kan även fås i lägre eller högre
höjd med lite extra leveranstid. Balken kan
fås i önskad längd från 2 till 7 m.
www.midhage.se
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WACKER NEUSON UNIVERSUM 2018

Utsläppsfri maskinteknik
Mellan 16 - 21 juni 2018 demonstrerade Wacker Neuson vad som är möjligt i området för
dagens maskinteknik och vad som kan utföras i framtiden. Under en vecka samlades i
den österrikiska produktionsanläggningen i
Hörsching vid Linz kunder, återförsäljare och
specialister från hela EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) för att övertygas om de
nyaste nollutsläppsmaskinerna samt för att
prova på och uppdatera sig på produkter och
digitala lösningar.
På produktionsanläggningen i Hörsching
utvecklas och tillverkas Wacker Neusons
grävmaskiner och dumprar. Ända sedan nybygget år 2012 räknas fabriken som en av världens modernaste inom maskintillverkning.
Per år tillverkas omkring 17 000 maskiner.
Gästerna runt om på Wacker Neuson
Universum kunde få intressanta överblickar
bakom kulisserna av fabriksledningen, uppleva en stor maskinutställning med Wacker
Neusons produktportfölj och själva prova alla
produkterna.

UTSLÄPPSFRIA BYGGMASKINER:
FRAMTIDEN ÄR REDAN HÄR
Idag har Wacker Neuson redan nått långt i förhållande till de rättsliga bestämmelserna om avgasminskning och erbjuder idag förutom konventionella byggmaskiner, som redan släpper
ut mindre än en personbil, redan en hel nollutsläppslinje som kan utrusta en byggarbetsplats i
stadsmiljö på ett helt utsläppsfritt och tyst sätt.

Den helt eldrivna minigrävmaskinen Zero
Tail EZ17e åstadkom stort godkännande och
entusiasm. Den 1,7 tons elgrävmaskinen lämpar sig särskilt för miljöer där avgaser och
buller bör undvikas, exempelvis i stadsmiljö,
vid arbeten i byggnader eller tunnlar liksom i
närheten av skolor och sjukhus.
Den nyaste medlemmen i nollutsläppsfamiljen är den eldrivna hjuldumpern DW15e
med fyrhjulsdrivning och 1,5 tons nyttolast.
Den lämpar sig särskilt väl för materialtransport – överallt där arbeten ska utföras utsläppsfritt och så tyst som möjligt. DW15e är
utrustad med separata elmotorer för drivning
och arbetshydraulik för att anpassa kapaciteten efter behovet och för att minimera energiförbrukningen. När maskinen bromsar eller
vid körning nedför backar återvinns energin
till det uppladdningsbara batteriet. Denna
omvandlas inte som vanligt till värme utan
utnyttjas till att ladda det uppladdningsbara
batteriet. Det underhållsfria uppladdningsbara batteri levereras med en integrerad laddare
som kan anslutas till det vanliga elnätet. Såväl
EZ17e som DW15e kommer att vara tillgängliga under 2019.

DIGITALISERING
Digitalisering har funnits länge hos Wacker
Neuson, exempelvis i produktutveckling
och tillverkning såväl som i form för smarta
lösningar för kunderna. Om det kunde besökarna övertyga sig själva runt om i Unversum
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vid service- och Hololens-presentationerna.
Den nya telematiklösningen med en egen
app för optimal service är lika bra som de
digitala erbjudande inom områdena för underhåll och reparation. En simulerad servicesession demonstrerade eftertryckligt hur en
servicetekniker vid maskinen kan instrueras
att reparera maskinen, av specialister på avstånd. På en annan station kunde kunderna
se och manövrera produkter i utvecklingsstadiet genom simulatorer i virtuell realitet
och därmed ge direkt och viktig återkoppling.
En 360-graders video avrundade den digitala
upplevelsen och lät besökarna tränga in i och
beundra, hur en byggarbetsplats i känsliga
områden såsom ett zoo kan drivas tyst och
utan utsläpp.

PROVA NYHETERNA ALLRA FÖRST
Förutom höjdpunkterna inom nollutsläpp
och digitala världar presenterade Wacker
Neuson för första gången den nya 9 tons
hjullastaren WL95. Den största hjullastaren
i sortimentet möjliggör särskilt tung materialhantering som framför allt efterfrågas av
stora byggentreprenörer och återvinningsstationer. Med den nyutvecklade växellådan
ecospeedPRO, en steglöst hydrostatisk växellåda, kör WL95 utan växlingar upp till 40
km/h och har därmed en högre dragkraft än
jämförbara modeller. WL95 kommer att vara
tillgänglig i oktober.
www.wackerneuson.se
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Betongkap med

NYA SUPERBATTERIET 54V

Nu presenterar Dewalt ännu ett batteridrivet
proffsverktyg i 54V FLEXVOLT-serien. En ny
230 mm banbrytande betongkap för krävande
kapning och spårning i betong samt kapning
i metall.
Nya DCS690 är en 230 mm betongkap som
kan mäta sig med med de el- och bensindriva
proffskapar som hittills dominerat marknaden. Tack are den unika batteriplattformen
54V FLEXVOLT är kraften och körtiden oslagbar och den sladd- och bensinlösa friheten helt
unik. En lättanvänd handhållen maskin med
låg vikt som är designad för att snabbt och lätt
skära genom en mängd olika krävande material så som sten, betong, asfalt, metall, stål, tegel,
armeringsjärn, korrugerad plåt med mera.
Fördelarna om man jämför med exempelvis
bensindrivna modeller är många. Underhållsbehovet är minimalt, man behöver inte blanda
bränsle och det finns varken filter eller tändstift som måste rengöras. DEWALTs batteri-

drivna kap är alltid redo att användas utan förberedelser och den startar direkt via ett enkelt
knapptryck. En annan fördel är att man slipper
kostnaden för bränsle samt undviker att utsättas för bensinångor och onödigt mycket vibrationer och buller.
Nya DCS690 är mycket robust i sin konstruktion vilket gör den maximalt hållbar och
pålitlig att använda. Med hjälp av en inbyggd
överbelastningsindikator kan användaren enkelt anpassa kaphastigheten och skärkraften
under kapningar vilket både ger ökad säkerhet och färre avbrott. Maskinen är väl skyddad
mot damm och vatten. Dessutom har den ett

dammkontrollsystem som matar fram vatten
på båda sidor om klingan och skyddar effektivt
mot damm när man arbetar i betong och stenmaterial.
Den nya betongkapen har utrustats med
en kolborstfri motor för garanterad hållbarhet
och effektivitet. Hastigheten är hög med ett
varvtal på upp till 6600 RPM och ett skärdjup
på 83 mm. Utformningen är också toppmodern vad gäller ergonomi med gummigrepp
och extra handtag för optimal komfort oavsett
om man kapar vertikalt eller horisontellt.
Cirkapris, DCD690X2 med batteri och laddare, 9 995 kr exklusive moms.

HUDDIG MASKINVISNING
Maskinvisningen hålls fredagen den 28:e kl 11 – 17 och lördagen den
29:e september kl 10 – 15 på Traversvägen 16 i Jordbro i samband med Hylastdagarna.
Ta chansen att testa på Multi - Task
maskinen nummer ett.
Huddig 1260D med 2200 lift och
radiostyrning.
Passa även på att titta närmare på de
begagnade inbytesmaskinerna samt nya
skopor, redskap och övrig utrustning som
finns till försäljning.
Välkommen till Staffare i Jordbro på Traversvägen 16 i Jordbro på
provkörning och en fika.
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