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26 bauma 2019
  

EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Redan för drygt ett halvår sedan hade
3500 utställare från 55 länder anmält sig
till den 32:a installationen av världens
största internationella mässa för bygg- och
anläggningsbranschen. Vid pressläggning
låg utställarantalet på 3990 stycken.

36 Nyheter   

20 365id har lösningen

Stölder av maskiner har länge varit ett svårbemästrat problem. Kriminella kopierar identitetshandlingar och hyr maskiner under falsk identitet. Nu presenterar företaget 365id en lösning
där man tillsammans med landets maskinuthyrare snabbt kan avslöja falska id-handlingar.

Att hitta service- eller transportbil kan
ibland vara en svår process. SRT lotsar dig
bland några av de senaste nyheterna.
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Det duggar tätt mellan utgåvorna
2019 är ett lite speciellt år på grund av att den
tyska megamässan Bauma arrangeras i München
mellan 8-14 april. Med anledning av detta kommer SRT 2-2019 ut lite tidigare än vanligt så att
vi ska kunna få ut information om en del nyheter
som kommer att visas
på Bauma. Mässan
är en av få internationella mässor som
även lockar en mycket
stor mängd internationella besökare. Det är
också ganska få tillverkare som väljer att
inte ställa ut på mäs�san. Bauma är unik ur
många aspekter men
framförallt att man
lyckas hålla en sådan
hög nivå av professionalism trots att mässan är så stor. Av många anses
den som den ultimata samlingsplatsen vart tredje
år för produkter inom bygg- och anläggning. Som
branschtidning är vi benägna att hålla med ingen

mässa, inte ens lokala och väl inarbetade mässor
kan faktiskt mäta sig med Bauma. I år arrangeras
Bauma för 69:e gången och mer än 3990 utställare
är anmälda vilket är ett antal hundra fler än mässan
2016. Orsaken till ökningen är troligtvis att man
byggt till två nya hallar
och utökat utomhusytan så att man lycktas
trycka in fler utställare
från väntelistan än tidigare år. Det verkar
som att det är en aldrig sinande ström av
nya utställare som vill
vara med och även i
år, trots utökningen,
är väntelistan lång.
Den tillverkare som en
gång fått monterplats
på Bauma bör hålla
hårt i sin monter. Om man släpper ifrån sig en
monter är möjligheten att få plats igen ganska
liten. För cirka 15 år sedan lyckades Svensk Rental
Tidnings internationella systertidning PDi Maga-

zine med konststycket att få en monter i hall A1
där alla leverantörer av hålltagningsutrustning,
diamantverktyg och handhållna maskiner ställer
ut. Vi är glada att kunna säga att vi finns på plats
med personal från SRT även denna gång. Du som
har vägarna genom hall A1 är välkomna att besöka
oss i monter 136, mitt emot Husqvarnas monter.
Även om detta nummer av SRT handlar väldigt
mycket om Bauma finns även en hel del annat
matnyttigt att läsa.
I detta nummer publicerar vi vårt tema om nya
dränkbara länspumpar för bygg- och anläggningsindustrin. Vi publicerar också ett intressant tema
om nya transport- och servicebilar. Och ovan på
det mängder av releaser om nyheter som lanseras
på marknaden. Och om du planerar att resa till
Bauma i april är du som sagt hjärtligt välkommen
att titta förbi vår monter.

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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SCANDUST 2900

DEN ULTIMATA KOMBINATIONEN FÖR ALLA
TYPER AV JOBB I EN DAMMFRI MILJÖ
www.scanmaskin.com
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Linotol förvärvar
företaget Armerad betong
1 mars förvärvade Linotol AB företaget Armerad betong.
Bolaget verkar inom anläggning och infrastruktur och samtliga 20st anställda följer med till
Linotol som med denna affär sysselsätter cirka 200 personer.
“Som ett naturligt steg breddar vi med Armerad betong Linotols helhetserbjudande och
kommer tidigare in i projekten”,
säger nya VD och koncernchef
Tom Istgren.

Tidigare ägarna Tomas Olsson
och Marcus Svensson har arbetat
med armerad betong i 40 år tillsammans och deras roller som
arbetschefer förblir desamma
inom Linotol. Armerad betong,
som blir ett nytt kompletterande affärsområde, har pågående
uppdrag i projekteten Förbifart
Stockholm samt Sveriges modernaste tågdepå i Kärråkra.
Förvärvet är en så kallad inkromsaffär.

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

EN TIDNING
FÖR OCH OM DEN SVENSKA
MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN
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efter detta nummers produktion. Utgivaren ikläder sig icke någon ersättningsskyldighet för i tidningen möjligen
förekommande uteslutningar, ofullständighet eller oriktighet. Eftertryck helt eller delvis, utan utgivarens godkännande förbjudes. För insänt ej beställt material ansvaras ej. Vi uppmanar dock läsarna att sända in textförslag och
bilder till tidningen. Att det som insänds ej är originalhandlingar är insändarens ansvar. Om insänt material skall
återsändas skall sändaren noga ange detta.
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MÄSSKALENDER
BAUMA 2019

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

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

GEDA får ett internationellt
erkänt certifikat för hälsa och säkerhet

ECOMONDO 2019

5-8 november
Riminimässan
Rimini, Italien

www.ecomondo.com

WORLD OF CONCRETE

4-7 februari
Las Vegas Convention Center
Las Vegas, USA
www.worldofconcrete.com

SAMOTER 2020

21-25 mars
Veronamässan
Verona, Italien

www.samoter.it

CONEXPO-CON/AGG 2020

10-14 mars, 2020
Las Vegas Convention Center
Las Vegas, USA
www.conexpoconagg.com

NORDBYGG 2020

21-24 april, 2020
Stockholmsmässan
Stockholm
www.nordbygg.se

SVENSKA
MASKINMÄSSAN 2020

4-6 juni, 2020
Solvalla, Stockholm
www.svenskamaskinmassan.se

DEMCON 2020

24-25 september, 2020
Inframässan, Infracity
Bredden, Stockholm
www.demcon.se

Revisionen genomfördes i oktober 2018 och sedan den 23
november 2018 har den varit officiell.
GEDA-Dechentreiter GmbH
& Co. KG, tillverkare av bygghissar och industriella hissar från
Asbach-Bäumenheim, har än en
gång uppnått en certifiering för
sin ledningssystem och är också
ett av de första företagen som är
certifierade för yrkesverksamhet
hälsa och säkerhet enligt den nya
standarden ISO 45001.
Certifierad av DEKRA Certification GmbH, oberoende leverantör av revision och certifiering
tjänster har GEDA framgångsrikt
utökat sina befintliga certifieringar inom kvalitetshantering
(ISO 9001: 2015) och miljöledning (ISO 14001: 2015) som en del
av en övervakning granska.
Dessutom är det medelstora
företagets hälso- och säkerhetshanteringssystem Företaget uppfyller alla kraven i den internationellt erkända standarden ISO
45001, som från och med 2021
kommer att ersätta den tidigare
gällande arbetssäkerhetsstandarden, OHSAS 18001.

REGLERAR ARBETARHÄLSA
OCH SÄKERHET
ISO 45001 är den första internationella certifieringsstandarden
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som ska publiceras som definierar Globala tillämpliga krav för
ett industriellt säkerhetshanteringssystem. De centrala punkterna i den nya standarden omfattar integrering av industriell
hälsa och säkerhet in i alla affärsprocesser och även en förstärkning av förvaltningsmedvetenhet
i förhållande till arbetarhälsa och
säkerhet. Dessutom bör inte bara
internt riskkapital vara bestämd
och bedömd handlar det mer om
att identifiera och främja möjligheter till bättre hälsa och säkerhet.
GEDAs verkställande direktör,
Johann Sailer, anser den positiva
bedömningen som en logisk gå
framåt för företagets framtida säkerhet. ”Specifikt i projektbranschen när tilldela kontrakt, fler
och fler kunder betonar vikten av
deras leverantörer som uppfyller
dessa krav och att kunna producera relevanta certifieringar. Leverantörerna måste dock agera
flexibelt men även säkerställa
processäkerhet, reglerade processer, högkvalitativ och därför
världsomfattande kundnöjdhet”,
förklarar Sailer.
GEDA föreslog redan omvandlingen till ISO 45001 som en
del av omprövningsförfarandet i
2017, men var tvungen att vänta
ett år eftersom standarden ännu

inte hade antagits. Förutom huvudkontoret i Asbach-Bäumenheim i Bayern har GEDA också
andra Tyska dotterbolag i Gera
(Thüringen) och Bergkamen
(Nordrhein-Westfalen). Som del
av revisionsprocessen granskades samtliga tre dotterbolag i
förhållande till deras genomförande av arbetsmiljöåtgärder och
omfattande kvalitetsstandarder
inom alla områden inom företaget.
“Genom omcertifieringen av
befintliga certifikat fortsätter vi
att skydda oss genomskinliga
och enhetliga standarder på alla
våra webbplatser och avdelningar”, tillade Dirk Hoppe, chef för
Integrated Management System
vid GEDA. Företaget är en av de
allra första företag som har slutfört omvandlingen till den nya
ISO 45001-standarden för arbetarhälsa och säkerhet. ”Detta steg
har gjort det möjligt för oss att
fokusera ännu närmare på vårdars hälsa och säkerhet”, fortsatte
Dirk Hoppe.
GEDA lyckades på alla tre
tyska platser och presenterades
officiellt med motsvarande certifiering av Robert Zizler (DEKRA)
den 23.11.2018. Överensstämmelse med Specifikationerna
ska garanteras av DEKRA i årliga
övervakningsrevisioner.
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Bodel Blom, Ordförande
Hyreskedjan.

Mikael Öberg, styrelseordförande
Swedish Rental Association.

POSITIONERING
Den 27 februari träffades 23 uthyrare i
Umeå för ett Norrlandsmöte inom Hyreskedjan. Tord Andersson (medlemsansvarig
inom styrelsen för Hyreskedjan) på LE
Maskin var sammankallande.
Bodel Blom

D

agordningen utgjordes av
en hel del innovativa inslag i form av utveckling
av IT-program, nya mekaniska
lösningar för att underlätta arbetsmiljön och studiebesök på
depån. Där fick vi se den stora
nybyggda hallen som förbättrar
arbetsmiljön för de anställda och
förlänger livslängden på maskinerna då de slipper stå ute i snö
och regn. Det var väldigt givande
för alla deltagare och en mycket
positiv stämning både under dagen och kvällen. Behovet av att
träffas och utbyta erfarenheter är
stort och det är viktigt att värna
om.
Under februari har det även
genomförts ett antal företagsbe-

sök hos några av SRAs medlemsföretag för diskussioner kring
branschorganisationens verksamhet, styrning och framtid.
Både inom Hyreskedjan och
SRA finns ett tydligt intresse för
några gemensamma nämnare:
• Arbetsmiljö (ta ansvar för vår
arbetsmiljö, professionella och
kunniga medarbetare som kan ge
råd om olika valmöjligheter med
rätt information i rätt tid till våra
kunder)
• Hållbarhet (hela vår bransch
bygger på återanvändning och att
dela på de resurser vi har)
• Digitalisering (nya system och
innovativa lösningar skapar nya
möjligheter)

Vad kan vi då göra med dessa
fokusområden framöver? Hur
kan vi fortsätta utveckla dom,
våra företag och vår bransch?
Vi behöver strukturera, precisera, prioritera och inte minst
begränsa vad vi ska göra inom
respektive område. Branschorganisationerna är båda två små
och resurserna begränsade så alla
aktiviteter behöver vägas mot
medlemsnyttan och vilket värde
det tillför branschen.
I den förra ledaren skrev vi
mycket om medlemsnyttan av
en branschorganisation. Värdet
av den ideella föreningen som
tänker på kollektivet framför jaget. Behovet av att arbeta tillsammans för en bättre morgondag.
Om vi då ska ta nästa steg i den
riktningen behöver vi börja titta
på hur vi som branschorganisationer ska positionera oss:
• Hur vill vi att omvärlden ska
uppfatta vår branschorganisation?
• Vad ska vi jobba med?
• Målsättningar
• Medlemskrav

Vilka utmaningar har vi i vår
bransch? Vad kan vi påverka på
kort och lång sikt? Vad kan vi inte
påverka och hur ska vi då möta
dessa utmaningar? Det finns så
många spännande saker att jobba
med framöver tillsammans och vi
tar nya steg varje dag. På samma
gång måste vi vara ödmjuka för
att förändring tar tid och vi måste låta det ta tid. Det bästa för
branschen är om så många som
möjligt följer med på tåget och
ser de egna möjligheterna i det
gemensamma. Vi har misslyckats
om hälften av medlemsföretagen
står kvar på perrongen och undrar vad som hände när tåget rul�lar iväg mot framtiden.
För ett år sedan kändes det
långt bort med årsstämman 2019
men mycket händer på vägen.
Nya frågor väcks och gamla ska
arbetas igenom. Styrelserna i
båda organisationerna fortsätter med samarbetet. Vi fortsätter
även titta på möjligheterna med
en sammanslagning tillsammans
med er medlemmar och partners.
Vad det utmynnar i och när får vi
se i framtiden.

www.SvenskRental.se • Mars - April 2019 • Svensk Rental Tidning
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KONJUNKTURBAROMETERN
Februari 2019

Tillverkningsindustrin
fortsätter att hålla upp
barometerindikatorn
Barometerindikatorn steg marginellt i februari,
till 102,4 från 102,0 i januari. Indikatorn pekar
fortsatt på ett något starkare stämningsläge än
normalt i ekonomin. Att indikatorn överstiger
det historiska genomsnittet förklaras dock i det
närmaste helt av de fortsatt starka signalerna
från tillverkningsindustrin.
Tillverkningsindustrins konfidensindikator vände upp något i februari
efter att ha fallit fyra månader i rad. Den visar fortsatt på ett betydligt
starkare läge än normalt beroende på läget i konsumtionsvaruindustrin och då särskilt industri för icke varaktiga konsumtionsvaror som
livsmedel och läkemedel.
Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll
marginellt men fortsätter att indikera ett något starkare läge än normalt. Byggföretagens omdömen om orderstockarnas storlek i nuläget
är fortsatt jämförelsevis starka medan anställningsplanerna pekar på
neddragningar av antalet anställda framöver.
Detaljhandelns konfidensindikator föll för tredje månaden i rad i
februari, till en nivå under det historiska genomsnittet. Nedgången förklaras av ett ökat missnöje med varulagrens storlek inom dagligvaru- och
motorfordonshandeln samt sänkta förväntningar på försäljningsvolymen
inom sällanköpsvaruhandeln.
Konfidensindikatorn för tjänstesektorn föll för femte månaden i
rad, till den lägsta nivån sedan april 2013. Företagen rapporterar om
en svagare utveckling av såväl den egna verksamheten som av efterfrågan. Dock är tjänsteföretagen jämförelsevis nöjda med nuvarande
uppdragsvolymer och anställningsplanerna pekar på en ökning av
antalet anställda de närmaste månaderna.
Hushållens konfidensindikator ändrades inte nämnvärt i februari
och visar på en fortsatt pessimistisk syn på ekonomin bland hushållen.

Blinken Tools anställer Matthew Bruhn
Blinken Tools AB har anställt
Matthew Bruhn som Sälj-& Produktansvarig ”High End Solutions”
i Sverige. Matthew har en lång erfarenhet inom mätbranschen och
har de senaste åren jobbat som

kund- och avtalsansvarig samt
regionansvarig i Skåne, Halland
och Blekinge för Mätkungen AB.
Matthew började sin anställning
vid Blinken Tools den 11 mars i år.
www.blinken.eu
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Dalux vill digitalisera
den svenska byggbranschen
Danska Dalux etablerar sig i Sverige, och öppnar kontor i Stockholm och Malmö. ”Lyckad digitalisering sker i mötet mellan
teknologi och människor. Därför
önskar vi att vara ännu närmare
våra svenska kunder”, säger Sören Westerberg som nyligen slog
upp dörrarna till Dalux-kontoret
i Stockholm.

ANVÄNDARVÄNLIG BIM
Dalux lösningar används redan
idag på mer än 1.000 byggplatser runt omkring i Sverige till allt
ifrån avvikelserapportering, egenkontroller, skyddsronder, dokumenthantering och besiktning.
Den användarvänliga appen som
satt företaget på kartan i Sverige,
Dalux Field, integrerar 2D ritningar och 3D-modeller och är
specifikt utvecklad för användning ute på byggplatsen.
Förutom att ha ritningar och
modell med sig digitalt på sin
mobil, underlättar Dalux även
kommunikationen mellan entreprenörer och underentreprenörer. En helt digital process, från
projektering till produktion och
vidare ut i drift, gör att man når
högre kvalitet och att kan bygga
till ett lägre pris.

ETABLERAR SIG I SVERIGE
Kontoren i Stockholm och Malmö etableras för att assistera existerande kunder, för att få nya

samarbetspartners och även för
att säkra input från svenska användare i den vidare utvecklingen av Dalux programvara.
”Vi ser fram emot komma
ännu närmre våra svenska användare och intensifiera samarbetet med dem. Den svenska
byggbranschen är riktigt duktig
på att digitalisera genom goda
processer. Ett bra exempel är de
standarder organisationen BEAst utvecklar. Standarder som
vi i Dalux har valt att inarbeta i
vår lösning för det är den bästa vi
kunde hitta i Europa”, säger Nina
Lindén som är Key Account Manager för Dalux i Malmö.
Dalux är den mest nedladdade
byggappen i Norden. Företaget
har i allt 75 medarbetare i Europa,
där över hälften är IT-utvecklare.
Det är i allt seks medarbetare som
är dedikerade till den svenska
marknaden. Lösningarna Dalux
utvecklar används globalt på mer
än 30 000 projekt i 90 länder.
www.dalux.com

KOMPRESSORER

ALLFIXAREN

Generalagent i Sverige av

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

Fler nyheter
och reportage hittar du på:

www.svenskrental.se

KAESER Kompressorer AB
Box 7329 – 187 14 Täby
Telefon: 08-544 443 30
E-Mail: info.sweden@kaeser.com

www.kaeser.com
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Renta expanderar och
öppnar ny depå i
centrala Stockholm
Renta öppnar en helt ny depå i
centrala Stockholm vid Globen
och Tele2 Arena, som tillsammans med Sollentuna blir den
andra depån i huvudstaden.
Renta fortsätter att expandera och har tecknat avtal om
att öppna en helt ny depå på
Slakthusgatan 24 intill Globen
och Tele2 Arena. Inklusive Borås, Jönköping och Hässleholm
öppnar Renta sin fjärde depå
under 2019 och sammanlagt nr
29 i ordningen. Tillsammans
med depåerna i Sollentuna,
Bålsta, Enköping och Västerås,
stärker Renta sitt erbjudande
och tillgänglighet i huvudstaden genom öppningen av Globen-depån.
“Nu tar vi oss ann Stockholm på riktigt och detta är

bara början på vår expansion
i huvudstaden. Stockholm är
en viktig marknad för oss i och
med vår satsning att bli nationella och Globen-depån knyter ihop det bra med depåerna

Dräneringspumpar - WEDA D
VATTENDENSITET
UPP TILL

MED

1100kg/m

3

TOPPUTLOPP
HANTERING AV

FASTA ÄMNEN

runt Mälaren. Vi har dessutom
många kunder runtom i landet
som verkar i Stockholm, så det
kommer bli extra spännande
att kunna erbjuda dem den
tillgänglighet och service de

Slampumpar - WEDA S
VATTENDENSITET
UPP TILL

MED

1400kg/m

3

BOTTENSIDOUTLOPP

4-12 mm

Nyhet!
Nu utökar vi vår WEDA-portfölj
och erbjuder pumpar för dränering,
slampumpning samt en helt ny serie
slurry applikationer.
atlascopco.com
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HANTERING AV

FASTA ÄMNEN

25-50 mm

är vana att uppleva, nu också i
Stockholm”, säger
Joacim Jo- - WEDA
Dräneringspumpar
hansson, Vd för Renta.
Depåöppningen förväntas ske
i början på april 2019.
www.renta.se

Slurrypumpar - WEDA L
VATTENDENSITET
UPP TILL

MED

1700kg/m

3

BOTTENSIDOUTLOPP
OCH TOPPUTLOPP
HANTERING AV

FASTA ÄMNEN

20-60 mm

Slyklippare

Minidumper S100
med lastare

Minidumper S160
med lastare

Kvalitetsmaskiner
• Lastkapacitet 750 kg, 1 ton,
1,6 ton och 2,5 ton
• Lastare och svängbart flak

Minidumper SC75
med lastare

Minidumper S25A
med lastare

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

PUMPNYHETER FRÅN

WEDA och Tsurumi
När det gäller nya dränkbara pumpar på de svenska och nordiska marknaderna så
är det Atlas-Copco och Tsurumi som presenterat nyheter i denna temaartikel.
Men med Bauma i antågande om någon vecka kan vi nog räkna med introduktioner
från andra tillverkare på mässan.

G

enom kompletteringarna blir serien
nu heltäckande med pumpar för dränering och slampumpning samt en
helt ny serie för slurryapplikationer. Det blir
lättare att välja rätt pump från det utökade utbudet eftersom alla modeller klassificeras efter
användning och typ av vätska de hanterar.

HELT NY SERIE
FRÅN ATLAS COPCOS WEDA
Den helt nya WEDA L-serien hanterar halvflytande slurryblandningar, typiskt med fina
partiklar av gödsel, cement eller kol i vatten.
WEDA-portföljen innehåller nu tre serier:
den utökade WEDA D-serien för avvattning,
WEDA S, också utökad - för slam och helt
nya WEDA L för slurry. WEDA D-pumparna

hanterar både rent och smutsigt vatten, även
med små partiklar av fasta ämnen.
WEDA S-pumparna hanterar avvattning
av flytande slam med större partiklar av
fasta ämnen. Slurrypumparna i WEDA
L-serien är de tuffaste och har de största öppningarna för att klara slurry med
de mest svårhanterliga fasta ämnena.
Tillskottet till WEDA D-serien,
D80, är en ny modell för avvattning.
S30 och S60, de nya modellerna i Sserien, kan hantera tjockflytande,
mjuk, våt lera och andra viskösa
blandningar av vätska och fasta
ämnen, i synnerhet från industriella processer och raffinering.
Man har optimerat pumpar-

Svensk Rental Tidning • Mars - April 2019 • www.SvenskRental.se

nas prestanda men även satsat stort på att
göra dem lättare, öka deras elektriska säkerhet, förbättra tätningskonstruktionen och
förenkla installationen.

SKYJACK VISAR BAUMA VAD KANADA GÅR FÖR
Se Skyjack inomhus i år på bauma
Munich monter C4.515.
Linamar Corporations (TSX:LNR) Skyjack-division är
glada över att få ta ut showen inomhus på bauma Munich. Branschledaren tar med sig ett sortiment kundfavoriter, produktuppdateringar och lite kanadensisk stil
till världens största mässa. Med en hälsning från årets
partnerland Kanada ser Skyjack fram emot att få visa
München vad de går för.
“I egenskap av en kanadensisk tillverkare som har
deltagit i bauma under ett antal år är vi glada över att
få se en större kanadensisk närvaro vid årets show”,
säger Malcolm Early, vice ordförande för marknadsföring på Skyjack. ”Vi gör saker lite annorlunda i år
med vår inomhusmonter, men vårt team ser fram emot
att ta med sig ett lättare bagage och vi är glada över
att få visa upp en ny monterdesign med två våningar.”
Representanter från Skyjack deltog vid en liten försmakstillställning av bauma i januari, där de tillkännagav att
de tar med sig sin hittills största saxlyft till showen i april
– SJ9253 RT. Skyjack har omdesignat hela sitt sortiment med terränggående saxliftar i fullstorlek och visar
upp plattformens stora arbetsyta, den nya manöverpanelen och den nya omarbetade nödsänkningsfunktionen
vid deras monter på bauma.

www.skyjack.com

“Med de nya Euro Stage V-standarderna på väg såg vi
detta som en möjlighet – vilket vi alltid gör när det gäller
förändring”, förklarar Early. ”Vi såg detta som en chans
att genomföra några av de större förändringar vi fått
som önskemål från våra kunder och omarbeta dessa
maskiner på ett sätt som upprätthåller våra kunders
ROI och gör att efterfrågan på dessa maskiner är fortsatt hög.”
Skyjacks omarbetade, terränggående enheter har
snabbare funktionshastigheter, ökad kapacitet och
ökade arbetshöjder. De nya modellerna har också ett
förbättrat kontrollsystem – med Skyjacks beprövade,
färgkodade och numrerade kabelsystem, ännu enklare
felsökning och integrering med vår ELEVATE-telematiklösning.
“Och det skulle inte vara en Skyjack-show utan lite underhållning, så vi tar med smaker från Kanada tillsammans med en kanadensare – vår egen bryggmästare”,
förklarar Early. ”Vi kommer att erbjuda två olika sorters
Skyjack-öl under hela showen och vår bryggmästare
kommer att medverka för att prata med våra gäster om
varför kanadensisk öl är bäst.”
Hör alla viktiga uppdateringar om ELEVATE, Stage
V-efterlevnad och mer på Skyjacks presskonferens
måndagen den 8 april kl. 10.30 vid deras monter C4.515.
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Pumparnas tekniska specifikationer innebär att de är väl lämpade för ett brett spektrum av pumpapplikationer. De erbjuder den
prestanda, driftsäkerhet och enkelhet vid
användning och underhåll som krävs inom
många olika branscher.
Alla modeller har ett inbyggt system för
start och motorskydd i kombination med automatisk nivåreglering som tillval. Justerbara
slitagetåliga gummidiffusorer och pumphjul
av härdat krom ger hållbarhet i tuffa miljöer.
WEDA-pumparna kan hantera flödeshastigheter på upp till 16 500 l/min, med märkeffekter
upp till 54 kW. Det betyder att de är idealiska
avvattningslösningar för många och skiftande
användningar inom bygg och anläggning, industri, räddningstjänst och underhåll. Deras
senaste tillägg till WEDA-portföljen gör den
komplett för alla behov, enligt Atlas-Copco.
Hantering och transport underlättas betydligt av pumparnas låga vikt, som ligger 20
procent under konkurrerande produkters.
Den fördelen gör dem särskilt attraktiva för
uthyrning.

TSURUMI SLÄPPER
HÖGPRESTERANDE PUMPDUO
615 är den nya toppmodellen i Tsurumis KTZserien som nu består av 15 modeller. Tack vare
en motorkraft på 15 kW uppnår aggregatet
upp till 2800 l / min med en vattenpelare
på nästan 40 meter. Däremot pumparna 415
med samma motor ”bara” 2000 liter men upp
till en maximal höjd på 55 meter. ”Vi lanserar den här högpresterande duon som kompletterar sig själv”, säger produktchef Stefan
Himmelsbach.

De båda dränkbara pumparna kan klara
av sandvatten, grundvatten och regnvatten.
Vattnet kan också innehålla stenar med korndiametrar upp till 12 mm. Pumparna är tryckbeständiga mot ett pumpdjup på 25 m och har
en tryckport med en diameter på fyra (modell
415) och / eller sex (modell 65) tum på utsidan.
KTZ-serien lanserades på 1980-talet och är
en av de mest sålda pumparna i produktlinjen. Även den minsta modellen med en motoreffekt på bara 1,5 kW kan flytta 430 l / min
upp till 21,5 m höjd. Självklart kan tillverkaren
leverera exakt vad målgruppen kräver med
KTZ. Höjdpunkterna i serien omfattar även
den torra och körsäkra designen (motorkylning och oljesmörjning), den höga slitstyrkan
(slipmedel) och den felsäkra funktionen (el).
KTZ är byggt i Tsurumis megafabrik i Kyoto,
som är världens största produktionsplats i sitt
slag. Tsurumi tillhandahåller totalt 44 serier
för direktförsäljning. Bara i Tyskland exempelvis har man 250 återförsäljare. Många
pumpar kan hyras.
På mässan Bauma kommer Tsurumi att
visa många andra pumpmodeller för byggoch anläggningsprojekt. Företaget återfinns i
hall A6 och monter 338. Det vankas fler nyheter i montern som man inte vill berätta om i
nuläget.
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Proffsen i pumpbranschen kan också se
fram emot demonstrationer av dränkbara
pump-modeller. Tsurumis Europe kommer
också att fira sitt 35-årsjubileum i år.
www.tsurumi.se

PRISBELÖNT
BATTERILIFT
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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NYA OMMELIFT 25.00 RXJ
premiär på Bauma

Ny COMPACT 25 m är en larvbandsburen lift från Omme
Lift som man kommer att visa på Bauma. Omme hittar
du i hall FS och monter nummer 1102/1.
25.00 RXJ har en arbetshöjd på 25m och en
stor räckvidd på upp till 12,5m. En dubbel
parallellogram-artikulerande stigfunktion ger
7m upp-och-över-frigång och ger en vertikal väggspårning. Detta ger användaren en
mängd olika alternativ för både inomhus och
utomhusbruk.

KOMPAKTA DIMENSIONER
25.00 RXJ har en transportlängd på endast
6,91 m, som kan reduceras ytterligare till endast 6,16 m utan at ta av korgen. Transportbredden kan minskas till endast 0,89 m. De
kompakta dimensionerna ger exceptionell
manövrerbarhet i begränsade utrymmen.
Enkla och intuitiva kontroller gör operatörsinstruktionen enkel och man arbetar snabbare.

EN RIKTIG HYBRID
Standardversionen är försedd med en dieselmotor och batteri som laddas av motorn.
Batterikapacitet eliminerar behovet av
direkt nätspänning med strömkablar och
spänningsfall. Hissen är därför lika effektiv
inomhus och utomhus. Inget ljud - ingen rök
- ingen förorening

LÅGT MARKTRYCK
Larvbandschassit är konstruerat för kraftfull
köring i terräng och sprider ut maskinens vikt
i stor utsträckning. Lågt marktryck är viktigt
när man arbetar på känsligare ytor som plattor, marmor, flaggade vägar, trägolv eller om
plattformen i byggnation där hög räckvidd
krävs men låg vikt är en nödvändighet.
Omme Lift kommer även visa andra produkter på Bauma som följande:
Mini 12 EJ är en 12 m minilastslift, batteridriven och med hydraulisk framdrivning.
Den är försedd med justerbar färdbredd och
en flyghjul som ger tillgång över och över
takkanter och upp bakom hinder - flygfliken
betyder mer bekväm och exakt manövrerbarhet.
1700 EX är en 17 m, kompaktledare med hydraulisk framdrivning som gör att plattformen kan driva sig runt
arbetsytan. 1700 EXplattformarna är utrustade med ett utfällbart saxsystem,
vilket ger hissen
en ökad upp-

INSTÄLLNINGSFÖRMÅGA
Stabilisatorer gör att maskinen kan ställas in
på ojämna nivåer upp till 40% (21,8 °). Enkla
och intuitiva kontroller gör operatörsinstruktionen enkel och arbetar snabbare.
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och överstigning över höga hinder. Dessutom
har hissen ingen utsvängning vid svängning.
4200 RJ är en 42 m, teleskopskruvlyft, tillgänglig som en sann hybrid, och konstruerad
för att korsa terrängen, men sprider också
maskinens låga vikt (6900 kg / 15,212 lbs) vid
körning på känsliga ytor. Den upp till 27%
uppställningsförmågan ger drift på nivåer där
självgående bommar är olämpliga att arbeta
på grund av alltför branta sluttningar. Eller
kanske en 40m (ft 131 ’) självgående båge som
väger 20.000kg (44.000 lbs) är bara för stor
och tung att använda.
www.ommelift.com

NÅ DIT DU SKA
OCH JOBBA SÄKERT

MARKNADENS
BREDASTE UTBUD

VI DELAR KUNSKAP
& ERFARENHETER

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.

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.

®

www.brubakken.se
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Bosch lanserar
batteridrivna rakslipar

NY BATTERIDRIVEN BYGGDAMMSUGARE

– med kraftfull 54 V XR FLEXVOLT–teknologi
Nu kan DEWALT presentera den ultimata
lösningen för en dammfri miljö på byggarbetsplatsen. Nya DEWALT DCV58i6M 54V
XR FLEXVOLT är en batteridriven, supereffektiv och säkerhetsklassad torr- och våtdammsugare som utvecklats för att komplettera den nya generationens batteridrivna
54V-verktyg.
För hantverkare och byggnadsarbetare
som utsätts för damm på arbetsplatsen är
det av största vikt att jobba med ett uppsamlingssystem som ger ett bra skydd mot farliga
luftburna partiklar. DEWALTs nya batteridrivna dammsugare är byggd för att leva upp
till EU:s stränga regler och M-klassad, vilket
innebär att hela dammsugaren är tätad och
har en garanterad filtrering på minst 99,9 %.
Att den dessutom är utrustad med DEWALTs
kraftfulla 54 V XR-FLEXVOLT- batteri innebär en helt ny frihet och flexibilitet när det
gäller dammuppsamling. Dammsugaren kan
enkelt sättas på och stängas av med en fjärkontroll som medföljer i förpackningen. Tillsammans med den borstlösa motorn uppnås klassledande prestanda och körtid även
under mycket krävande arbetsmoment. Nya
DCV586M är en innovativ, trygg och smidig
lösning som har utvecklats för moderna byggarbetsplatser och professionella användare
som framför allt arbetar med kraftfulla, batteridrivna verktyg och inte vill begränsas av
sladdar och krav på nätanslutning.
Konstruktionen är mycket robust vilket
gör att dammsugaren utan problem klarar

tuffa miljöer och jobb med mycket gips-, sågoch betongdamm samt vatten. Sugkraften
är högeffektiv och konstant med en dammbehållare som rymmer hela 11 liter och ett
unikt dubbelfilter som är tvättbart och lätt
att byta. Det finns även ett automatiskt rengöringssystem som förhindrar att filtret blir
igensatt och ett varningssystem, som också
ingår i M-klassningen. Varningssystemet
signalerar om suget av någon anledning blir
för lågt, t ex för att något fastnat i slangen.
Det gör att man kan vara säker på att inte få
damm i lungorna utan kan lita på att dammet faktiskt hamnar där det ska. En viktig
säkerhetsfunktion som också överensstämmer med DEWALTs egna strikta kriterier,
Perform & Protect, som garanterar en renare
och säkrare arbetsmiljö.
Den nya dammsugaren är kompakt och
ergonomiskt utformad vilket gör den både
enkel att flytta runt och lätt att bära och med
den 2,5 meter långa slangen är det lätt att
komma åt överallt på arbetsplatsen. För att
öka flexibiliteten ytterligare så är DCV586M
även fullt kompatibel med DEWALTs stapelbara förvaringslådor TSTAK för bekväm
transport och förvaring. Dessutom är den
helt kompatibel med DEWALTs dammutsugningssystem Airlock för snabb och säker
hopkoppling av verktyg och dammsugare.
Självklart fungerar den också tillsammans
med DEWALTS samtliga batteridrivna verktyg i 18V-serien.
www.dewalt.se
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Bosch lanserar de två nya batteridrivna
raksliparna GGS 18V-23 LC Professional
och GGS 18V-23 PLC Professional, båda
utrustade med fräsmöjligheter för bredare användningsområde.
Verktygens smala handtag tillsammans med dess låga vikt på 1,4kg gör det
möjligt att arbeta noggrant i flera olika
arbetspositioner, dessutom går det att
enkelt komma åt trånga utrymmen tack
vare utformningen med lång slipspindel.
Raksliparna arbetar snabbt med 23 000
varv i minuten för att uppnå en högre
materialavverkning till exempel vid husmontering. Båda verktygen är samtidigt
utrustade med borstlös motor och batteriet ProCore18V 8.0 Ah som ger en styrka
jämförbar med ett nätaggregat på 1 000
watt. Kombinationen ger upp till 35% mer
effekt och upp till 100% längre körtid än
den nuvarande 18 volts-modellen med ett
batteri på 5,0Ah.
Raksliparna är utrustade med säkerhetsfunktionerna Drop Control, som
stänger av verktyget så snart det träffar marken vid fall, och KickBack Control som gör att motorn stängs av på en
bråkdels sekund om rakslipen blockeras
till exempel om tillbehöret kläms fast.
Båda modellerna är också utrustade
med mjukstart och återstartsskydd samt
säkerhetsfunktionen Intelligent Brake
System som ser till att verktyget stannar
inom två sekunder efter avstängning.
GGS 18V-23 PLC Professional är dessutom utrustad med Protection Switch
som gör att rakslipen endast arbetar så
länge knappen hålls nedtryckt.
GGS 18V-23 LC Professional och GGS
18V-23 PLC Professional går att koppla
med Bluetooth så att verktygen kan anpassas efter behov via Toolbox-appen.
Skötsel och underhåll underlättas då användaren får information om verktygets
status till sin smartphone.
GGS 18V-23 LC Professional och GGS
18V-23 PLC Professional finns nu tillgängliga i butik.

VILL DU PROVKÖRA?
HÖR AV DIG SÅ KOMMER
VI FÖRBI.

VÅREN ÄR HÄR.
TA ETT ANDETAG
OCH NJUT.
På Pullman Ermator är det din arbetsmiljö som får styra vår produktutveckling. Vi
vill nämligen att du ska kunna andas lugnt och njuta av våren – utan att behöva oroa
dig för damm i lungorna eller en smärtande rygg. Därför har vi satt H13-ﬁlter i alla
våra stoftavskiljare och luftrenare. Vi kan också erbjuda Longopac® till alla våra
stoftavskiljare, för helt dammfria påsbyten. På våtsugarna sitter en utkastarpump
som underlättar tömning av det som sugits upp. Sist men inte minst har maskinerna
ergonomiska handtag, en låg vikt och hjul som gör dem lätta att ﬂytta.
I vårt sortiment ﬁnns en maskin för varje tänkbart användningsområde inom bygg,
sanering, rivning, golvslipning och håltagning. Kraftfulla luftrenare, stoftavskiljare
och våtsugar som effektivt tar hand om slammet och dammet. Samtidigt som de är
snälla mot din kropp.
Våren är här. Välj en maskin som gör det enkelt att njuta.

pullman-ermator.se

20

365ids skanner för körkort.

har utvecklat en produkt som direkt avslöjar
om en id-handling är falsk.

ID-SYSTEMET
SOM INTE GÅR ATT LURA

ETT BEDRÄGERI VARANNAN MINUT,

men 365id har lösningen
Stölder av maskiner har
länge varit ett svårbemästrat problem. Kriminella
kopierar identitetshandlingar och hyr maskiner
under falsk identitet.
Nu presenterar företaget
365id en lösning där man
tillsammans med landets
maskinuthyrare snabbt kan
avslöja falska id-handlingar.

M

arknaden har sedan länge brottats
med stora problem gällande förluster av utrustning genom att obehöriga personer som hyr maskiner med falska
id-kort. Nu finns utrustningen för att göra
identifieringen säkrare och företaget 365id

Med hjälp av en 365id-Scanner kan nu körkort, pass och id-korts äkthet kontrolleras
på några sekunder. Internetuppkoppling, ett
strömuttag och en id-scanner från 365id är
allt som behövs för att sätta stopp för Sveriges
snabbast växande kriminella verksamhet, idbedrägerier.
“Vår tjänst gör att falska identitetshandlingar inte längre kan användas för att begå
id-bedrägerier. Så fort en bedragare försöker
hämta ut varor med en falsk id-handling signalerar systemet omgående”, säger Johan Hagelin, vd för 365id.
Under 2018 genomfördes 250 000 bedrägerier till en kostnad av flera miljarder kronor
där svenska butiker och företag står för majoriteten av kostnaden. Under årets två första
månader anmäldes det över 43 000 bedrägerier, vilket ger ett bedrägeri varannan minut.
Bedrägerierna möjliggörs till stor del av
falska id-handlingar och fram tills nu har det
inte funnits något effektivt och fungerande
sätt att kontrollera id-handlingar på. Med en
365id-Scanner kontrolleras äktheten på några
sekunder och en bild på den skannade idhandlingen kan lagras.
För personal som dagligen genomför
id-kontroller, är systemet mycket smidigt,
snabbt och enkelt att jobba med. Kontrollen
genomförs genom att placera pass, körkort eller id-kort i en 365id-Scanner. 365id-Scannern
tar ett antal bilder som analyseras och några
sekunder senare presenteras svaret äkta eller
falskt med tydliga symboler på själva scannern.
365id-Scannern erbjuds i abonnemang där
både id-scanner och systemtjänster ingår.
Utöver dessa behövs endast en internetuppkoppling och ett vanligt strömuttag.

Anders Green från 365id föreläser vid ett av Hyreskedjans möten.
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•1-FAS
•TORRBORRNING
•HANDHÅLLEN
•AVSTÄNGNINGSBAR SLAGFUNKTION
•REKOMMENDERAD BORRDIAMETER 30-200MM

PT261

EFFEKT/MAX
VÄXLAR
SLAG/MIN
VIKT (KG)

2200/2650
1
28800
7,1

PT361

•1-FAS
•TORRBORRNING + VÅT
•HANDHÅLLEN
•AVSTÄNGNINGSBAR SLAGFUNKTION
•REKOMMENDERAD BORRDIAMETER 35-250MM
PT443

EFFEKT/MAX
VÄXLAR
SLAG/MIN
VIKT (KG)

3420/4400
3
16080/26400/43800
15

EFFEKT/MAX
VÄXLAR
SLAG/MIN
VIKT (KG)

•1-FAS
•TORRBORRNING + VÅT
•AVSTÄNGNINGSBAR SLAGFUNKTION
•REKOMMENDERAD BORRDIAMETER 50-300MM
•STARK OCH PÅLITLIG
CR443

•1-FAS
•STARK OCH PÅLITLIG
•ROBUST KONSTRUKTION
•STARKT VRIDMOMENT
•REKOMMENDERAD BORRDIAMETER 30-400MM
BESÖK

EFFEKT/MAX
VÄXLAR
VIKT (KG)

3420/4400
3
12,5

ATION

FORM
R MER IN

.SE FÖ

ROME
WWW.D

3000/3650
1
30000
8,2

Drome AB

Drome AB

Växtorpsvägen 6

Saldovägen 2

514 61 Dalstorp

175 62 Järfälla

Tel: 0705-21 62 46

Tel: 0737-28 05 71

info@drome.se

stefan@drome.se

Riskera inte din hälsa

Det farligaste dammet är det du inte ser

Använd rätt produkter för säker hantering av damm.
Gå in på dustcontrol.se för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig.
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Andäktigt lyssnande mötesdeltagare från hyreskedjan.

“Det vi erbjuder är id-säkerhet i form av
form av ”Plug & Scan”. Enkelhet, snabbhet
och ett mycket tillgängligt pris i kombination
med hög tillförlitlighet är vi först i världen
med. Tidigare verifieringssystem har inneburit omfattande och kostsamma installationer
av hårdvara, programvara, systemintegration
och utbildning av personalen. Inget av det behövs med vår tjänst”, säger Hagelin.
“Bilderna på id-handlingar som scannas
kan lagras hos 365id, vilket kan vara mycket
behändigt för att kunna komplettera polisanmälan eller underlätta eventuella försäkringsärenden. Systemet är framtaget tillsammans med företag och aktörer som dagligen
drabbas av eller hanterar id-bedrägerier. 365id
erbjuder precis det som marknaden har efterfrågat, ett snabbt, pålitligt och tillgängligt
kontrollsystem för alla typer av id-handlingar
vilket kommer att minimera antalet id-bedrägerier.”

legitimera sig vid hyra av en mindre maskin
som kanske kostar några tusenlappar. Om
kunden upprepade gånger hyr för mindre
summor utan någon direkt incident och anses som känd är det heller inte säkert att legitimering krävs vid en större hyra på kanske

365ids skanner för pass.

NYTTAN AV 365ID
De som ser störst direkt nytta av 365ids nya
tjänst är alla banker, handels- och biluthyrningsföretag som sammantaget kan spara
miljardbelopp. En ny viktig och växande
kundskara är maskinuthyrarna. Det kommer
var och varannan vecka rapporter om förluster av maskiner som följd av förfalskningar.
Senast var det ett bolag i Stockholmstrakten
som förlorade en maskin till ett värde av 450
000 kr. Med en 365id-Scanner är man skyddad mot denna typ av brott. Det slarvas en del
med legitimering ute på hyresdepåerna. Idag
är det inte alltid att hyrestagarna behöver

365ids vd Johan Hagelin.

flera hundra tusen kronor. Försvinner sedan
kunden med maskinen han hyrt är katastrofen ett faktum. “Med vår smidiga id-scanner
kan varje kunds legitimation scannas på någon sekund och eventuella kriminella element elimineras redan vid hyrestillfället”, berättar Anders Green, 365id:s försäljningschef.
365id har sedan en tid tillbaka ett samarbete med Hyreskedjan och flera av Hyreskedjans medlemmar har valt att bli valideringspartners åt ID06 med hjälp av 365id-Scanners.
De krafttag ID06 tagit med det nya kortet
innebär bl a att man måste identifiera sig
med BankID eller validera sitt pass i en 365idScanner hos en valideringspartner dvs. till
exempel en maskinuthyrare. Detta kan innebära ökade intäkter för de maskinuthyrare
som väljer att bli ID06 valideringspartners,
bl a genom en avgift för tjänsten samt ökad
tillströmning av kunder till butiken. Under
Hyreskedjans höstmöte i november presenterade 365id:s försäljningschef Anders Green
fördelarna med systemet.
www.365id.com
www.id06.se/partner
www.SvenskRental.se • Mars - April 2019 • Svensk Rental Tidning
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Ramirent lanserar SafePass 2.0 och SafePass Zone
Ramirent lanserar två nya systemförbättringar inom väg- och trafik, SafePass 2.0
samt SafePass Zone.

SAFEPASS 2.0
Det patentsökta systemet som revolutionerat
arbete på väg genom enkelt, snabbt och säkert montage där klämskador elimineras och
etableringarna färdigställs på rekordtid har nu
uppdaterats till att bli ännu bättre och säkrare.
SafeLock låsningen har gjort att systemet klarar ännu högre belastningar och är nu också

testat enligt EN1317-2 N2 med goda resultat.
Systemet är nu dessutom också testat för innerstadsmiljö där korta arbetslängder och
lägre hastigheter är viktiga parametrar. En annan fördel med SafeLock är att man nu också
enkelt kan låsa alla enheter så att ingen kan
koppla lös systemet av misstag eller med vilja.

SAFEPASS ZONE
Äntligen en systematiserad lösning för säker
arbetsplatsinhägnad. Basen bygger på SafePass fordonsbarriär som sen kompletteras

med företagets patentsöka Zone system. De 4
s:en beskriver systemet tydligt - snabbt, smidigt, säkert och snyggt. Systemet anpassas lätt
till varje enskilt projekt där längder, höjder,
vinklar och tillbehör väljs efter önskemål för
att skapa den arbetsplatsinhägnad som just
användarens projekt behöver. Ljudavskärmning får man med på köpet, projektets grannar blir mindre störda och bygg/vägarbetarna
drabbas av mindre vägljud vilket skapar en
bättre arbetsmiljö för samtliga på och utanför
arbetsplatsen.

Introduktion av

ALIMAK TPL 800
Alimak utökar nu sortimentet med nya singel-mast systemet TPL 800. Den flexibla, robusta och enkla design gör maskinen idealisk
för alla vertikala höjdlösningar för arbete på
byggnader, i byggnadsställningar för nybyggnad eller renoveringsprojekt. TPL 800 är utformad för att bli den mest kostnadseffektiva
vertikala transportlösningen på marknaden.
Alla maskiner har dubbla funktioner och kan
användas antingen för material- eller persontransporter. Den nya transportplattformen
har en kapacitet för 5 personer, är 3,2 m lång
och 1,0 m bred och kan transportera skrymmande material upp till max 100 m transporthöjd. En fördel är möjligheten att öppna
den 3,2 m långa plattformssidan för lastning
och lossning med dubbeldörrportar (C-dörr).
TPL 800 har en matningshastighet på 12
m/min i persontrafik med dödmanskontroll
och 24 m/min för materialtransport och kan
manövreras från markstationen.
Genom att bara vrida på nyckeln på elpanelen förvandlas enheten från en transportplattform till en materialhiss med alla nödvändiga säkerhetsåtgärder.

MONTERING OCH DEMONTERING
Mastsegmenten är kopplade till fyra ögonbultar. Dessa är ordentligt anslutna till själva
mastprofilen, vilket ökar monteringen och
eliminerar risken för förlust eller missbruk av
mastsbultarna. Monteringsplattformen ger
säker tillgång till masten och fasaden och säkerställer att mast och ankare kan monteras
på säkras och bästa möjliga sätt.
Den förbättrade mastkonstruktionen til�låter ett förankringsavstånd på upp till 7,5 m,
så att endast tre våningar i byggnaden eller
byggnadsställningen krävs för fastsättning.

Förankringsrören är fästa med ett dubbelt
ramsystem för mastsektionerna, som tillåter
en större stabilitet av masten och som kan
monteras på samma gång snabbt och enkelt.
Enheten är konstruerad för effektiv drift
med minimalt slitage och lång livslängd. TPL
800 är utrustad med Alimaks beprövade säkerhetsanordning som svarar när normal hastighet överskrids. Vid för hög hastighet avbryts
kretsen till maskinen, som sedan försämras
försiktigt och avstannar helt. Maskinen har
också integrerat överbelastningsskydd. Alla
kontroller för drift av maskinen och styrning
av säkerhetssystem finns i kontrollpanelen.

duler och komponenter kan modulsystemet
perfekt anpassas till ett brett utbud av applikationer. De rektangulära dimensionerna
erbjuder fördelar vid transport av rörliga element, till exempel gipsvagnar eller byggnadsmaterial. Lastrampen underlättar lastningen
av plattformen med gaffeltruck eller lastbil.
Plattformens långsida är försedd med en fast
räcke från fabrik. Valfritt, kan den långa sidan
av plattformen vara utrustad med en vikport
med en öppningsbredd av 3 m, som erbjuder
stora fördelar vid lastning av skrymmande
material.

OMFATTANDE UTBUD AV TILLBEHÖR
LÄTT ATT PLACERA
Den varmförzinkade grundramen med bärande nivelleringsspindlar är mindre än maskinen, vilket gör den enkel att placera även
i mycket snäva utrymmen. Den första mastprofilen är fastskruvad såväl som korgen.

ENKEL LASTNING OCH LOSSNING
Utformningen av TPL 800 är helt modulär
och kan levereras med en mängd olika grindar eller ramper. Trots sina relativt få mo-
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En rad tillbehör som tak, tross, stege etc. finns
på begäran. Tillgångsportarna med elektrisk
och mekanisk koppling uppfyller de senaste
bestämmelserna i maskindirektivet. Dessa
kan också vara utrustade med en ringknappsplatta och kan enkelt monteras på byggnadsställningen såväl som på byggnadens sidor.
Den nya transportplattformen kommer att
presenteras vid bauma vid Alimak monter FS
1102/10 och finns redan nu tillgänglig.
www.alimak.se
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Redan för drygt ett halvår sedan hade 3500 utställare från 55 länder anmält sig
till den 32:a installationen av världens största internationella mässa för byggoch anläggningsbranschen. Vid pressläggning låg utställarantalet på 3990
stycken och mässan Bauma slår upp portarna den 8-14 april i år.
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ygg- och anläggningsmässan bauma
startade 1954 och tog då upp totalt
20 000 kvadratmeter. Sedan dess har
bauma växt till att i år landa på 614 000 kvadratmeter och en av de mest eftertraktade
mässorna för bland annat de företagare som
arbetar med demolering, betonghåltagning,
återvinning, slipning av betonggolv och relaterade serviceyrken. I A1-hallen väntar
allt inom diamantverktyg, betongsågning,
betongborrning, golvslipning och polering,
dammsugare och luftrenare, vattenbilningsutrustning och standardutrustning inom
demolering. Utspritt på en rad ahallar och
på utomhusområdet återfinns verktyg för
demolering och själva bärarna, det vill säga
de rivninsutrustade grävmaskiner samt en
mängd utrustning för återvinning av rivningsmaterial. I snart 20 år har bauma hållits

på Münchens gamla flygplats och inkluderar
numera hela 18 utställningshallar och ett gigantiskt utställningsområde utomhus. Förutom mässan i München finns även andra baumamässor i Kina, Indien, Afrika och Ryssland.
Hela byggindustrin växer fortsatt, något som
återspeglas i baumas egna enorma tillväxt genom åren. På årets mässa förväntas lite över
en halv miljon besökare komma.
“Vi har tagit med den stigande efterfrågan i beräkningen och utökat utrymmet till
614 000 kvadratmeter”, säger Klaus Dittrich,
ordförande och CEO Messe München. “Vårt
mål är att erbjuda en plattform för så många
utställare som möjligt. Med bauma 2019 fortsätter vi överträffa oss själva, även digitalt.”
Nytt för i år är att besökare kommer att få
uppleva industrin virtuellt tack vare s k augmented och virtual reality. Man hoppas även locka fler
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utställare med det nya konceptet bauma PLUS,
ett alternativ bortom traditionella montrar.
På bauma delar International Association
of Concrete Drillers and Sawers, IACDS, ut sitt
pris Diamond Award. Det är en internationellt
erkänd tävling för betongsågning och betongborrning inom två grenar: arbete och produkter.
Vinnaren kommer att få ett pris och en inbjudan
till IACDS årliga event. Prisutdelningen hålls
torsdagen den 11 april. Innan ceremonin hålls ett
mingel för att nätverka i rum B11, paviljong B1.
Detta nummer av SRT innehålla omfattande
information om nya produkter som ställs ut på
mässan. Det finns även en lista över utställare
som täcks av SRT, tillsammans med en sammanställning av hela A1-hallen och hela utställningsområdet på bauma. Vi på SRT ser fram
emot att träffa er besökare i vår monter A1.136.
www.bauma.de
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Utställare bauma 2019
Adamas BV
AGP Europe
AIRTEC AG
Alimak
Alimak Service
ALLU Deutschland GmbH
ALLU Finland Oy
Altrex B.V.
Aluexbeams
ALUFASE S.A.
ALUFASE S.A.
Ammann Group
Ammann Group
Antraquip Corporation
Aquablast
Aquajet
Aquajet Systems AB
Aquajet Systems AB
Arden Equipment SA
ARJES GmbH
Atlas Copco Power Technique GmbH
AVANT
Avant Tecno Oy
BAIER, OTTO, GmbH
BLASTRAC
Bobcat
Böcker Maschinenwerke GmbH
BOMAG GmbH
BOMAG GmbH
BOMAG GmbH
Bosch GmbH, Robert

A1.233
EWE.06
A1.118
FS.1102/10
FS.1102/10
FN.1021/2
FN.1021/2
B3.401
C4.124
FM.708/1
FM.708/1
FS.909
FS.910
C5.503
A1.425
A1.425
A1.127
FM.713/2
FN.1020/3
FN.1017/9
FS.1108/1
FN.1020/5
FN.1020/5
EWE.02
A1.414
FN.820
FS.1203/2
FS.1008/1
FS.1109/1
FS.1009
A3.327

Broendum, V., A/S
Brokk AB
Brokk AB
Brokk
Brokk
Bronto Skylift
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A1.114
A1.127
FM.713/2
A1.127
FM.713/2
FS.1203/3

CARDI s.r.l.
Case Construction Equipment
Caterpillar S.A.R.L.
CEJN Product GmbH
CityEquip
Conjet AB

B0.217
FN.817
FM.60B.7
A3.313
FN.1024/1
A1.424

Revealed first at Bauma: Stand FS 1003/1

A WIRTGEN GROUP COMPANY

KOMPROMISSLÖS STYRKA.
MOBISCREEN MS 15 Z

FÖR GROVSORTERING. MOBISCREEN MS 15 Z är en robust, mobil tvådäckad sikt med en kapacitet på upp till 400 ton/h som klarar
materialstorlekar upp till 400 mm. Denna grovsikt är enastående lämplig för berg, natursten, återvinning och lerigt svårsiktat material.
Med en siktyta på 7,5 m² garanteras effektiva och exakta resultat. Sikten möjliggör klassificering av upp till tre fraktioner – i både berg
och återvunnet material.
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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CRAMO AG
FN.619/3
Cramo School
FN.619/3
Cummins
A4.325
DEUTZ AG
A4.327
DEUTZ AG
FN.1215/1
DIECI S.r.l.
FS.1007/1
DIEWE GmbH
A1.315
DIGGA Ltd.
B5.447
Dinolift Oy
FS.1306/1
Doosan Infracore Europe B.V.
FM.F5/517
“Doppstadt, Werner, Umwelttechnik
GmbH & Co.KG”
B5.538
“Doppstadt, Werner, Umwelttechnik
GmbH & Co.KG”
B5.539
Dustcontrol GmbH
A1.549
DYNASET Oy - Powered by Hydraulics
FN.1118/1
“Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock”
A1.537
engcon
FM.708/3
EPEC OY
A2.426
Epiroc Deutschland GmbH
FS.1208/1
Erkat I Anbaufräsen PC GmbH
C4.324
Fayat Dynapac
FS.1008/3
Fayat Group
FS.1008/1
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
A1.319
FLYGT
A6.449
Fuchs
FM.711
Furukawa Rock Drill B.V.
FM.710/1
GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG
ICM.304
GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG
FS.1004/1
Gehl
FS.908/1
Generac Mobile Products srl
A5.526
GENESIS GmbH
FN.1020/1
Genie
FM.711
Giant Crushing Ltd
B5.426M
GIPO AG Aufbereitungssysteme
FN.921/9
GÖLZ GmbH
A1.449
Grindex AB
A6.143
Hamm AG
FS.1011
Hammelmann GmbH
A1.425
HARDAB Sweden AB
C2.502
Hardox®
A6.439
Hatz
A4.449
HEYLO GmbH
A1.503
“HIDROMEK Hidrolik ve Mekanik
Makina Imalat San. Ve Tic. A.S”
C5.427
“HIDROMEK Hidrolik ve Mekanik
Makina Imalat San. Ve Tic. A.S”
C5.449
Hilti Deutschland AG
A1.313
HIMOINSA
A6.308
HINOWA S.p.A.
C4.325
HINOWA S.p.A.
FS.1103/8
Hitachi Construction Machinery
FN.718
Hoeflon B.V.
FS.903/7
Holland Lift International B.V.
FS.1101/1A
Holmatro Industrial Equipment B.V
B0.409
HOLP GmbH
FN.1019/3
“Honda Motor Europe - L NV
European Engine Center”
A4.149
HTC Floor Systems
A1.325
Huddig AB
FN.1023/4
Husqvarna Deutschland GmbH
A1.137
Hycon A/S
A1.210
Hyundai Construction Equipment
FM.812/A
ICS Blount Europe S.A.
A1.415
Indexator Rotator Systems AB
FM.807/5
Interpump Hydraulics SpA
A3.339
Jekko s.r.l.
FS.903/6

John Deere Construction & Forestry Division FS.1011
Kärcher
A1.103
Kärcher, Alfred, Vertriebs-GmbH
A1.103
KAESER KOMPRESSOREN SE
FM.708/15
KAESER KOMPRESSOREN SE
FM.708/17
KATO WORKS CO., LTD.
FN.1116/1
Keestrack NV
FN.1017/1
Kiesel GmbH
ICM.302
Kleemann GmbH
FS.1011
Kobelco Construction Machinery Europe B.V.
FN.1016
Kohler Engines
A4.225
KOMATSU EUROPE INTERNATIONAL
C6.222
Kranlyft, AB
FS.1003/1
Kroll Energy GmbH
A1.523
“KUBOTA (Deutschland) GmbH
Business Unit Engine Europe”
A4.239
KUBOTA Baumaschinen GmbH
FN.1019/1
LaBounty (Stanley Infrastructure)
C5.444
Layher, Wilhelm, GmbH & Co.KG
B3.425
Layher Bautechnik GmbH
B3.424
Layher Steigtechnik GmbH
B3.319
LEGUAN LIFTS OY
FN.1020/5
Leica Geosystems GmbH Vertrieb
34A.4
Liebherr-International Deutschland
FM.809
Maeda Mini Cranes
FS.1003/1
MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD.
FS.1003/1
MAGNI TELESCOPIC HANDLERS S.R.L. FS.1107/9
Manitou
FS.908/1
Manitou Group
FS.908/1
Manitowoc Cranes
FS.1201
MB Crusher
B5.424
MB Crusher
FN.832/9
MECALAC FRANCE S.A.S
FN.919/1
Merlo Deutschland GmbH
FS.1108/3
Merlo S.p.A. Industria Metalmeccanica FS.1108/3
Messersi’ S.p.A.
FN.1019/7
Metso Germany GmbH
FS.1111/2
MONTABERT
C5.425
MotoCut Oy
C5.231
MultiOne Srl
FN.919/5
Niftylift Ltd.
FS.1002/10
OilQuick AB
FN.821/1
Olssons i Ellös AB
B0.506
OMME LIFT GmbH
FS.1102/1
PDi Magazine/SCOP AB - PDa Magazine
Riverbends Publishing
A1.136
Perkins Engines Company Limited
A4.336
Perkins Engines Company Limited
- Parts and Service
A5.207
Pilosio Group S.p.A.
FN.720/7
PIRTEK 24/7 HydraulikService
A6.526
PIRTEK Deutschland GmbH
A6.526
Pladdet B.V.
FN.1022/2
Portafill International Ltd
FN.1024/1
Powerscreen
FM.711
Powerscreen
FN.1024/1
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Ramtec Oy
C5.327
Remu Oy
B5.421
Riedlberger GmbH
FN.618/13
Rototilt GmbH
FN.914/9
Rozzi S.p.A.
C4.721
RUBBLE MASTER HMH GmbH
B2.236
RUBBLE MASTER HMH GmbH
FN.1024/1
SAECLIMBER SL
FM.708/1
Saint-Gobain Abrasives GmbH
A1.437
SAMEP TOOLS
B5.312
SANY Group Co.,Ltd.
FN.620/9
Scanclimber Oy
FS.1101/1
Scandinavian Pile Driving SPD AB
FN.622/1
Scanmaskin Sweden AB
A1.338
SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH
FM.712
Skyjack
C4.515
Snorkel
FS.1002/3
SoRoTo A/S
A1.406
SSAB Swedish SteeL GmbH
A6.439
Steelwrist AB
FN.1115/3
STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
A1.327
“Sulzer Pumps Wastewater Germany
A6.149
Sumitomo (S.H.I.) Construction Machinery Co. Ltd.
C4.302
Sumitomo Heavy Industries Construction Cranes
Co., Ltd.
FS.903/3
Svensk Rental Tidning
A1.136
Swepac AB
FS.1309/3
TADANO LTD. (International Division)
FS.1205
TADANO LTD. (International Division)
FS.1305/1
Takeuchi
FN.1116/2
Takeuchi
FN.1116/2
TEUPEN Maschinenbau GmbH
FS.1204/6
Thwaites Limited
FN.1019/9
Titan International Inc.
A6.315
Topcon Positioning Group
A2.249
Tractive AB PENTRUDER
A1.403
Trelawny SPT Ltd
A1.130
Tsurumi (Europe) GmbH
A6.338
Tyrolit Construction Products GmbH
A1.139
UNIC Cranes Europe
FS.1102/5
URACA GmbH & Co. KG
A1.248
Versalift International
FS.1002/4
Volvo Construction Equipment Germany GmbH
C6.201
Wacker Neuson Group
FN.915
Wacker Neuson Group
ICM.100
WAKRA Maschinen GmbH
A1.301
WEBER-HYDRAULIK GMBH
A3.312
Weber Maschinentechnik GmbH
FS.1107/1
Weber Stahl-Anarbeitungs-Service GmbH
C5.400
Wirtgen GmbH
FS.1010
World of Concrete / Informa
EOE.08/B
WORLD OF CONCRETE EUROPE
EOE.01
Yanmar Construction Equipment Europe FN.1017/2
Yanmar Europe B.V.
A4.425

MCSSvensk Rental Swedish Ad 186x90 v4.pdf

1

30/07/2018

12:23

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

Ett komplett utbud av
maskiner och lösningar
för alla dina projekt.
Kontakta oss idag för mer information:
www.wackerneuson.se

Gå gärna in och läs fler nyheter och reportage på

www.svenskrental.se
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ATLAS
COPCO
presenterar de senaste tekniska innovationerna
för minskad miljöpåverkan på BAUMA 2019
Inför BAUMA 2019 förbereder sig Atlas Copco på att visa
upp sina nya hållbara mobila luft-, kraft- och flödeslösningar
med lägre driftskostnader tack vare ännu bättre teknik för
ren drift, anslutbarhet och mångsidighet. Atlas Copco återfinns i Hall FS/monter 1108/1, 8–14 april 2019, München,
Tyskland.
Under mässan kommer Atlas Copco också
att ta vara på tillfället att ge kunderna rådgivning om steg 5-utsläppsregler för motorer
och berätta hur utrustning ger möjlighet till
en smidig övergång till att både uppfylla och
överträffa de nya kraven. Som förberedelse
kommer Atlas Copco att lansera en kostnadsfri e-guide inför BAUMA som beskriver vad
steg V är.
Atlas Copco kommer faktiskt att presentera helt nya produkter med ren driftteknologi:
E-air eldrivna mobila kompressorer och den
nästan ljudlösa batteridrivna belysningsmasten HiLight Z3+. Den nya, rena tekniken är
ett alternativ till dieseldriven utrustning vid
bygg- och anläggningsarbeten i stadsmiljö
och vid offentliga evenemang. Genom att
inga dieselmotorer behövs krävs heller ingen
tankning, och både effektivitet och autonomi
förbättras på arbetsplatsen. Som extra fördel
blir underhållet optimerat och bullernivåerna
lägre. E-Air- kompressorerna och Z3+-belysningsmasten är enkla både att installera och
ansluta, men det tekniskt mest innovativa är
att de är utsläppsfria – ägarna behöver aldrig
fundera över framtida utsläppsgränser.
När det inte går att använda el- eller batteridriven teknik, till exempel på avlägsna
platser utan tillgång till elnät eller för tillämpningar som kräver hög effekt, kan kunderna
använda bygg- och anläggningsutrustning
med Atlas Copcos integrerade motorer som

har fast eller variabel hastighet och uppfyller steg 5-utsläppskraven. Nya innovationer
inom det området som kommer att ställas ut
är bland annat de senaste modellerna i QAS5serien med generatorer och den nya QAS
VSG-generatorn med variabel hastighet. Alla
de nya modellerna har lägre bränsleförbrukning, minskade utsläpp och tar mindre plats.
QAS VSG (Variable Speed Generator) erbjuder en helt ny nivå när det gäller driftsekonomi, prestanda och tillförlitlighet. QAS
35 VSG har överlägsen prestanda vid låg belastning, med automatisk variabel hastighetskontroll från 800 till 2550 rpm och ett inbyggt
PMS-system för krafthantering som kan ge
upp till 40 procent lägre bränsleförbrukning
än jämförbara modeller.
Atlas Copco kommer också att visa sin
nya IP67-klassade Smart Air XC4004- kompressorstyrenhet som ger användarna ökad
drifttid tack vare det lättanvända gränssnittet
som ger snabb överblick över driftdata. Man
kommer även att presentera de senaste modellerna i XATS-serien med mobila kompressorer.
De har det intuitiva PACE-systemet (Pressure
Adjusted through Cognitive Electronics) som
ger stor flexibilitet genom möjligheten att välja
olika tryck- och flödesinställningar, så att operatörerna kan utnyttja varje kompressorenhet
bättre och öka sin avkastning på investeringen.
Besökarna kan också titta på ett brett urval av
handhållna verktyg.
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I samband med förberedelserna inför
BAUMA kommer Atlas Copco även att presentera nya produkter i sin WEDA+- serie
med elektriska dränkbara pumpar, med bland
annat nya lösningar för slampumpning. Under själva utställningen visar Atlas Copco hela
sitt utbud av pumpar, bland annat PAS-serien
som lämpar sig för många olika användningsområden: hantering av avloppsvatten, byggnation i stadsmiljö och i nödsituationer. Det
kommer också att finnas experter till hands
som förklarar varför WEL-pumpar är den optimala lösningen för ”well- point” applikationer.
Besökarna får även tillfälle att lära sig mer
om den senaste utbyggnaden av FleetLinktelematiksystemet som gör att operatörerna
kan spåra plats och utnyttjande av sina tillgångar i realtid.
www.atlascopco.se

Perfectly clean drilling. Done.
The world's first easy-to-use dry drilling system for
reinforced concrete with innovative technologies and
high quality components for professional requirements.
Long-lasting and reliable. With every use.
Find out more at www.tyrolit.com

Premium grinding tools since 1919
www.tyrolit.com
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GENERALAGENT FÖR MANITOU I SVERIGE
Rådfråga Scantruck om du vill lyfta din verksamhet till nästa nivå. Vi är generalagent i Sverige för
de kända Manitou teleskoplastarna, minilastare och liftar samt saxliftar från GMG och PB Platforms.
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 generalagent för Manitou, GMG och PB Platforms i Sverige

Hitta återförsäljare på

www.scantruck.se

På återseende hos Scantruck

DU KAN OCKSÅ KONTAKTA
Lasse Lans
0722 403 106
David Trygg
0721 482 880
Bo Bergqvist
0722 403 107
Jan Bratowski
0706 493 401

www.bauma-geda.de

Hyres

info@hyreskedjan.se • www.hyreskedjan.se
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DAGS ATT LADDA!

Wacker Neuson och Kramer på Bauma 2019
Wacker Neuson Group, internationell producent av entreprenadmaskiner, laddar upp för
att visa besökare på Bauma 2019 sin omfattande produktportfölj. Nollutsläppsprodukterna kommer att vara en av huvudattraktionerna i Wacker Neuson och Kramers monter.

NY, STÖRRE MONTER
I år kommer Wacker Neuson Group att ha
en ny monter – FN.915 – som är hela 6 000
kvadratmeter stor. Det innebär att koncernen kommer att ha den största montern för
anläggningsmaskiner i mässans norra utomhusdel. Montern är uppbyggd som en elektrifierande värld av upptäckter och förväntas
redan dra mycket publik. Nya maskiner står
redo att visas upp, och besökare kommer att
få se maskiner i arbete i ett demoområde.
Demonstrationsförare kommer att visa hur
de med passion och talang klarar av byggplatsens dagliga utmaningar. Om det inte skulle
räcka får besökare även chansen att testa sina
egna kunskaper i de interaktiva och actionfyllda testzonerna. Förutom dessa praktiska
upptäckarytor kommer flera digitala stationer
att erbjuda fantastiska virtuella upplevelser.

DEN VÄXANDE FAMILJEN
AV NOLLUTSLÄPPSPRODUKTER
Hela nollutsläppssortimentet, inklusive de
senaste tillskotten till familjen, kommer att
stå i centrum i Wacker Neuson och Kramers
fulladdade monter. Koncernen har skapat en
”nollutsläppsboulevard” som går genom hela
montern, längs vilken en hel rad olika interaktiva stationer satts upp. Besökare kommer
att få uppleva det stora sortimentet av batteridrivna stampar och vibratorplattor, förutom
elektriska hjullastare, elektriska dumprar och
elektriska minigrävare. De senaste tillskotten
till sortimentet är den batteridrivna stampen

AS60 och den batteridrivna vibratorplattan
AP2560e. Båda maskinerna är utrustade med
Wacker Neusons beprövade batteri. Det finns
nu totalt sex produkter som kan drivas av detta utbytbara batteri, vilket gör utrustningen
ännu mer kostnadseffektiv för kunderna. Andra nya produkter i nollutsläppsportföljen är
bland annat den helt elektriska grävmaskinen
EZ17e Zero Tail och den elektriska hjuldumpern DW15e.

INNOVATIONER
Wacker Neuson Group har utvecklat flera lovande digitaliseringslösningar som kommer
att avtäckas på Bauma. Bland dem finns en
realistisk körsimulator som gör att besökare
kan uppleva och testa produkter innan de
första prototyperna ens har byggts. Virtual
reality-applikationer kommer att användas
i utbildningssyfte och för att konfigurera
komplexa maskiner, och en 3D-skrivare kommer att göra imponerande demonstrationer
av hur reservdelar snabbt kan tillverkas. ”Vi
sätter också våra kunder och deras behov i
centrum för vår digitaliseringsutveckling. Vi
använder inte teknik för att verka moderna.
Vi vill leverera verkliga fördelar till våra kunder och göra deras dagliga arbete lättare”, lägger Martin Lehner till.
“Ytterligare en innovation vi visar upp på
Bauma rör sig – bokstavligt talat – kring operatörs- och byggplatssäkerhet. ”Dual view” för
hjuldumprar med nyttolast mellan 6 och 10
ton gör att föraren snabbt kan växla stolsläge
genom att snurra manöverpanel och stolkonsol 180 grader. Detta säkerställer att föraren
alltid har god sikt i körriktningen vid transport, lastning och avlastning av material.”
Wacker Neuson kommer att lansera konceptet på alla europeiska marknader på Bauma.
www.wackerneuson.se

Kaeser firar 100 år
på Bauma med flera nyheter
Kaeser Kompressoren fyller 100 år i år.
Under mottot ”Tradition and Innovation” kommer företaget att ha många
höjdpunkter från sitt omfattande utbud
av mobila kompressorer på Bauma.
När en stor årsdag sammanfaller med
ett Bauma-år, kräver det något speciellt i
Kaesers monter på mässan. Den Coburgbaserade tillverkaren kommer att presentera ett tvärsnitt av sina mobila kompressorer med flödeshastigheter från 1-46 m³
/ min, drivna av diesel-, el- och bensinmotorer i 7,5 till 450 kW effektområde
- från den kompakta M13-handen -kompressor till Kaesers bärbara kraftaggregat:
den torra, oljefria M500-2.
Kaeser har också spännande innovationer i montern som den nyutvecklade
M59. Tack vare sin lätta konstruktion
väger denna 5-kubikskompressor mindre
än 750 kg trots en lågemissionsmotor
med ett dieselpartikelfilter och en stor
bränsletank - till och med med tillval av
efterföljande kylare . Det betyder att det
kan bogseras utan överbroms och är lätt
att hantera på byggarbetsplatser.
Besökare på mässan kommer naturligtvis att få förstahandsinformation om
övergången av hela det europeiska produktutbudet till utsläppssteg V och den
senaste produktlanseringen av 400V
e-power-programmet. I samband med
Bauma kommer Kaeser att vara redo att
börja leverera den nya M255E med en
kraftfull, energieffektiv IE4-elmotor på
160 kW. Kaeser återfinns som vanligt i
monter FM.708 / 15 + 17.
www.kaeser.se
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NYA SERVICE- OCH TRANSPORTBILAR

Här är nyheterna!
Att hitta service- eller transportbil kan ibland vara en
svår process. SRT lotsar dig
bland några av de senaste
nyheterna, som kännetecknas av bland annat anpassningsbarhet och eldrivet.

M

ercedes-Benz lanserar sin nya elbil
eVito med batteridrift som genererar 85 kW och ett drivmoment på
upp till 300 Nm. Maxhastigheten kan anpassas baserat på användningsfall. Om eVito
främst används i exempelvis stadsmiljö kan
en maxhastighet på 80 km/h spara energi och
utöka räckvidden. Bilen kan även konfigureras för en maxhastighet på upp till 120 km/h.
Denna medelstora skåpbil kan beställas i två
olika hjulbaser: basversion med en längd på
5140 mm och maximal nyttolast på 1015 kg el-
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ler den extra långa versionen med en längd
på 5370 mm, lastutrymme för upp till 900 kg
nyttolast och totalvikt på 3200 kg. Fraktvolymen ligger på 6-6,6 m3. Energilagringsenheterna är placerade under bilen för att inte
påverka lastutrymme.

BATTERIKAPACITET PÅ 150 KM
Även om den nya eVito framför allt är lämpad för stadsbruk, gör dess räckvidd och belastningskapacitet att den även kan användas
för försäljning eller servicetekniker. En instal-

37

Transportbilar

lerad batterikapacitet på 41 kWh levererar en
räckvidd på runt 150 km. Även när förutsättningarna är ofördelaktiga har användaren
fortfarande en räckvidd på 100 km. Räckvidden är återställd efter sex timmars laddning.
eVito visar även prov på tillförlitlighet under
vinterköring. Flexibilitet, effektivitet, ergonomi och komfort under extrema förhållanden
har testats i temperaturer så låga som minus
30 grader, i snö och på isiga vägar. Testerna
täckte bland annat laddning för körning i
kyla, samt lågtemperatursresistens hos drivlina och mjukvara.
Mercedes-Benz släpper även sin nya eSprinter, som kan användas som både en liten
verkstad på hjul eller en rymlig leveransbil.
Den kommer att släppas först som en skåpbil
med högt tak och har en totalvikt på 3500 kg
och maximal fraktvolym på 10,5 m³. En installerad batterikapacitet på 55 kWH tillåter
en förväntad räckvidd på runt 150 km med
maximal nyttolast på 900 kg. Det andra batterialternativet tillåter användarna att ställa
in andra prioriteringar i parametrarna. Tre
batterienheter med en kapacitet på 41 kWh

levererar en räckvidd på runt 115 km. I gengäld ökar den maximala nyttolasten till 1040
kg. ESprinterns eldrift genererar 85 kW och
har ett drivmoment på upp till 300 Nm. Även
hos eSprinter kan maxhastigheten konfigureras beroende på syfte – till en maxhastighet
på 80 km/h eller upp till 120 km/h om högre
hastighet krävs.
Mercedes-Benz släpper inte bara eldrivna
nyheter. De har även lanserat den nya generationen av den traditionellt bränsledrivna
Sprinter. Den nya versionen har exempelvis
inbyggda digitala vagnparkstjänster och det
nya operativsystemet MBUX med intelligent

röststyrning. Den intelligenta röststyrningen
använder sig av AI, vilket innebär att föraren
exempelvis inte behöver säga “Navigera till
Storgatan 24 i Borås” utan kan säga saker som
“Kör till kontoret”. MBUX lär sig också vad
föraren ofta gör vid olika tidpunkter och kan
lägga upp förslag på platser att navigera till eller personer att ringa. Detta är första gången
Sprinter går att beställa som framhjulsdriven,
utöver de bakhjuls- och fyrhjulsdrivna alternativen. Sprinter går att få som skåpbil, flakbil,
chassi eller tourer med 5,5 ton totalvikt och
hjulbaser från 3,25-4,32 m. Det går även att få
Sprinter som buss med upp till 20 sittplatser.
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NISSAN
Nissan släpper sin Navara NGuard, en mångsidig specialmodell av typen pickup, med nya
designuppdateringar och standardutrustning
med bland annat parkeringssensorer och soltak. Kylargrillen, dimljusinsatsen, backspegelkåporna, dörrhandtagen och stötfångaren
bak är alla lackade i svart. Matchande sidofotsteg och takrails har tillkommit, precis som
de svarta 18’’ lättmetallfälgarna. I standardutrustningen ingår tonade stålkastarinsatser
och elmanövrerat soltak med tonat glas. Bilen
har även dekaler som börjar längst ned på
dörrarna och mynnar ut först bakom bakhjulen. Navara NGuard kan beställas i lackerna
Dark Grey, Metallic Black och Pearl White.
Invändigt har bilen fått nydesignade lädersäten. Inlägg på säten och ryggstöd har uppgraderats med design i mörkgrått och gult som
matchas av dubbla dekorsömmar i gult.
För bättre prestanda offroad kan man
välja till Offroader AT32, som består av en
speciellt framtagen fjädring som ökar markfrigången med 20 mm, kompletta skydd för
alla viktiga komponenter under bilen samt
större 32’’ däck. Som tillval finns differentialspärr fram som arbetar tillsammans med
Navaras standardmonterade diffspärr bak för
att ge grepp och driv på alla typer av underlag. En snorkel som förbättrar bilens vaddjup
kan också monteras. Dessa uppdateringar är

ett komplement till Navaras befintliga svit
av tekniska lösningar, till exempel hjälp vid
start i backe/hjälp vid utförskörning, intelligent autobroms och Intelligent Around View
Monitor. Som alla nyttofordon från Nissan
levereras Navara NGuard med fabriksgaranti
på fem år/160 000 km. Nissan erbjuder även
en annan Navara-bil, Nissan Navara 4x4, en
pickup med kraftigt chassi, fyrhjulsdrift och
dubbelturbodiesel på 190 hk (eller enkelturbo
på 160 hk). Man kan dra upp till 3,5 ton och
lasta över 800 kg. Med hjälp av Nissans C-
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Channel-system är det enkelt att surra lasten på flaket. Dess skjutbara fästöglor på tre
sidor gör att lasten kan säkras oberoende av
storlek och form. Nissan Navara finns i olika
versioner för att anpassa användarens behov,
exempelvis en King Cab med större flakvolym
eller versionen med dubbelhytt och plats för
fler passagerare.
Nissan släpper även Nissan NV200, lämpad för att åka i såväl tät stadstrafik som på
motorvägen. NV200 erbjuder upp till sju säten samt utrymme för bagage. Genom en optimering av innermåtten är NV200 konstruerad för att ha ett så stort lastutrymme som
möjligt: en lastvolym på 4,2 m3 och upp till
665 kg nyttolast (beroende på modell och typgodkännande för respektive land). NV200:s
lastutrymme är djupt nog att kunna lasta två
europallar. Lastutrymmets bredd är 1,5 m och
höjd är 1,36 m. Bilen i sig har en längd på 4,4
m och en bredd på 1,69 m.
Nissan NV300 är en mellanstor transportbil med en maximal last på över ett ton
och lastvolym på upp till 8,6 m3. I den minsta
skåpversionen L1H19 får man plats med upp
till tre europallar eller upp till 2,5 m långa
gipsskivor. NV300 går att välja i två olika
längder och höjder på skåp, två längder på
Combi och Crew Van, samt ett långt Chassi
med hytt. Dieselmotorn 1,6 dCi finns i fyra varianter med enkelturbo som ger 95 respektive
120 hk och två med dubbelturbo som ger 125
hk respektive 145 hk.

General Dual
Slope Laser

TOPCON
GUARANTEE

TOPCON´S Laser produkter har använts på arbetsplatser
över hela världen i årtionden. De ligger alltid i främsta ledet
när det gäller precision, kvalité och
funktionalitet och är försedda
med en teknik i en klass för sig.

topconpositioning.com

MADE TO FIT YOUR WORLD.

GCX3

GNSS mottagare

SOKKIA har använts vid
stora och betydande projekt
världen över. Med en
produkt från SOKKIA är du
garanterad högsta precision
och hög produktivitet
många år framöver. SOKKIA
erbjuder ett brett sortiment
av mätinstrument.

www.sokkia.com

Standard

Karlstad
054 - 21 60 60

Göteborg
031 - 20 40 10

Stockholm
08 - 754 31 30

Helsingborg
040 - 49 03 40

Against black background

www.blinken.eu
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Nissan erbjuder även NV400, som finns
med flak, tippflak, box eller dubbelhytt. Användaren kan välja karosstyp, dimensioner,
hjulbas och lastkapacitet för att bättre anpassa bilen för verksamhet. Välj dessutom framhjulsdrift för enkel lastning, mer lastutrymme
och bättre bränsleekonomi eller bakhjulsdrift
för säkrare hantering med full last eller bogsering. NV400 har en lastkapacitet på upp till
2200 kg och en lastvolym på upp till 17 m3.
Lastvolymen kan alltså ta upp till fem europallar. NV400 har även en lastlängd på upp
till 4,4 m. NV400 har en luftig interiör med
ljudisolering och flera förvaringsutrymmen,
bland annat mittbord på baksidan av sätet
med roterande skiva och hållare för anteckningsblock som kan tryckas ut.

VOLKSWAGEN
Volkswagen släpper sin nya elektriska e-Crafter, en helt eldriven transportlösning för distribution och bud-, paket- och varuleveranser
i stadsnärmiljö där den dagliga körsträckan är
70-199 km med hundratals stopp. Transport-

bilen är nästan identisk med den dieseldrivna
Volkswagen Crafter och har en räckvidd på
173 km.
Redan vid utvecklingsarbetet av den nya
Volkswagen Crafter förbereddes modellen
för eldrift, vilket gör att det finns en hel del
lösningar redan från start. Det stora batteriet
göms till exempel under golvet i lastutrymmet. Det betyder att lastutrymmet är intakt
och precis lika stort som en vanlig Volkswagen Crafter, det vill säga 10,7 m². Maxlasten
landar på 950 kg.
E-Crafter har en elmotor på 136 hk (100
kW) och ett vridmoment på 290 Nm från
stillastående. Toppfarten är begränsad till
90 km/h. Batterierna har en kapacitet på
35,8 kWh och kan snabbladdas med likström
(CCS) till 80 procent av sin kapacitet på 45
minuter, medan växelströmladdning (Wallbox) kräver drygt fem timmars laddning från
tomt batteri. I övrigt har bilen ergonomiska
stolar med adaptiv farthållare samt automatlåda. Bilen har en förbrukning (blandad körning) på 21,54 kWH/100 km.
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ISUZU
I Sverige finns Isuzu endast i ett utförande,
pickupen D-Max. D-Max kan beskrivas som
en liten lastbil snarare än en personbil med
flak. Modellen är robust och “bruksig”, lastar
1000 kg på flaket och får dra 3500 kg släp.
Isuzu är den enda pickup som i dagsläget är
fullt ut godkänd för att köras på det fossilfria
bränslet HVO100 utan restriktioner. Pickupen kom i sitt senaste utförande som modellår 2017 och det var i samband med denna
lansering som godkännandet för HVO100
presenterades. Nytt inför 2019 är att Isuzu
säljs med ett femårigt trygghetspaket som
innefattar fem års garanti, service och vägassistans. Senaste generationen Isuzu Pickup
har fått förbättrad komfort, bättre prestanda
och lägre förbrukning. Det finns tre hyttalternativ: Single, Extended och Double Cab.
Beroende på hyttstorlek varierar flaklängden
och i enkelhyttsutförande sväljer Isuzu drygt
2,3 m last innanför baklämmen. Isuzu Sverige
erbjuder tolv anpassade modeller, från basutrustade Base till “monstertrucken” AT35.

Besök Alimak på Bauma 2019, monternr. FS.1102/10

ALIMAK LANSERAR NYA HISSAR &
ARBETSPLATTFORMAR PÅ BAUMA
På Bauma lanserar Alimak en uppgraderad bygghiss med hög kapacitet, en ny kraftfull
arbetsplattform och en ny transportplattform. Dessa modeller representerar nästa steg
i utvecklingen av Alimaks produktportfölj och går i linje med företagets engagemang
för ökad produktivitet och hållbarhet. Vi önskar dig varmt välkommen till vår monter
på Bauma för att kolla in vårt nya produktsortiment med nya tekniska innovationer
och fördelarna de har att erbjuda.
Kontakta oss på info@alimak.com för mer information.

www.alimak.se

NYA MODELLER

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

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

WWW.BOBCAT.SE

STOCKHOLM 08-564 899 60 | KRISTIANSTAD 044-24 40 10
MALMÖ 040-22 22 04 | GÖTEBORG 031-24 40 05
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HISSUPPGRADERING 2019

för att öka produktiviteten och komforten i byggandet
Alimak satsar fortsatt på ny teknik och koncept
för att förbättra produktiviteten och hållbarheten inom byggbranschen. På Bauma 2019 visar
Alimak en ny utveckling av Alimak Scando 650
FC-S, en av världens mest populära höghastighetshissar för byggindustrin. Den uppgraderade hissen erbjuder mer lyftkapacitet, en större
kabin, bättre körkomfort och ökad intelligens.
Kombinerad med flexibiliteten och effektiviteten hos Scando 650 är den nya 2019-modellen
det ultimata valet för byggbranschen.
Sedan grundandet av Alimak för över 70
år sedan är målet att vara teknologisk ledare
i sin verksamhet. I nya Scando 650 FC-S har
man uppgraderat hela det existerande modulsystemet. De nya lösningarna erbjuder bland
annat förbättringar i kapacitet och utrymme,
komfort och intelligens. Med en lyftkapacitet
på 3.500 kg per hisskabin har man ökat lastkapaciteten med 300 kg vilket ökar produktiviteten i byggprojekt med höga transportbehov
med upp till 10% jämfört med föregångaren.
Dessutom har kabinhöjden ökat från 2,3 m
till 2,8 m, vilket ökar den totala lastkapaciteten med 22%, vilket säkerställer effektiv transport av människor och till och med det mest
skrymmande material.
För att uppnå denna kapacitetsökning,
konstruerade Alimaks ingenjörer ett plattformskonceptet med en standardplattformslängd på 5 meter. Den bärande plattformens
ram och golv har stärkts och ett nytt säkerhetsredskap har utvecklats för högre totalvikt.
Alla dessa förbättringar gör det möjligt
att transportera högre och större lastbelastningar någonsin tidigare med hissens höga
hastighet.

Det nya intelligenta överbelastningssystemet som känner av sådana parametrar som
vikten av kabeldetektering, säkerställer att
styrenheten alltid vet den verkliga vikten av
hissen oberoende av den aktuella positionen.
En ny Intelligent Frequency Converter
(FC) ger maximal kabinhastighet, oavsett lastkapacitet eller spänningsfluktuationer. Den
nya FCn har en förbättrad effektberoende
vridmomentbegränsare som säkerställer att
hissen inte stannar när spänningen sjunker,
men justerar automatiskt sin hastighet. FC
optimerar respektive maxhastighet enligt den
aktuella nyttolasten för att säkerställa den
mest effektiva driften vid varje vikt.
Åkkomforten har förbättrats med en lägre
driftsnivån, vilket uppnås tack vare en tjock,
ljudisolerad takbeklädnad och sammansatta
kompositstyrningsrullar.
Modulär 650 FC-S-serien är tillgänglig i
både enkel- och tvillinghisskonfigurationer.
Den lyfter en nyttolast på 3,500 kg med en
hastighet upp till 100 m / min.
Vid bauma introducerar man också det
nya kommunikationssystemet AliCall, vilket
möjliggör trådlös kommunikation mellan
kabin och väntestationerna. Användning av
ny teknik och innovativa lösningar möjliggör minskade installationskostnaderna för
AliCall i hissar med konfigurationen 250 m i
höjd genom kortare installationstid och reducerat kablage med upp till 30%.
AliCall förbättrar också användarvänlighet
för operatören som kan hålla koll på hissen
genom en LCD-skärm. Alimak monter åter
finns på FS 1102/10.
www.alimakhel.se

HiKOKI introducerar ny 36V
MULTI VOLT kombihammare
HiKOKI lanserar en ny kombihammare
som uppfyller kraven för kraftfull prestanda på en arbetsplats, 36V DH36DMA.
Den nya kombihammaren är en mycket
stark maskin med stor kapacitet och ingår i MULTI VOLT plattformen.
DH36DMA har SDS-max fäste som
förenklar verktygsbytet med 12 olika inställbara vinklar. Hög borrsjunkhastighet
och mejslingsprestanda med 40 mm kapacitet i betong och 105 mm med kärnborr. Inställbar hastighetsreglering i fyra
steg och ”Reactiv Force Control” (RFC)
som motverkar vridning i arm om borren
kör fast. Kombihammaren har låga vibrationsnivåer och antivibrationshandtag
som reducerar vibrationerna ytterligare.
Det medföljande MULTI VOLT-batteriet (BSL36B18) är ett ”smart batteri”
som växlar om automatiskt mellan två
voltklasser, 36V och 18V och har en max
uteffekt på hela 1.440W vilket är en verklig utmanare till nätdrivna verktyg.
Den unika plattformen av MULTI
VOLT 36V batteriverktyg ändrar förutsättningarna om vad som är möjligt på
arbetsplatsen genom att erbjuda samma
effekt som ett nätdrivet verktyg men med
flexibiliteten som en batteridriven.
Nätdrivna verktyg har i regel mer kraft
än sladdlösa, ända till nu.
HiKOKIS 36V MULTI VOLT plattform ger den kraft som behövs för att öka
produktiviteten och effektiviteten, oavsett om verktygen används som batteridrivna eller nätdrivna. Vid användning
av MULTI VOLT 36V hybridadapter, som
inom kort lanseras, kan kombihammaren
användas som nätdriven – både direkt i
230V uttag eller från ett elverk med liten
eller ingen strömförlust tack vare HiKOKIS kolborstfria motorteknik.
Genom batteridrift slipper man sladden
och får på så sätt en säkrare arbetsplats.
Samtidigt kan man välja nätdrift när
man behöver mer kraft för applikationen
eller har en stationär arbetsplats.
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Jekko JF545

jobbar på hos AB Truck & Krantjänst

AB Truck & Krantjänst har 60 års erfarenhet i kranbranschen
och har nu utvidgat sin maskinpark med en Jekko JF545.
”Det är en helt ny typ av maskin för oss, ett
utmärkt utfyllnadskomplement. Främst lyft
inom industri, maskinflyttningar och liknande. Kapaciteten öppnar upp helt nya möjligheter”, säger Martin Andersson.

JF545 GÖR STOR SKILLNAD
Martin Andersson jobbar för AB Truck &
Krantjänst och tycker att det känns både kul
och spännande att ha köpt den första svensksålda minikranen från Jekko.
“Vi har bara haft krantruckar tidigare, men
kommer nu att kunna lyfta i snåriga utrymmen vilket vi inte alltid har kunnat med de
redskap vi har sedan tidigare. Det är stor skillnad”, säger han

NYA JOBBMÖJLIGHETER
Tidigare har AB Truck & Krantjänst fått tacka
nej till vissa jobberbjudanden på grund av att
de inte har haft den kapacitet som krävdes för
uppdraget men har nu kunnat åta sig flera sådana jobb på grund av sin JF545. Bland annat
har maskinen utfört två traversmontage och
nyligen var de och monterade en balk i taket
hos Volvo Powertrain.
“Volvojobbet är ett bra exempel där vi inte
hade kunnat komma in med någon annan
maskin som hade klarat av vare sig vikt eller höjd. Jekkon var väldigt bra lämpad då vi

kunde ta korta lyfttag med jibben. Det gjorde
att takhöjden inte längre var en begränsning.”

SÄKERHETEN I FÖRSTA RUMMET
För Jekko är säkerheten alltid viktigast. De
ser det som en av sina grundpelare att kunna
erbjuda innovativa och högteknologiska lösningar utan att tumma på säkerheten. Något
som Martin Andersson tycker märks av att
använda deras JF545.
“Det sitter givare i de fyra stödbenen som
känner av hur mycket du belastar dem. Om
du fäller ut vissa stödben mer än andra kan du
belasta dessa mer och maskinen visar väldigt
tydligt hur mycket du får belasta varje ben.
JF545 gör således en stor del av jobbet för dig.
På så sätt kan du spendera mer tid på att arbeta och öka produktiviteten och effektiviteten
på din arbetsplats. Du kan alltid lita på att din
Jekko säger till om något är fel och kan därför
känna dig helt trygg i att bara sätta igång att
arbeta. Användarvänligheten och säkerheten
går hand i hand med en Jekko.”

UNIK SPELPJÄS PÅ
DEN SVENSKA MARKNADEN
De av Truck & Krantjänsts kunder som använt sig av deras Jekko är väldigt nöjda med
vad den har kunnat leverera. Både arbetet
som den utfört och kostnadseffektiviteten.
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“Med en mobilkran kan det vara så att du
får lyfta in grejer över tak och sen in i fabrik
vilket är betydligt mycket dyrare än att använda JF545 då den är smidig, har lång räckvidd
och hög lyftkapacitet och ofta kommer åt på
många ställen och klarar av många lyft som
du egentligen inte gör med någonting annat
idag. Jag skulle säga att den är unik på den
svenska marknaden”, säger Martin Andersson

DET HÄR ÄR JF545
“JF545 är en stark, smidig och användarvänlig minikran med en teleskopsbom med 3
sektioner. Den har automatisk och variabel
geometrisk stabilitetskontroll, styrs följsamt
med Scanreco radiokontroll och går att drivas både på diesel och helt på el. En minikran som bjuder på marknadens mest innovativa lösningar och framtidens möjligheter
för dig idag.”

ENKEL OCH FÖLJSAM ATT ANVÄNDA
“Maskinen är väldigt fin att köra och kan styras från maskinen eller via radiokommunikation med ”låda på magen”. Det är fantastiskt
smidigt att kunna styra alla funktioner på
radiokontrollen. Sen är den väldigt mjuk i rörelserna och har ett jämnt tryck i pumparna”,
säger Martin Andersson
www.jekkosverige.se

QAS 5 - din
bästa partner
De nya QAS 5-modellerna är utvecklade för att
klara dagens operativa utmaningar och erbjuder
användaren tystare drift, mindre storlek,
minskade utsläpp, snabbare parallellkoppling
och bättre bränsleekonomi. Med andra ord
hjälper QAS 5 dig att utnyttja din flotta bättre
och att få högre avkastning på investeringen.
atlascopco.se
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- Ny teknik
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vi utökar vår närvaro där. Vi kommer dessutom att etablera oss i Norrland för att fortsätta
utveckla de uppdrag vi har i norra Sverige. I
mars kommer en stor nyhet då vi presenterar
ett företagsförvärv som ytterligare breddar
vårt erbjudande som helhetsleverantör inom
golvlösningar.”

Golventreprenör Linotol fyller 90 år
I år fyller Linotol 90 år och vi fick en stund
med Linotols marknadschef Pether Skoglund.
Ni firar 90 år som leverantör inom golvlösningar, berätta.
“Det stämmer. 1929 grundade Sven Voeler
Linotolgolv i Göteborg. Sedan dess har företaget vuxit stadigt. Idag finns vi i Norrköping,
Stockholm, Malmö, Göteborg och Middelfart
i Danmark och erbjuder helhetslösningar
inom golv med våra sju affärsområden. Från
konstruktion till alla typer av ytbeläggningar.”
Vad betyder kunden för er?
“Kunden i fokus” är den viktigaste av våra

ledstjärnor. Kundernas beställningar spänner
från golv i butiker, restauranger, sjukhus, skolor till transport & logistikhallar, industrilokaler och tågdepåer. Det är nöjda kunder som
lägger grunden för vår tillväxt och framgång.
I år kommer vi involvera kunden och marknaden via undersökningar ännu mer för att
åstadkomma bästa möjliga kundnytta. Kunden är mycket viktig i vår affärs- och kompetensutveckling.”
Hur går det för er?
“Vi har haft en kraftig tillväxt, främst de senaste tre åren och vi ser att den fortsätter. I
Norge har vi genomfört ett antal uppdrag och

Vilka utmaningar ser ni framöver?
“Vår enskilt största utmaning är den löpande
processen att rekrytera mer personal. Vi jobbar
också vidare med branschorganisationerna för
att stärka medvetenheten om att anlita seriösa
företag i byggbranschen. För att kunna konkurrera på samma villkor krävs att alla i branschen förhåller sig till lagar och föreskrifter.
Det gäller såväl arbetsmiljö som avtalsenliga
löner. Linotols ingenjörer konstruerar alltid
enligt svensk och europeisk standard.”
Var kan man träffa Linotol under året?
“Man är förstås alltid välkommen att besöka
våra kontor. I närtid ställde vi ut på Fastighetsmässan i Kista 6-7 mars. Där fanns alla
våra golvexperter inom nyproduktion, renovering och underhåll av golv.”
Till sist, hur ska ni fira?
“Det är inte bestämt ännu men att fira att
verksamheten grundades för 90 år sedan ska
vi förstås göra - tillsammans med vår fantastiska personal som ÄR Linotols framgångsfaktor nummer ett!”

Kaesers nya standard inom 5m3-intervallet
En ny grunddesign, nya motorer som uppfyller europeiska och nordamerikanska
avgasregleringar, en lättviktsversion, polyetylenglyftdörrar och ett brett utbud av
alternativ, inklusive tryckluftsbehandling
och generatorer för simultan produktion
av tryckluft och el: Nya Mobilair M55 och
M59 mobila kompressorer har allt. Och tack
vare pXv-kontrollen kan stora tryckområden
täckas med ett och samma system.
Med pXy-kontrollen, känd från större
Mobilair-modeller, påverkar det oändligt
justerbara maximaltrycket (p) direkt flödeshastigheten (v). Tack vare detta flexibla
styrsystem är det lika möjligt att använda en
ventil med ett maximalt tryck på 7 bar eller
utföra sandblästring på 10 bar. Tryckinställningen med den tidstestade Sigma Control

Smart-regulatorn är enkelt och bekvämt som systemstart. Där M55 och M59 skiljer
sig i motorerna och försäljningsområdena:
M55 drivs av en Kubota-motor som uppfyller EPA Tier 4-utsläppsstandarden för
Kanada och USA. M59 drivs av en Hatzmotor som också uppfyller stränga EU-utsläppssteg V-standarden. Dessutom är M59
tillgänglig i en version som väger mindre
än 750 kg. Det tillåter ett chassi utan servicebroms. Föraren behöver inte ett särskilt
släptillstånd och kan välja ett mindre släpfordon. Och när kompressorn anländer till
byggplatsen är det lättare att koppla av och
manövrera manuellt.
För att kompensera för extra vikt av det
önskade dieselpartikelfiltret, samtidigt som
Kaeser fortsatte att erbjuda en portabel kom-

pressor med en tillval efterkylare och en tillräckligt stor bränsletank för en hel dags arbete
på plats, antog Kaeser en ny metod för lätt
konstruktion. Aluminium erbjuder viktbesparingar jämfört med polyeten utan förlust av
robusthet eller långvarig värdetåterhämtning.
Naturligtvis är M59 också tillgänglig på
förfrågan med ett chassi utrustad med en
överskridningsbroms. Det används till exempel när användaren väljer en generator
eller komprimerad luftbehandlingsutrustning med en filterkombination för oljfri
tryckluft. För första gången hanteras ljudskyddet av guldvingardörrar gjorda av rotationsformad polyeten. I båda versionerna:
Två stora måttvingarna ger perfekt åtkomst
till alla serviceplatser.
www.kaeser.se
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PLS lanserar
ny laserserie

HiKOKI satsar
vidare på kraft
och ergonomi
HiKOKI satsar stort på att ge proﬀsanvändaren
mobilitet på arbetsplatsen och en sladdlös
arbetsdag. Det görs genom nya 36V MULTI VOLT verktyg och 36V batterier, som
har samma storlek och vikt som dagens
18V batterier och verktyg. Det innebär att
proﬀsanvändaren inte längre har behov att
använda eldrivna verktyg – även för jobb som
kräver mycket kraft.
HiKOKI lanserar en ny batteridriven tigersåg, 36V CR36DA. Den nya tigersågen är
kraftfull som jobbar snabbt med hög avverkningskapacitet och ingår i MULTI VOLT plattformen. Den är en högpresterande och snabbt
arbetande tigersåg som är mycket lättmanövrerad. Maskinen har hög avverkningskapacitet och styrkan gör att man kan belasta mer.
Tigersågen är utrustad med pendelfunktion,
hastighetskontroll och fyra inställbara varvtal
som utökar vidden av applikationer. Den höga
prestandan visas vid test, då CR36DA klarar ca
60 kap i trä (2x20 SPF) på ett laddat batteri eller ca 50 kap i stål (Ø 48,6 mm x 3,5 mm). HiKOKIS patenterade antivibrationsteknologi
(UVP) med dubbla motviktssystem resulterar
i mycket låga vibrationer. En ny konstruktion av maskinkroppen förbättrar greppet och
förlänger hållbarheten. Tigersågen har enkelt
bladbyte och justering av fot samt är utrustad
med LED-ljus och stor upphängningskrok.
Det medföljande MULTI VOLT-batteriet
(BSL36A18) är ett ”smart batteri” som växlar
om automatiskt mellan två voltklasser, 36V
och 18V och har en max uteﬀekt på 1.0800W.
Den unika plattformen av MULTI VOLT
36V batteriverktyg ändrar förutsättningarna om
vad som är möjligt på arbetsplatsen genom att
erbjuda samma eﬀekt som ett nätdrivet verktyg
men med flexibiliteten som en batteridriven.

KRAFT
Nätdrivna verktyg har i regel mer kraft än
sladdlösa, ända till nu.
HiKOKIS 36V MULTI VOLT plattform ger
den kraft som behövs för att öka produktivi-

teten och eﬀektiviteten, oavsett om verktygen används som batteridrivna eller nätdrivna. Vid användning av den nya MULTI VOLT
36V hybridadaptern, som inom kort lanseras,
kan tigersågen användas som nätdriven –
både direkt i 230V uttag eller från ett elverk
med liten eller ingen strömförlust tack vare
HiKOKIS kolborstfria motorteknik.

SÄKERHET
Genom batteridrift slipper man sladden och
får på så sätt en säkrare arbetsplats. Samtidigt kan användaren välja nätdrift när man
behöver mer kraft för applikationen eller har
en stationär arbetsplats. Välj sladdlöst när
man inte har tillgång till ström eller behöver
snabb förflyttning och nätdrivet när man har
tillgång till ström eller vill spara på batteriet.

KOMPABILITET
När man investerar i batteridrivna verktyg är
det viktigt med kompabilitet.
Därför har MULTI VOLT-batterier utformats med HiKOKI och Hitachi 18V-verktyg
i åtanke. Batteriet passar i 18V Hitachi verktyg med slidefäste inkl. spikverktyg, för ökad
flexibilitet och mångsidig användning.
En intelligent anslutningsteknik gör det
möjligt för batteriet att upptäcka om det används i en 18 Volt- eller 36V-maskin och justerar automatiskt spänningen, 5,0Ah för 18V
och 2,5Ah för 36V. Med ett MULTI VOLT-batteri i en 36V MULTI VOLT-maskin får man
dubbelt så mycket kraft, utan att batteriet eller maskinen blir större eller tyngre.
MULTI VOLT-plattformen och hybridadaptern ET36A ger användaren möjlighet
att eliminera behovet av att liknande verktyg både som batteridrivet och nätdrivet
på arbetsplatsen. Användaren bestämmer
själv när man switchar från batteridrift till
nätdrift. Med hybridadaptern (som är extra
tillbehör) får man en flexibilitet som verkligen underlättar för användarens arbete och
behov.
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PLS (Pacific Laser Systems) ett FLUKEföretag, introducerar en ny laserserie med
punkt-, kryss- & rotationslaser - med förbättrad hållbarhet, noggrannhet och prestanda. Dessa nya professionella verktyg är
konstruerade för att möta kraven på hårda
arbetsplatsmiljöer. De nya lasrarna ger
ljusa, skarpa referenspunkter och linjer för
snabb och korrekt utsättning.
”Vi uppdaterar majoriteten av PLS sortimentet för att möta företagens behov på
arbetsplatsen nu och i framtiden”, säger
Lewis Nelson, produktchef på PLS. ”De
nya produkterna ersätter merparten av de
befintliga PLS lasrarna men är nu än mer
robusta och slitstarka samtidigt som de behåller sin höga precision. De är perfekta för
daglig användning på arbetsplatsen.”
Man har gjort uppgraderingar för att
göra instrumenten mer damm- och vattenbeständiga och mer skyddade för tuffa
arbetsmiljöer. Krysslasrarna har även pendellås som skyddar den rörliga delen under
transport för att undvika potentiellt slitage,
vilket ökar livslängden.
Ett annat viktigt tillskott är att kunderna kommer att kunna välja om de vill ha
ett rött eller grönt laserljus. Alla modeller
utom H2 kommer att finnas tillgängliga i
rött eller grönt.
“Laseranvändare under de senaste åren
har visat ett stort intresse för gröna lasrar”,
säger Nelson. “Studier har visat att grönt
Laserljus är upp till fyra gånger mer synbart
för det mänskliga ögat, vilket gör laserljuset
mer synligt på arbetsplatsen.”
PLS 5G fempunkts-lasern i grön och
PLS 6R / 6G-kombinationslasern. De är
några av alla de nya lasrarna i den mest populära handhållna kategorin som används
på byggarbetsplatser och i anläggningar
runt om i världen.
PLS-laserinstrument har även 3 års garanti.
www.blinken.eu

Raka hörn
Sågdjup upp till 63 cm

Betongkedjesåg
med hydrauleller bensindrift
Såga säkert utan kast eller hugg i armerad betong,
murverk, granit, gjutjärn, segjärn, PVC, HDPE m.m.
Kedjesågen klassas som arbetsredskap ej som motorsåg.

NYHET! Hyr en ICS hydraulisk Betongkedjesåg
komplett paket med hydraulaggregat och tillbehör.

I Norra Zinkgatan 3, SE–271 39 Ystad I Tel. +46 (0) 411–55 57 25 I www.matek.se I info@matek.se
Ring gärna för mer information: Rasmus Nord, 0765-40 37 75 . Ola Randefalk, 070-318 37 70

KLARA.
FÄRDIGA.
KLAR.
BATTERIDRIVEN
PRESTANDA FRÅN
HUSQVARNA
Husqvarnas batteridrivna kapmaskin K 535i erbjuder dig
i princip allt det du lärt dig uppskatta hos din bränsledrivna
maskin – men med ytterligare fördelar som enkla starter,
låga vibrationsnivåer och låg vikt. K 535i är en praktisk
och mångsidig maskin, det perfekta komplementet när
du behöver kapa snabbt och effektivt.
Så, är du redo? Eller är du kanske redan klar?

UPPLEV FÖRDELARNA MED
HUSQVARNAS BATTERIPRODUKTER
Husqvarnas handhållna batteridrivna produkter
erbjuder en uppsjö av fördelar – för såväl
användare som de runt omkring. Maskinerna är
alla enkla att använda, lätta och kraftfulla. Varje
maskin tillhör vårt smarta batterisystem vilket
gör att alla batterier passar för alla maskiner.
Mer information om vårt batterisortiment
hittar du på www.husqvarnacp.se

husqvarnacp.se
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)
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Nya Maeda C1908S-1
lanseras på Bauma

Sokkia introducerar ny
GNSS mottagare GRX3
Sokkia introducerar det senaste tillskottet av
GNSS mottagare - GRX3 är konstruerad för
att tillhandahålla en kompakt, lättare och helt
integrerad GNSS-lösning.
“GRX3 är byggd för att erbjuda en komplett och mångsidig lösning för att ge bästa
prestanda för en mängd olika applikationer
med hög precision”, säger Alok Srivastava,
Produktchef Sokkia.
“Om man använder mottagaren för Statisk
mätning, Nätverks RTK eller i kombination
med en Sokkia totalstation för en ”Fusion
Positioning” så får användaren den mest avancerade och kraftfulla GNSS-tekniken på
marknaden. Med GRX3 har man en mottagare som är kompakt och med en mycket lätt
konstruktion som tål de hårdaste förhållanden. Kombinera GRX3 med en av Sokkias fältdatorer och programvara för maximal mångsidighet och bekvämlighet. Detta kommer att
öka effektiviteten och produktiviteten från
början till slut.”
Mottagaren har Sokkia Tilt-teknik, som
innehåller en 9-axlig tröghetsmätare (IMU)
som är utformad för att kompensera när
stången ej hålls i lod, med så mycket som 15
grader.
“GRX3 är utformad som en framtidsäker
lösning med en avancerad Universal Tracking
Channels-teknologi som automatiskt spårar
signaler från alla tillgängliga och planerade
konstellationer. GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, IRNSS, QZSS, SBAS.”
Mottagaren har testats för att uppfylla
IP67-certifiering för skydd mot tuffa väderförhållanden.
www.blinken.eu

Maeda och distributören Kranlyft meddelar
att man nu lanserar sin starkaste kran hittills,
larvbandsburna CC1908S-1. CC1908-modellen har många goda egenskaper, inklusive en
massiv 8,1 tons lyftkapacitet, 20,1 meter lyfthöjd och 3,5 ton lyftkapacitet i vertikalläge.
Funktionerna i denna modell inkluderar
en 10-tums pekskärm, skärmgränssnittsinställning, surround-bildskärm, stort takfönster och ett solskyddsvisir som standard.
Inga utriggare betyder att kranens chassi tar
upp extremt lite utrymme. Den kan arbeta i
mycket trånga utrymmen då bakdelen sticker
ut minimalt.
Dessutom är denna miljövänliga maskin
utrustad med en Yanmar Diesel-motor som
är EU Stage V och EPA Final Tier 4-kompatibel vilket gör den mer bränsleeffektiv.
Andra egenskaper är en helt sluten luftkonditionerad hytt med länkgliddörr, två
hastigheter på kranen, hydrostatisk transmission, 6/4/2 fallhakeblock, vippsensor, larm,
antisläckningsanordning och automatisk
heptagonal 5 -sektionsbom.
Tillval är en 1,5 ton hydraulisk Fly Jib, en ny
2-tons Searcher Hook och Blade.
Den nya CC1908S-1 kommer att visas på
Bauma i april, område FS och monter 1003/1.
Maeda Mini Crane-serien består nu av 11
maskiner; MC104, MC174, MC285, MC305,

MC405, MK1033, MC815, CC423, CC985,
CC1485 och CC1908 - spänner över lyftkapaciteter från 0,995 ton till 8,1 ton.
www.kranlyft.com

Hydroscand samlar de vanligaste pneumatiska
instickskopplingarna i ny sortimentslåda
Hydroscand har nu lanserat en ny sortimentslåda som samlar de vanligaste pneumatiska instickskopplingarna. Sortimentslådan
innehåller många olika sorters kopplingar för
olika behov, såsom vinklar och raka kopplingar med utvändig och invändig gänga.
Den nya sortimentslådan från Hydroscand
är framtagen för användaren som arbetar på
inom industri, automation samt underhållsservice. Sortimentslådans innehåll är anpassat för att man ska kunna lösa akuta driftstörningar i pneumatiska system inom industrin.
Kopplingarna passar till slangar med dimensioner (YD) på Ø6 mm och Ø8 mm. Den nya sortimentlådan rymmer även adaptrar för att kunna
reducera en slang från Ø10 mm till Ø8 mm samt
för att kunna gå från Ø4 mm till Ø6 mm. Alla
kopplingar kan användas upp till 16 bar och tål
ett temperaturspann mellan -20 °C - +80 °C.

Alla kopplingar i sortimentslådan är tillverkade i kromad mässig och de kopplingar
som har en utvändig gänga är även försedda
med PTFE-tätning och kallas även för Sprint.
Sortimentslådan innehåller totalt 60 artiklar. En komplett innehållsförteckning finns
att läsa på Hydroscands hemsida.
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En “blänkare” betyder så mycket!

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

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

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

UTHYRNINGSSYSTEM från MCS

Diamantverktyg
& maskiner
för sten & betong
www.matek.se
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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

MCS Swedish Svensk Ad 40x60 v2.indd 1

Aerial Work Platforms
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BESÖK

Svensktillverkat

Aerial Work Platforms · Telehandlers

www.svenskrental.se
Used Equipment

0371-500 08

www.faxes.se
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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MÅNGA NYHETER FRÅN SWEPAC
programmerbar RFID-nyckel med dödmansgrepp. Som tillval finns en molnbaserad telematiklösning med GPS-tracker och inbyggt
stöldskydd. Övervakning av relevanta maskindata underlättas liksom kontroll av körtid och optimering serviceintervaller. Liksom
tidigare kommer Swepac också att erbjuda en
kompakteringsindikator samt eluppvärmda
handtag som tillbehör för vissa modeller.

FLER BATTERIDRIVNA MASKINER
Baserat på Swepacs patent för batteridrivna
vibratorplattor lanserades förra året en 50 kg

batteridriven platta, F 50B. På Bauma visar
Swepac en batteridriven version av den populära “rundpaddan” som kommer att benämnas FR 100B.
En annan nyhet blir den första fram- och
backgående markvibratorn i sitt slag med
batteridrift, den 200 kg tunga FB 200B. Batteridrivna maskiner fortsätter att vara ett
växande segment och Swepac kommer att
fortsätta sin utveckling av fler batteridrivna
markvibratorer och produkter för betongbehandling.
www.swepac.se

Resultatet av
kundbaserad
innnovation
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• INNOVA

Nu introducerar vi en ny
generation markvibratorer och
ännu fler batteridrivna maskiner.

Y
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På Bauma 2019 kommer tillverkaren Swepac
presentera flera nya markvibratorer. Först och
främst introducerar man en ny generation av
fram- och backgående plattor i intervallet
150-500 kg vilka kommer att lanseras under
året. Först ut i den nya serien är FB 155, FB
270, FB 300 samt FB 515.
De nya maskinerna har ny design samt nya
funktioner baserade på synpunkter och önskemål från kunder. Det handlar till exempel
om; enkel åtkomst till service och underhåll,
elektronisk manöverpanel med en tydlig display, reducerade hand/arm-vibrationer samt

Välkommen till Bauma och monter FS
1309/3. Se den nya FB-serien av fram/
backgående markvibratorer med ännu
bättre ergonomi, lägre handtagsvibrationer
och internet-uppkoppling.
Batteridrivna markvibratorer tillhör framtiden och vi introducerar ännu fler modeller
för att möta framtida krav redan nu.
Läs mer om våra maskiner för jordpackning och betongbehandling på
www.swepac.se
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100% eldriven billift från Versalift
VERSALIFT kan nu stolt presentera en helt ny
spännande 100% eldriven billift. Modellen VTL
120 är monterad på en eldriven Renault Master
och har imponerat stort på många viktiga kriterier. Fordonet kommer att ha en räckvidd på
hela 100 km, även med max last i blandad kör-

ning. Vidare har billiften en lastkapacitet på 185
kg, inklusive förare och passagerare.
De innovativa tankegångarna hos VERSALIFT har varit grundläggande för att uppnå
så imponerande resultat. Stora överväganden
om de sociala konsekvenserna av ett miljö-

vänligt alternativ har varit avgörande för att
skapa eldrivna liftbilar för framtiden.
Den nya 100% eldrivna billiften VTL 120
monterad på Renault Master, kommer att premiärvisas på BAUMA 2019 i München i april.
Svensk premiär blir på Elfack på Svenska Mässan
i Göteborg i maj. Billiften kommer även att finnas
med modellerna VTL-135-FZ och VDTL-140.
Billiften drivs av ett Litium-ion batteri och
finns med antingen med ett litet (2,5 kWh) eller ett stort (5 kWh) Power-Pack. Batteriet har
verkligen imponerat och överträffat förväntningarna, kravet har varit att klara minst tio
arbetsmoment men har visat sig klara imponerande 20-30 arbetsmoment på det lilla batteripaketet och 40-60 arbetsmoment på det
större. Man räknar med att ett arbetsmoment
varar i ca 75-95 sekunder.
Batteriets livslängd är enormt viktigt för
att behålla effektiviteten, och inte drabbas
av driftstopp. En minut liftkörning förbrukar
ca 1% strömkapacitet, och styrsystemet och
varningslampor ca 10% strömkapacitet, så då
finns det hela 90% kapacitet kvar för arbetsmoment. Med det så uppnår man hela 90 minuters arbetstid på det stora batteripaketet.

Innovation
med dig och för dig
Generac Mobile är en global
marknadsledare av mobila
belysningstorn sedan 1997.
Upptäck våra produktserier:
Mobila belysningstorn, generatorer,
vattenkanoner för dammbekämpning och dräneringspumpar.

generacmobile.com
gmp.srl@generac.com
Tel. +39 0382 567011
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NÅ HÖGRE
MED SKYJACKS
NYA RT-SERIE

Skyjacks nya terränggående saxliftar erbjuder
högre plattformshöjder och ökad kapacitet.
Denna serie inbegriper funktioner som är
gemensamma för alla Skyjack-produkter,
inklusive lättillgängliga servicekomponenter
och Skyjacks AXLDRIVE™-system.

Visas på bauma Munich.
Kom in och träffa oss vid C4.515.

www.skyjack.com
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