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20 Modern
teknik
EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Modern teknik för vägdiagnos sparar pengar
för underhåll och reparation.

46 Alimak

24 Nytt, rent och dammfritt
SRTs årliga tema om nya stofthanterare, luftrenare och våtsugar för rivning, håltagning,
golvslipning, sanering och andra byggrelaterade arbeten.

Smidigt och kostnadseffektivt med nya hissar
från Alimak.

INNEHÅLL
3 		
5 		
7		
8		
10		
12		
18		
20		
24		
30		
35		
36		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
46		
50		
52		
56		
58		
60		
62		
63		
66		

Ledare
Kommentar Hyrex
Kommentar SRA
Business
Business
Tema: Markvibratorer
Hög höjd i Shanghai
Teknik för vägdiagnos
Tema: Damm & Slam
Nyheter
Nyheter
Jobb för riktiga höjdare
Nyheter
Nyheter
Nyheter
Nyheter
Nyheter
Nyheter
Nyheter
Alimak
Nyheter
Riksmässan Maskinexpo
Nyheter
Nyheter
Nyheter
Nyheter
Nyheter
Nyheter

Inte alltid lätt att vara så himla PK
PK står som bekant för uttrycket politiskt korrekt.
Under de senaste åren upplever jag att det blivit
viktigare att vara helt politiskt korrekt i olika sammanhang än att ta tag i själva kärnfrågorna. I mellanmänskliga relationer och i den politiska debatten
blir det ibland en lite löjlig klappjakt att hitta fel i
uttalanden och att diskussionen om någon varit PK
eller inte och det blir en större grej än det en person
ifråga försökte uttrycka. Själva budskapet kan ibland
gå helt miste. I synnerhet är media idag bra på att
blåsa upp dessa saker.
Fråga om PK eller inte är
främst väldigt känsligt när det
handlar om mänskliga rättigheter, folkgrupper, namn på
folkgrupper, religion, sexuell
läggning med mera. Jag är absolut den som stöder och som
själv försöker verka för att vara
politiskt korrekt när jag uttrycker
mig men ibland kan det faktiskt
vara lite svårt att alltid vara PK
eller att tänka på att vara politiskt
korrekt. Trampar man i klaveret
är dock snabbt någon där och rättar en. Det är där
jag menar att det gått lite för långt idag. Vi som är
så himla PK har lätt att placera oss själva i en liten
grupp och distansera oss från dem som är mindre
PK trots att dom kanske i grunden har precis samma
värderingar som oss.
För en tid sedan såg jag ett ganska roligt klipp
på Facebook, vilket faktiskt föranledde att jag nu
skriver denna ledare. Det var två joggare som möt-

tes ute i det fria. Den ena var en tjej med asiatiskt
utseende och den andre, en kille, blek med blont
hår med ganska “engelskt” utseende. Han frågar
var hon kommer ifrån, när hon håller på att hämta
andan efter språngmarschen. “Jag kommer från
San Diego men jag är född i Orange County utanför
Los Angeles. “Men jag menar var du kommer ifrån
ursprungligen, var ditt folk kommer ifrån”, säger
han och gör en lite märklig gest med händerna.
“OK, du syftar på min gammelfarmor som en gång
i tiden kom från Seoul”, säger
hon. “Jag visste att du var
korean eller japan, jag visste
det”, utropar killen som om
han hunnit högsta vinsten på
lotto. Han slänger ur sig en
hälsningsfras på koreanska
och säger att i samma fastighet som han bor finns en asiatisk restaurang som serverar
utmärkta teriyaki-spett. “Jag
älskar koreansk mat”, säger
han. Han föreslår att de ska gå
och äta där vid något tillfälle.
Tjejen som inte sagt något på en stund ser helt
mållös ut. Det märks på hennes ansiktsuttryck att
hon undrar vad han håller på med. Efter en stund
säger hon: “Var kommer du själv ifrån?”. “Jag
kommer från San Francisco”, säger han och det
blir tyst. “Jag är en äkta amerikan”, tillägger han.
“En ursprungsinvånare menar du? Du ser inte ut
som en sådan”, säger tjejen och tittar lite tveksamt
på den bleke och ljushåriga killen. “Nej, jag menar

var kommer du ifrån på riktigt, var kommer ditt
folk ifrån”, säger tjejen och gör samma rörelse
med händerna som han gjorde som om det är en
plats långt långt bort”. “OK, jag förstår. Min släkt
kommer ursprungligen från England. Tjejen blir nu
som förbytt. Hon börjar prata med den bredaste
tänkbara Cockney-slangen, viftar med händerna
och rabblar det ena uttrycket efter det andra på
typiskt engelskt manér och så säger hon. “I really
love your Fish n´ Chips. I just love it, mate”. Killen
blir helt förstummad men säger lågmält: “Du är
konstig?”. “OK, det kanske är något koreanskt”,
säger tjejen och går.
Det är vad jag kallar att inte vara PK, killen
alltså. Dessutom besitter han en invand och helt
felaktig uppfattning om att vita, kaukasier som de
säger i USA, har en någon form av upphöjd position. Han förmedlar att han är en äkta amerikan
och trampar i klaveret ganska ordentligt. Även om
det här var ett ganska extremt exempel så är det
inte alltid lätt att vara helt politiskt korrekt i alla
sammanhang. Det finns idag många människor
som är väldigt angelägna om att värna om sitt
ursprung, vilken folkgrupp man tillhör, vilken tro
man har eller vilken sexuell läggning man har och
så vidare. Om man okänsligt antyder att en person är på det ena eller andra sättet utan att man
egentligen hade avsikt att göra det kan reaktionen
bli helt annorlunda. Med andra ord det är inte alltid
så lätt att vara PK.

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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Liftar för höjdjobb

Brubakken erbjuder dig ett fullsortiment av liftar för alla typer av höjdjobb. Vi har
lång erfarenhet i liftbranschen och säljer både nytt och begagnat. Service, support
och reservdelar till alla märken. Se hela vårt stora utbud på www.brubakken.se.
Framgångsrik roadshow
Det var uppskattade företagsbesök när
Brubakkens säljare drog ut på roadshow
i Mellansverige i mitten på mars i år.
Många glada företagare fick under veckan
ett fint tillfälle att provköra de fem olika
billiftarna från Ruthmann och Versalift samt
en släpvagnslift från Omme som Brubakken hade med sig. Liftarna är alla väl lämpande för vårens och sommarens underhållsarbete, bla. hade vi
nöjet att visa den senaste liften från tyska leverantören Ruthmann, TU285, en kompakt citylift som just är
lämplig för all typ av underhåll.
Önskar du företagsbesök med demo, välkommen att kontakta oss så bokar vi en tid!

®

BRUBAKKEN AB 010-722 30 00 www.brubakken.se
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MÄSSKALENDER
Maskinexpo 2015

Årsstämma

28-30 maj, 2015
STOXA
www.maskinexpo.se

Som traditionen bjuder så får det bli
några ord om vädret, det sägs ju generellt att vi i denna del av världen talar
väldigt mycket om just väder.
Nåväl, det ser ut som att vårvärmen
låter vänta på sig – i alla fall i västra
Sverige där det under maj månad inte
varit många fina dagar och kanske
framför allt att det har varit både blåsigt,
regnigt och kallt.
Inom Hyrex-Kedjan är vi i skrivande
stund fullt engagerade med förberedelserna inför vår årsstämma som ju
avhålles den 27 maj i Uppsala.
Som vi tidigare skrivit så är det ett
fullspäckat program med många aktuella
punkter.
Vi är en del som besökte mässan Entreprenad Live i Knutstorp, inledningsvis
var det väldigt få besökare men det blev
tydligen lite bättre på slutet.
Det stora samtalsämnet på mässan
var dock att denna inflation i mässor
både här och där måste brytas.
Det finns inte så mycket nyheter som
innebär att varken besökare och i många
fall även utställare finner det meningsfullt med alla dessa mässor.
Vi är nog många som önskar en
bättre struktur och färre mässor samt var
dessa mässor skall arrangeras.
Vad gäller konjunkturen så ser det
väl fortsatt bra ut rent generellt, det
finns dock som vanligt skillnader på
olika håll i landet.
Inom Hyrex-Kedjan har vi nu fler
medlemsansökningar, det har även skett
ägarbyte av medlemsföretag som kanske
innebär att vi blir någon medlem mindre.

Entreprenad Live 2015

Från oss på Hyrex-Kedjan önskar vi
alla en bra sommar och en välförtjänt
ledighet när den än kommer.
Se även vår hemsida: www.hyrex.org
Sune Almqvist
Ordförande Hyrex-Kedjan

Load Up North
27-29 augusti, 2015
Boden Arena
www.loadupnorth.se

Optimal kraft.
Välj grönt.
Produktsortiment Bendof, ett välkänt varumärke för kraftfulla
handhållna och stationära maskiner för byggindustrin.
Besök vår monter på Stoxa 28-30 maj

EntreprenadExpo 2015
10-12 september, 2015
Borgeby
www.entreprenadexpo.se

BAUMA CONEXPO AFRICA
15-18 september, 2015
Internationell mässa för entreprenadmaskiner, byggmaskiner, mm
Johannesburg Expo Centre
www.bcafrica.com

World of Concrete 2016
2-5 februari, 2016
Las Vegas Convention Center,
Las Vegas, USA
www.worldofconcrete.com

Innovativa lösningar. Gröna verktyg.

Bauma 2016
Produkter för byggindustrin
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Besök oss på
Maskinexpo!
28-30 maj 2015, STOXA.
Monter 603, 605.
Välkommen!

Mer info:
e
www.ems.s

EMS

Stockholm, 08-594 768 30

ÅF

Blidsberg:
Linnarsson i Blidsberg
0321-312 70

Göteborg, 031-340 99 60

Mariestad:
Mariestad Maskin & Energi
0501-650 90

Luleå, 0706-76 06 00

Orsa:
Maskin & Truckservice
070-207 33 73

Ringarum:
Lögenäs Maskin
0121-305 70

Sollefteå:
Ramsele Maskin
0620-174 00

Staffanstorp:
Offes Trading
040-54 64 95
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Johan Svedlund, ordförande i
Swedish Rental Association
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Ring Stefan Larsson
på 070-516 96 36
kaeser.se

HÄRLIGA TIDER
Nu är vi mitt uppe i den härligaste perioden av året! Vi bjuds
på all spirande grönska och
underbar fågelmusik. Jag har
just kommit tillbaka från mitt
lantställe mitt på Småländska
höglandet. Där bland stenmurar
och igenväxta ängar finns också
detta vackra. Men har man ett
gammalt hus så finns det också
överraskningar! Man kan inte
bara njuta. Nu insåg jag plötsligt
att vintern fått kittet och färgen
att lossna på flera fönster. Det
var bara att ta fram stege och
skrapa och börja förbereda för
sommarens målning. Bort med
löst kitt och färg, så att träet kan
torka. Så är det med gamla hus.
Sverige som marknad ser
fortsatt positivt ut. Stora infrastrukturprojekt är på gång runt
storstäderna, löften ges från
politiker om kraftigt ökade anslag för järnvägsunderhåll och
utfästelser om ett kraftigt ökat
bostadsbyggande. Det är dock
som vanligt att uppstartstiden
kan bli längre än vi önskar.
På SRA:s vårmöte som hölls
den 6 maj på Branschkansliet var
deltagandet från våra partners
och medlemmar rekordhögt.
Det upplevs mer och mer som
ett viktigt tillfälle att knyta kontakter och träffa branschfolk.
Påpassligt nog så rörde en av

punkterna under vårmötet just
en presentation och diskussion
om nya mötesformer. Intressanta inlägg som vi i styrelsen
får försöka utveckla vidare för
att göra våra möten än mer givande. I samband med vårmötet
presenterades också vårt nya
abonnentgränssnitt, PSI- Guiden. Ett nytt enkelt hjälpmedel
för branschen att söka och jämföra maskindata i. Vi kom också
fram till att vi måste bli bättre
på att kommunicera PSI till våra
kunder, både från kansli – men
framförallt via kundkontakter i
medlemsföretagen. En annan
viktig kanal för framtiden blir
gymnasieutbildningar och engagerade skyddsombud. Vi har
ett idogt arbete framför oss att
sprida bättre arbetsmiljö.
Kommande träffpunkter under våren är Maskinexpo på
STOXA, 28-30 maj. Den 3 juni
har vår europeiska sammanslutning European rental, ERA, sitt
årliga konvent i Rom. Intressant
för den som vill lyssna på trender
från andra länder.
Jag ser fram emot att få träffa
så många som möjligt av er!

Johan Svedlund
Ordförande Swedish
Rental Association
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IKM Gruppens, IKM Mooring Services AS, väljer
MCS Uthyrningssystem för sin verksamhet

Pressade
byggkostnader
med typhus
Det finns möjligheter att förbättra anbudskonkurrensen
när de allmännyttiga bostadsföretagen upphandlar bygge
av nya bostäder. Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket.
De allmännyttiga bostadsföretagen, som ägs av kommunerna, står för cirka 20 procent
av antalet nybyggda lägenheter
i flerfamiljshus. Det gör dem till
centrala spelare på bostadsmarknaden. I dag anger nästan hälften
av landets kommuner att det är
brist på bostäder.
Konkurrensverket har studerat och kartlagt de allmännyttiga
företagens upphandlingar i rapporten ”Allmännyttans upphandling av bostadsbyggande”. Ett antal förslag som kan leda till bättre
konkurrens lämnas också.
Om fler allmännyttiga bostadsföretag upphandlade nyckelfärdiga typhus, som till exempel SABOs så kallade Kombohus,
skulle anbudskonkurrensen kunna förbättras och byggkostnaderna sänkas. På sikt skulle detta
även kunna öppna upp möjligheter för fler utländska byggföretag
att komma in på den svenska
marknaden.
”Med en ökad samordning
mellan olika allmännyttiga bostadsföretag, och med upphand-

ling av fler nyckelfärdiga typhus
kan konkurrensen stärkas och
byggkostnaderna sänkas. Förbättrad anbudskonkurrens och
sänkta byggkostnader är centralt
för att det kommunala byggandet
ska kunna ökas”, säger Konkurrensverkets ställföreträdande generaldirektör Kristina Geiger i en
kommentar.
Bristen på byggbar mark, en
plan- och byggprocess som leder
till långa handläggningstider, och
höga byggkostnader. Det är de tre
största hindren för ett ökat byggande hos de allmännyttiga bostadsföretagen, framgår av rapporten.
”Som markägare, och genom
det kommunala planmonopolet,
har kommunerna en viktig roll
att spela för att kunna öka byggandet”, säger Kristina Geiger.
I rapporten konstateras att
det är tre svenska byggföretag
som dominerar bostadsbyggandet i landet. Många upphandlare
pekar på att det är svårt att få in
anbud från små och medelstora
företag.

Svensk Rental Tidning • Maj - Juni 2015 • www.SvenskRental.se

MCS, den ledande mjukvarulevarantören av programvara för
uthyrningsindustrin har vunnit
norska IKM Mooring Services
AS som kund. De ska bygga upp
och hantera sin uthyrningsverksamhet för olje- och gasindustrin
med MCS-rm Moln.
Genom att driftsätta MCS-rm
kommer IKM Mooring Services
kunna erbjuda uthyrningsservice
dygnet runt, utrustning av toppkvalitet och den kunskap och
projektkontroll som krävs av företag som specialiserar sig inom
olje- och gasindustrin.
Trond Egil Watland, Sales
and Operations Director på IKM
Mooring Services förklarar, “För
att ge oss den bästa möjliga start
var det viktigt att vi valde en flexibel och kundanpassad mjukvara
som kunde stödja våra ambitiösa
tillväxtplaner och krav på säkerhet under våra dagliga rutiner. Vi
insåg tidigt att MCS under årens
gång hade löst de frågeställningar
man inom uthyrningsindustrin
brottas med. Andra system vi tittat på fungerade bra för att ”boka”
men var inte utvecklade för att
lösa viktiga krav för vår uthyrning.

Vid uthyrning inom oljeindustrin
är säkerhet den viktigaste faktorn
och då kan inget bli fel. Med vår
erfarenhet inom oljeindustrin och
med MCS-rm som uthyrningssystem kan vi nu erbjuda bra service
och säkerhet på topp 24 timmar
per dygn, 7 dagar i veckan.”
Malin Finlay-Söderberg, kundansvarig hos MCS, tillägger “ Vi
är jättenöjda att IKM valde MCSrm Moln som uthyrningssystem
och vi kan redan se tecken på
IKM Mooring expansionsplaner,
bl a då de öppnat ett nytt kontor
i Vestbase, Kristiansund N.
Malin fortsätter “Med IKM
Mooring som nöjd kund kan vi
fortsätta med många fler diskussioner och möjligheter för MCS
inom den världsomspännande
olje- och gasindustrin där krav
på funktionsrik och flexibel uthyrning är stommen för de flesta
verksamheter. Vi har 30 års erfarenhet av uthyrning och kan erbjuda en välprövad lösning som
möter olje- och gasföretagens
höga krav på säkerhet och utrustningskontroll utan att förlora
viktig kund och intäktsfokus.
www.mcs-software.se

NY FÖRBUNDSSTYRELSE I
SVERIGES BYGGINDUSTRIER
I samband med förbundsstämma
hos bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier invaldes fem nya ledamöter i styrelsen.
Nya ledamöter i förbundsstyrelsen är Anders Göransson,
Picea Bygg AB, Thomas Håkansson, Ekenhuset, Thomas Jansson,
NA Bygg, Jonas Karlsson, Byggnads AB Tornstaden, och Urban
Nilsson, AB Berggren & Bergman
(adjungerad).

Tore Nilsson, Peab AB, omvaldes till ordförande och Pether
Fredholm, John Svensson Byggnadsfirma AB, till vice ordförande.
Övriga ledamöter är Svante
Hagman, NCC Construction AB,
Pierre Olofsson, Skanska Sverige
AB, Gull-Britt Jonasson, Finja AB,
Sören Bergström, JM AB, och Jan
Henriksson, Q-gruppen AB.
www.sverigesbyggindustrier.se

Zip-Up
Kvalité & styrka du
kan lita på!
I över 60 år har UpRight tillverkat rullställningar för
professionellt bruk.
Systemet har utvecklats för att tillgodose
proffsanvändarnas och rentalbranschens önskemål.
I varje detalj har vi lagt mycket energi på att förena
styrka med lång livslängd samt att göra detta med
lägsta möjliga vikt.
Det unika ribgrip systemet ger våra ställningar upp
till 3 gånger extra styrka jämfört med svetsade
ställningar.
I vårt sortiment finner du:
• Rullställningar
• Spandeck
• Hantverkarställningen Snappy VX
• Fasadställning System F
• Specialställningar designade efter
kunden önskemål
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www.instantupright.com

Zip-Up Svenska AB
är officiell distributör
av Instant Upright´s
ställningar i Sverige.

INSTANT

ZIP-UP

www.zipup.se
Stockholm 08-97 04 80 • Göteborg 031-23 07 20
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Continental och MAN
stärker samarbetet
Den internationella däcktillverkaren Continental är en av MANs
huvudleverantörer och stärker sitt
långvariga samarbete med lastbils- och busstillverkaren.
Conti EcoPlus från Continentals 3:e generationens lastbilsdäck är standardutrustning på
MANs mycket bränsleeffektiva
fjärrtransportfordon MAN TGX
EfficientLine 2. Vidare utökar
MAN sin originalmonteringslista
med Conti Hybrid samt Conti
Scandinavia lastbilsdäck i alla
standarddimensioner.
”Vi har haft ett långvarigt
partnerskap med MAN i många
år nu. Därför är vi mycket stolta
över att våra Conti EcoPlus däck
bidrar positivt till bränsleekonomin för nya TGX EfficientLine
2”, betonar Peter Matzke, chef för
OE lastbilsdäck på Continental.
Han tillägger: ”Vi är också mycket
glada över att MAN har valt våra
Conti Hybrid och Conti Scandinavia produktlinjer för originalutrustning på dess fordon.”
Det starka partnerskapet mellan de båda företagen visades
också i slutet av mars, när Continental deltog i MAN Trucknology® dagar med en informationsdisk. Med mer än 230 fordon
och deltagare från hela världen,
visade det internationella evenemanget vara en idealisk plattform
för kundengagemang och för att
kunna presentera fördelarna med
Conti Hybrid produktlinje.

Slangakuten
utökar i Stockholm

Slangakuten utökar sin verksamhet i Stockholm med ytterligare en servicebuss. Sedan första veckan i maj står sex stycken
kompletta servicebussar till förfogande i Stockholmsregionen
om hydraulslangen skjuter.
”Våra kunder är väldigt nöjda
med oss och antalet uppdrag
ökar konstant. I januari utökade
vi med ytterligare en buss i Göteborg och nu är det dags för en ny
buss i Stockholm. Vi är otroligt
tacksamma och glada för denna
utveckling”, säger Stefan Fallenius, vd och grundare av Slangakuten.

Flexator digitaliserar byggprocessen
Efter en lyckad testperiod så
investerar nu Flexator i läsplattor till fabriksgolvet i Anneberg. Detta för att ta bort
den manuella hanteringen av
att skriva ut och distribuera
pappersritningar. Genom att
digitalisera denna hantering
av ritningar mellan kontor och
fabriksgolvet så räknar bolaget

med en årlig besparing på över
200 000 kr.
”Fördelarna med detta system
är många, bland annat har vi alltid
uppdaterade ritningar och det är
lätt att se genom att zooma in och
ut på ritningen. Visst har det varit
en omställning att tänka bort papperskopian”, säger Peder som jobbar på vägglinen i fabriken.

”Nu har vi rationaliserat bort
pappersritningen i vägghallen
vilket var på tiden. BIM-projektering ger ytterligare möjligheter
till rationaliseringar. Jag hoppas
det inte är så långt borta innan vi
kan använda 3D-skrivare för att
tillverka vissa komponenter och
byggdelar”, säger Ola Adolfsson
som är vd på Flexator.

MASKINUTHYRNINGENS
HÅLLBARHETSFÖRDELAR VISAS
I EUROPEISK UNDERSÖKNING
Ny undersökning från ERA, European Rental Association belyser maskinuthyrningsbranschens
betydelse för att förbättra hållbarheten. ERA efterlyser nu ett
erkännande för den roll som uthyrningsbranschen spelar för att
hjälpa företag att förbättra hållbarhetsarbetet.
ERA menar att maskinuthyrning har inneboende fördelar när
det gäller hållbarhet, specifikt:
• Hyrd utrustning används
mer frekvent och därmed
mer effektivt.
• Professionella 			
uthyrningsföretag har 		
bättre förutsättningar att
upprätthålla hög kvalitet
inom service och användarstandarder. Detta leder till
förbättringar inom områden
som drift, energieffektivitet,
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avfallshantering, hälsa och
säkerhet.
• Uthyrningsföretag har 		
bättre förutsättningar för
nära samarbete med 		
tillverkare vilket främjar
att utrustning tillverkas 		
med förbättrad hållbarhetsprestanda.
Undersökningen visar att uthyrningsföretag alltmer ser hållbarhetsarbete som ett sätt att öka
sitt värde för kunderna, och utmärka sig på marknaden. De tar
därför en hel rad initiativ inom
hållbarhetsområdet.
Michel Petitjean, generalsekreterare för ERA, säger: ”Uthyrning av
utrustning är i sig bra för hållbarheten. Maskinuthyrningsföretagen ser
nu en viktig roll för sin bransch när
det gäller att förbättra hållbarheten
genomgående i hela industrin.

Olav Fjell blir ny
styrelseordförande
i Moelven
Olav Fjell (63) är utbildad civilekonom vid Norges Handelshögskola i Bergen. Han har haft flera
ledande befattningar i norskt näringsliv, både som koncernchef
och som styrelseordförande. Under perioden 1999-2003 var han
koncernchef för Statoil och han
har också varit koncernchef för
Postbanken, Lindorff och Hurtigruten. Sedan 2012 har han arbetat
med styrelseuppdrag och rådgivning och är bland annat styrelseordförande för Statkraft.

Canycom slyklippare

www.SvenskRental.se • Maj - Juni 2015 • Svensk Rental Tidning
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MARKVIBRATORER

Markvibratorer
I den här tema-artikeln om nya markvibratorer presenterar vi senaste nytt på den svenska marknaden.

S

wepac är Sveriges enda tillverkare av
markvibratorer och lanserar nu sju nya
och två uppgraderade modeller av
den populära FB-serien.
Maskinerna, som är fram-,och
backgående, har arbetsvikter från
160 till 510 kg. De har fått ännu
kraftigare skyddsramar och lyftok,
samt ökad körhastighet och därmed ännu bättre framdrivningsförmåga.
Under året lanserar Swepac
även nya FB 430, en 430 kg maskin
med remdrivet vibratorsystem
vilket kompletterar FB 500 som
även den är remdriven.
Tidigare i år introducerade
Swepac F 80, en liten framåtgå-

ende markvibrator med 80 kg arbetsvikt. Den
i Sverige mycket populära rundplattan FR 85
är uppgraderad och har bland annat fått en
ny kraftfullare motor.
Gemensamt för alla modeller är
det underhållsfria chassiet och handtaget vilka är galvaniserade. Maskinerna
är byggda för tuff hantering, en egenskap
som uthyrningsbolagen och andra
kunder uppskattar.
Fabriken i Ljungby har genomgått en stor förändring och anpassats för både större volymer och nya
produkter. Med idéer hämtade från
bilindustrin har man effektiviserat
fabriken som producerar maskiner
för både packning och betongbehandling. En nybyggd testbana
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13

MARKVIBRATIONER

levererar värdefulla data för att bygga ännu
effektivare och robustare maskiner.
Swepac finns i dag representerat i 20 länder och antalet växer snabbt. I Sverige och
Polen har företaget egen distribution och i
övriga länder sker försäljningen genom återförsäljare.

Swepac lanserar nu sju nya och två uppgraderade modeller av den populära FB-serien

WACKER NEUSON

Wacker Neuson introducerar två
nya batteridrivna stampar för
emissionsfritt arbete och låga
driftskostnader.

Wacker Neuson introducerar två nya batteridrivna stampar för emissionsfritt arbete och
låga driftskostnader.
De nya batteridrivna stamparna finns i två
versioner: Den mindre modellen AS 30 är en
specialstamp för komprimering vid rörläggningsarbeten. AS 50 används vid klassiska
komprimeringsarbeten.
Båda maskinernas batterier går att montera bort utan verktyg. Användaren kan byta
ut det tomma batteriet mot ett laddat med
endast några få handgrepp. På så sätt är man
oberoende av strömkällor och kablar under
komprimeringsarbetet.

www.SvenskRental.se • Maj - Juni 2015 • Svensk Rental Tidning
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Eftersom båda modellerna är emissionsfria klarar de utan problem alla stränga emissionskrav, exempelvis för byggarbetsplatser
inne i städer.
Ytterligare en fördel är att den effektiva eldriften som ger upp till cirka 55 procent lägre
driftskostnad. Batterierna och uppladdarna
har utformats så att de kan användas oberoende av modell.
Wacker Neuson använder sig av litiumjärnfosfat-batterier. De har jämförts med de
typiska litiumjonbatterierna som används
i mobiltelefoner och bärbara datorer, vissa
egenskaper som har visat sig vara mycket fördelaktiga inom byggbranschen.
Det gäller särskilt den höga livslängden:
även efter 1500 laddningcykler står fortfarande minst 80 procent av batterikapaciteten
till förfogande. Även den höga temperaturuthålligheten vid driftstemperaturer mellan -10

Wacker Neuson lanserar också en ny styrstång för vibratorplattorna i viktklassen
300 – 800 kg (40 – 100 kN) som möjliggör vibrationsvärden som ligger betydligt under
insatsvärdet på 2,5 m/s².

och +50 grader, samt det specifika säkerhetskonceptet vilket tillförlitligt utesluter självantändning eller flammor vid skador utifrån.
Wacker Neuson lanserar också en ny
styrstång för vibratorplattorna i viktklassen
300 – 800 kg (40 – 100 kN) som möjliggör
vibrationsvärden som ligger betydligt under
insatsvärdet på 2,5 m/s². Detta betyder att
användaren enligt branschorganisationernas
direktiv får arbeta med maskinen utan tidsmässig gräns.
Styrstången är kantig istället för rund, vilket är en viktig faktor för det nya dämpningskonceptet. Med den egenskapen har Wacker
Neuson lyckats sänka vibrationsvärdena för
hand-arm-vibrationer till ett värde som til�låter användaren att arbeta utan tidsmässig gräns.
Eftersom värdena inte bara ligger
under gränsvärdet (5 m/s²), utan även

tydlig under insatsvärdet (2,5 m/s²) så behöver
driftsledaren inte sammanställa någon särskild dokumentation eller genomföra särskild
utbildning för medarbetarna. De dieseldrivna
vibratorplattorna DPU 4545, DPU 5545 och
DPU 6555 når värden under 1,5 m/s²; DPU
4045 har endast 0,9 m/s².
Oliver Kolmar, produktmanager för framoch backgående vibratorplattor, förklarar:
”Med den här nya maskin-generationen
var det viktigt för oss att hitta en optimal
balans mellan bra manövrerbarhet och tillräcklig vibrationsdämpning i styrstången. För
att beräkna maskinens komplexa vibrationsbeteende har vi använt oss av en datorstödd
simulation redan i konstruktionsprocessen,
vilket ledde oss snabbt till ett bra resultat. De
nya vibrationsplattorna låter sig föras precist
och med låg kraftansträngning och uppfyller
samtidigt en hög användarkomfort på grund
av den låga hand-arm-vibrationen.”

CHICAGO PNEUMATIC

AS 50 används vid klassiska
komprimeringsarbeten.
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Chicago Pneumatic har lanserat de nya stamparna MS 595 och MS 695 för ökad produktivitet och manöverbarhet i utmanande komprimeringsarbeten. De nya modellerna ger
användarna med kraftfulla och mycket lättmanövrerad stampar, som gör att arbetsuppgifterna kan utföras i mindre, mer slutna utrymmen med ökad komfort och produktivitet.
Med en framåtlutad utformning erbjuder
MS 595 och MS 695 överlägsen kontroll så att

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

www.alimakhek.se
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Atlas Copco LT 6005
är konstruerad för
packning där det är
ont om plats.

Chicago Pneumatic lanserar de nya stamparna
MS 595 och MS 695 för ökad produktivitet och
manöverbarhet i utmanande packningsarbeten.

användarna kan gå-bakom stamparna medan
kraften fortsätter föra dem framåt.
En lättåtkomliga manöverspak gör det
möjligt för operatören att byta till tomgång
med bara en hand. En kompakt och slimmad design gör de nya stamparna perfekta
för smala dikesarbeten med förmågan att tätt
flytta runt objekt.
”Vi har utformat våra nya stampar för förbättrad effektivitet med samtidigt också för
att behålla den beprövade, robusta tillförlitligheten våra kunder förväntar sig av oss”,
säger Andrzej Mroziński, produktchef på Chicago Pneumatic.
De nya stamparna är utrustade med en ny
4-takts Honda-motor, GXR 120 som har mindre bränsleförbrukning och emissioner.
Motorn ger 3,5 hästkrafter och har utformats särskilt för att ge maximal effekt även i
de tuffaste arbetsmiljöerna. Bullernivåer har
också minskats tack vare en helt ny ljuddämpare och utformningen av den överliggande
kamaxeln.

ATLAS COPCO
Atlas Copco lanserar nu den nya stampserien
LT 6005. Serien har dessutom belönats med
Internationella iF Product Design Award
2015. iF Design Award har i över 60 år varit
känt som ett bevis på utmärkt design och
enastående designarbete.
”En grundlig forskningsinsats och
ett nära samarbete mellan FoU och
vårt industridesignteam är framgångsfaktorerna bakom de nya
LT-stamparna”, säger Fredrik
Hägglund, Manager Technical
Development Light Compaction
Equipment. ”Genom ett starkt fokus på användarna har vi kunnat förbättra maskinens balans och gjort den
otroligt lätthanterlig.”
Atlas Copcos nya LT-stampar är konstruerade för packning där det är ont om
plats och stamparna är ett resultat av
både forskning och återkoppling från
användarna.
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En av de viktigaste förbättringarna är den
nättare konstruktionen, som gör maskinerna
mer lätthanterliga. Bland annat är sikten betydligt förbättrad och operatören behöver
luta sig mindre åt sidan för att se
hela foten.
Dessutom har användarens greppyta gjorts större för
bättre kontroll. Ökad säkerhet,
lägre vikt, hög packningseffektivitet, och god ergonomi är andra användarvänliga aspekter
som juryn imponerats av.
”Enkel service är högprioriterat för våra kunder. Med
den nya konstruktionen har vi
lyckats tillgodose deras höga förväntningar. Även om det är en
ära att tilldelas iF Product Design
Award är den största glädjen att
vi kan erbjuda våra kunder en
riktigt bra produkt”, avslutar
Fredrik Hägglund.
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Tio Alimak-hissar vid bostadsbygge på

HÖG HÖJD I SHANGHAI

Att den kinesiska tillväxten dämpats något under de senaste åren är nästan
inte märkbart för en besökare. De flesta städer växer så det knakar och helt
nya städer kommer till. På ett byggnadskomplex i Shanghai används tio bygghissar från Alimak när man bygg riktiga skyskrapor med lägenheter.

T

otalt tio Alimak passagerar- och materialhissar användes under byggandet
av elva bostadsskrapor i Huangdu, ett
bostadsområde i Shanghai, Kina. Det handlade om tre dubbla Alimak SC 65/32 DOL och
två dubbla Alimak SC 45 FC passagerar- och
materialhissar. Med lastkapaciteten av 2 000
kg och lyfthöjder upp till 100 m, utgjorde
hissarna från Alimak den perfekta lyftanordningen för snabba och tillförlitliga transporter av personal och material under bygget.

EN AV DE FÖRSTA ATT
TESTA ALIMAKS NYA HISSMODELL
Bostadsprojekt Huangdu nummer 3 omfattar byggandet av 1906 lägenheter fördelade
på fyra 18 våningars bostadshus, två hus med
25 våningar och fem bostadshus med 26 våningar. Shanghai No.5 Construction Compa-

ny är ansvarig för byggandet av projektet, som
kommer att omfatta mer än 188 576 m2 golvyta. Shanghai No.5 Construction Company
är ett dotterbolag till Shanghai Construction
Group som är den tredje största byggbolaget i
Kina och sextonde största i världen.
Huangdu nummer 3 är ett av de första
projekten i världen att utnyttja den nyligen
lanserade Alimak-hissen Alimak SC 65/32. SC
65/32 är speciellt utformad för att möta behoven hos bygg- och uthyrningsföretag som arbetar i nya och framväxande marknader som
Kina. Bygghissen erbjuder effektivitet, säkerhet, minskad energiförbrukning, högre hastigheter och större lyfthöjder sammantaget
med en låg totalkostnad för ägande. Shanghai No.5 Construction Company var mycket
nöjda med resultatet, hastigheten och tillförlitligheten av de nya hissarna.
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KORTA FAKTA
• Plats: Huangdu nr 3 bostadsområde, 		
Shanghai, Kina
• Användning: Bostads byggnadskonstruktioner
• Hisstyper: 3 x ALIMAK SC 65/32 DOL II
2 x ALIMAK SC 45 FC II 20/30
• Kapacitet: 2 000 kg
• Korgstorlekar (B x L): 1,5 m x 3,2 m 		
och 1,4 m x 3,0 m
• Hastighet: 36 och 54 m / min
• Lyfthöjd: Upp till 100 m
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Här sitter en 3-D georadarantenn
längst fram, en videokamera på
taket och den bakåtriktade hållaren
med sveplasern bak.

Modern teknik för vägdiagnos sparar pengar

FÖR UNDERHÅLL OCH REPARATION
Modern teknik är fantastisk. Den ger oss redskapen för att
automatiskt läsa av, skanna, en väg, en gata, en banvall,
en skogsbilväg, en landningsbana eller andra trafikerade
och belastade ytor och deras närmaste omgivning, för att
få en presentation över tillståndet och behovet av underhåll
eller förstärkningsarbeten.
David Ehrenstråle, text. Roadscanners, bilder.

F

ör vilka är denna teknik i första hand
tänkt, kan man fråga sig? Det kan handla
om ansvariga för det nationella väg- och
järnvägsnätet, för skogsbolag och vägföreningar, för kommunala gatukontor, för ansvariga för flygfält och kanske för militären. Dessa
kategorier är de som kan komma i åtnjutande
av frukterna av den moderna tekniken.
För Europas och även USAs vägnät finns
en underhållsskuld innebärande att vägnätet

delvis förfallit och således är i behov av upprustning. Nu finns modern teknik som på ett
smart och kostnadseffektivt sätt gör det möjligt att fastställa behovet och omfattningen av
en trafikerad ytas renovering.
Det vanligaste är att den som ansvarar för
tillståndet för en trafikerad yta anser sig behöva ett underlag för beslut om ett eventuellt underhåll eller en eventuell förstärkning.
Ibland kan beslutsunderlaget baseras på de-
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cennier av erfarenheter om just den aktuella
sträckan. I sanning inget dåligt beslutsunderlag! Men om belastningen förändrats, om vinterns tjäle ställt till det, eller beläggningen blivit utmattad ger den nya tekniken utmärkta
möjligheter att få fram fakta. Samma sak gäller när ny personal trätt till som kanske inte
har tillgång till en pensionerad generations
alla erfarenheter. Ibland kan också en erfaren
väghållare eller projekterare ha svårt att hitta
orsaker till uppkomna skador och då kan den
nya tekniken vara till stor hjälp.

SÅ HÄR GÅR DET TILL
Det mesta av nedan angivna utrustning finns
monterade på Roadscanners mätbil benämnd
Road Doctor Survey Van eller Road Clinic,
som används vid tillståndsbedömning av trafikinfrastruktur inför kommande underhållseller förstärkningsarbeten. Den kan också
användas vid kvalitetskontroll av utförda arbeten för att se om angivna krav på lagertjocklekar m. m. har uppfyllts.
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Sveplaser
Vägens, banvallens eller det trafikerade underlagets yta skannas med sveplaser. Sveplasern skannar också av vägens närmaste omgivning, t. ex. eventuella diken och slänter.
Detta ger en otroligt exakt bild av relevanta
dimensioner, ända ner på mikronivå.
Georadar
Georadarn, eller markradarn, ger en bild
av inte bara slitlagret överst utan av underliggande bärlager, förstärkningslager och
eventuella skyddslager. Även undergrunden

kan bedömas från mätresultaten och i gynnsamma fall kan man se 4 m ner under markytan. Trummor, större stenar och fukthalten
i obundna lager kan också detekteras från
mätresultaten. För undersökningen används
oftast två georadarantenner; en luftkopplad
antenn som fästs på mätbilen ett stycke ovanför markytan och en markkopplad antenn
som fästs nära markytan. Den luftkopplade
antennen mäter de övre lagren i konstruktionen med hög frekvens och den markkopplade
mäter djupare ner med låg frekvens. Vanligen
undersöks vägen i en mätlinje i vägens båda
längsriktningar.
Det finns även så kallade 3D-georadarantenner som innehåller ett flertal parallella antenner som ger en 3-dimensionell bild av den
undersökta ytan.

Positionering
Såväl GPS-koordinater som väghållarens egen
längdmätning kan användas för att positionera all mätdata. Ett orienteringshjälpmedel
som på ett matematiskt sätt kompletterar videoupptagningen.

Accelerometer
En accelerometer är monterad på mätbilans
bakaxel. Den registrerar bilens rörelsemönster som återspeglar vägytans egenskaper och
ger en bild av vägens jämnhet.

TOLKNING OCH ANALYS

Fallviktsundersökning
Denna teknik används för att mäta underlagets bärighet. En fallvikt släpps mot underlaget. Vägytans nedböjning p.g.a. belastningen
mäts och bärigheten kan med den informationen beräknas.
Detta är exempel på teknik för insamling
av indata. Syftet är att ställa alla relevanta
fakta till vägunderhållarens disposition för
dennes diagnos och beslut om eventuella underhålls- eller förstärkningsinsatser.
Det finländska företaget Roadscanners, med
dotterbolag i Borlänge bl.a, har dessa tekniker in-house. Tillsammans med specialister
på kompletterande tekniker väver företaget

Värmekamera
Med värmekameran upptäcks temperaturvariationer och sprickor i underlaget. Sprickor
är sällan bra och innebär i allmänhet en försvagning. Sprickor kan försvaga den trafikerade ytan genom att vatten kan tränga ner
vilket försämrar bärigheten och riskerar att
förorsaka tjälproblem.
Videofilmning
Den trafikbärande ytan videofilmas. Från
videon kan eventuella defekter i vägytan detekteras. Även vägens dränering/avvattning
kan bedömas från videon tillsammans med
georadardata och data från laserscanning. Ett
utmärkt orienteringshjälpmedel för den underhållsansvarige personen eller gruppen.

För undersökning av banvallar lyfts utrustningen enkelt över på lok eller annat rälsgående
fordon. Den ballast som ligger omedelbart under rälsen bryts exempelvis ner efterhand och
måste bytas. Här en mätbil på räls utrustad
med två georadarantenner monterade baktill
för undersökning av bankropp.
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HAR DU LÖNSAMMA HYRKRAFTER?
Hyr ut maskiner som gör arbetet både enklare och roligare.

Kärcher är en världsledande tillverkare av innovativa rengöringsprodukter. Med Kärchers produkter kan du erbjuda maskiner som
gör arbetet både enklare och roligare. Och dina affärer mer lönsamma. Kontakta Dan Hay om lönsamma hyrkrafter på telefon
031-577 309 eller mail: dan.hay@karcher.se. www.karcher.se

Följ med i utvecklingen.
layher allround ger dig mer möjligheter.

Det modulära trapptornet byggs i 2 meter
höga sektioner som staplas med kran.

Layher Brosystem utökar
Allround systemet för att bygga
gångbroar med 30 m spännvidd

Triangulära skyltställ med färdiga lasttabeller
för höjder upp till 12 meter

Layher Allround. Det världsledande ställningssystemet som ger Dig Mer Möjligheter:
u
u
u
u
u

Mer Snabbhet. Världsledande tillverkare innebär säkra och pålitliga leveranser.
Mer Säkerhet. ”Made in Germany”. Produkterna uppfyller strikta kvalitetskrav.
Mer Närhet. Välfyllda depåer i Upplands Väsby och Göteborg.
Mer Enkelhet. Kompetent teknisk support och rådgivning.
Mer Framtid. Systemet utvecklas kontinuerlig. Nya delar är kompatibla med äldre.

Layher AB • Box 2015 • Hästhagsvägen 6, 194 02 Upplands Väsby • 08-590 955 00 • info@layher.se

www.layher.se
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samman all indata i ett dataprogram kallat
Road/Rail Doctor. Med hjälp av programmet
tolkas lagertjocklekarna i konstruktionen via
data från georadarundersökningen. För att
verifiera att tolkade lagertjocklekar från georadardata är korrekta utförs uttagning av referensprover från objektet. Roadscanners håller
dock på att utveckla en referensprovningsfri
metod för att förenkla arbetet. Om en förstärkning ska utföras görs vanligen även siktanalyser på material från främst det obundna
bärlagret, för att fastlägga materialkvaliteten.
Från georadardata kan även järnvägsballastens nedbrytning bedömas och därmed går
det att bestämma när ballasten bör bytas ut.
Vid underhåll och förstärkning är det viktigt att bedöma tillståndet hos avvattningssystemet eftersom defekter i avvattningen
ofta är den största orsaken till problem som
uppstår på vägar och banor. Bedömningen
kan till stor del göras genom analys av data
från georadar laserskanner och video. Eventuella trummor måste dock undersökas manuellt.
Resultaten från laserscanningen tolkas och
en färgkarta tas fram av vägytan så att vägytans ojämnheter blir visuella och
olika bärighetsmått beräknas från
fallviktsresultaten. Bärigheten kan
också bedömas med den nya Traffic
Speed Deflectometern (TSD), som
kan mäta bärigheten vid 70 km/tim.

SAMLAD,
PEDAGOGISK PRESENTATION
Det samlade resultatet kan sedan tas
fram på datorskärmen med mjukvaran Road Doctor så att kunden i sin
dator kan ”åka längs vägen/banan”
och få en kontinuerlig uppdatering
om tillståndet ända ner på koordinats- eller distansmarkeringsnivå.

Man kan således exakt se
var man är och hur vägens
tillstånd är på varje plats.
Utifrån den kunskapen kan
projekteraren/väghållaren
avgöra vad som behöver
göras – om något behöver
åtgärdas. Programmet kan
också användas för att göra
beräkningar och för konstruktion av åtgärder. Metoden är i första hand til�lämpbar för trafikerade ytor Denna bil har längst fram antenner för georadar, videokamera på
där en överblick av vägytan/ taket och en bakåtriktad hållare med en sveplaser bak.
banvallen och den underliggande strukturen önskas.
”I hundra år har vi i Sverige byggt ut infrastrukturen med vägar, gator, skogsbilvägar,
FÖRDELAR
järnvägar och flygfält”, säger Svante JohansVägskanning med ovannämnda metoder och son på Roadscanners Sweden AB. Nu är det
tillhörande analys i mjukvaran Road Doctor, dags att anamma modernast tänkbara teknik
är ett utmärkt verktyg i det förebyggande un- för att få bättre kunskaper om trafikinfraderhållet, det planerade underhållet och vid strukturens nedbrytning. Därmed bör det gå
förstärkning. Den underhållsansvarige ges att vinna god ekonomi genom att tidigarelägett komplett beslutsunderlag för eventuella ga och förbättra det förebyggande underhålinsatser innan situationen blivit akut. Akut- let på bekostnad av dyra akutinsatser!
insatser kan lätt bli såväl dyra som irriterande.
www.roadscanners.se

Skärmbild från en väg i
mjukvaran Road Doctor.
Överst t. v. video, nederst
t. v. spår analyserade från
laser- skanning. Högst upp t. h.
ojämnheter och spårbildning
i vänster och höger körfält.
I nästa fönster värden från
fallviktsmätning. Näst längst
ner t. h. tjocklek hos beläggning och överbyggnad. Längst
ner analysdata från beläggning, överbyggnad, tjäle,
avvattning, undergrund och
visuella skador.
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D

et är som bekant inte bara inom utrustning för håltagning, betonggolvslipning och polering, vattenbilning
och demoleringsrobotar som Sverige är marknadsledande och i vissa fall hästlängder före
de utländska konkurrenterna, om vi får skryta
lite. Vi ligger även långt framme då det handlar om att utveckla och tillverka utrustning
som tar hand om byggdamm och betongslam.

UNIKT SAMARBETE
OCH SAMFÖRSTÅND

Nytt, rent och

DAMMFRITT

SRTs årliga tema om nya stofthanterare, luftrenare och
våtsugar för rivning, håltagning, golvslipning, sanering
och andra byggrelaterade arbeten.
Svensk Rental Tidning • Maj - Juni 2015 • www.SvenskRental.se

Men hur är det möjligt att vi lyckats även
inom detta område? Svaret är enkelt. Det
finns ett unikt samarbete och nästan ett tvärvetenskapligt samförstånd mellan svenska
tillverkare i vår bransch. En samverkan som
kontinuerligt driver branschen framåt. Den
här samstämmigheten går inte att hitta i
några andra länder. Där är konkurrens blodigt allvar. Visst är vi noga med att inte yppa
hemligheter mellan tillverkare men det finns
ett sorts gemensamt ansvarskännande mellan
svenska tillverkare som syftar till att göra den
totala arbetssituationen för entreprenören
bättre. Det är kul att vara delaktig i en bransch
där alla tillverkare känner det ansvaret.
Men nu åter till de som ser till att damm
och slam samlas upp effektivt. Sedan förra
tema artikeln har det hänt en hel del i branschen. Det finns ganska många svenska företag som sysslar med den här produktsektorn.
Dom vi tänker främst på är Pullman Ermator,
Dustcontrol, Husqvarna Construction Products, HTC, Scanmaskin, SILA och Duztech.
Dom här företagen tillverkar sina egna pro-
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dukter och marknadsför sig framförallt mot
den samlade svenska demoleringsbranschen.
Utöver dessa finns en rad andra distributörer
som säljer agenturprodukter inom området
på den svenska marknaden.

EN “STOR” NYHET FRÅN SILA
Det relativt nystartade företaget Sila AB lanserar nu den senaste nyheten inom branschen och sin största modell, SILA 5000A2.
SILA 5000A2 är med sin kapacitet på 4200
m3/h framtagen för att rena luften i stora rum
och hantera stora mängder damm. Maskinen är utrustad med två stycken HEPA-H13
filter på totalt 26,86 m2 satta på höjden. Den
unika konstruktionen gör att det övre filtret
blir mindre belastat med tungt damm vilket
förlänger luftrenarens kapacitet. Tack vare
att maskinen har två stycken utblås, kan man
både skapa undertryck samtidigt som man
kan cirkulera luften. Trots maskinens höga
kapacitet förbrukar den endast 2 x 500 Watt.
SILA 5000A2 är försedd med två grovfilterluckor som gör grovfilterbytet snabbt och
enkelt. Samtidigt skyddas HEPA-filtret mot
slag och stötar tack vare grovfilterluckans konstruktion. För snabb och enkel förflyttning är
maskinen utrustad med stora punkteringsfria
hjul. Maskinen kan transporteras liggande.
SILA 5000A2 är även försedd med lyftögla, en
filtervakt per filter samt steglös hastighet.
SILA 5000A2 använder samma grov-,
HEPA-filter och evakueringsslang som SILA
2000A2, vilket underlättar lagerhantering
och beställningsrutiner.
Som tillbehör finns Sila Saneringsram, en
magnetisk ram som gör att användaren slipper
använda tejp mot luftrenaren när man har byggt
tillfälliga väggar. Istället för traditionella evakueringsslangar använder Sila sig av engångsslang
som levereras på en 200 meter lång rulle.
Sila AB har sedan tidigare modellerna Sila
600A2, med en kapacitet på 600 m3/h. Produkten är framtagen för rening i mindre rum som
t. ex. badrum. Sila 1000A2 med en kapacitet på
1000 m3/h är framtagen för rening av lite större
utrymmen. Sila 2000A2 med en kapacitet på
2000 m3/h har klarat av omfattande reningsjobb.
www.silaproducts.com

PULLMAN ERMATOR
Under förra våren hade vi mässan Nordbygg i
Stockholm och då passade Pullman Ermator på
att visa en del nyheter. Man visade då fyra nya
produkter. Dels visades den nya a4000 som är

en luftrenare på 4000 m2/h. En annan nyhet
den propangasdrivna trefassug t8600P som är
perfekt på byggen eller inom väg och anläggning där det är svårt att få fram tillräckligt
med el. Den här produkten har blivit mycket
uppskattad i USA där eltillgången på byggen
är begränsad och entreprenören ofta måste
stå med egen el. En annan nyhet var trefassugen t10000 med ett luftflöde på 900 m3/h och
med möjligheten att påmontera föravskiljaren
C5500 så att man bara behöver flytta runt en
enhet istället för två. Man visade också en sug
för fast installation till bygg och industri.
En annan nyhet är att Pullman Ermator
sedan Nordbygg förra året erbjuder spårsändare monterade på sina produkter. Med
spårsändare monterad har särskilt uthyrare
bland annat möjlighet att hålla koll på vart
maskinen befinner sig, hur många timmar
den är i drift och när det är dags för service.
Man visade också en ny vagn till A1000
som är tänkt att användas när man blandar
betong, ett moment som vanligtvis skapar en
väldigt dammig arbetsmiljö men med en luftrenare från Pullman Ermator på stativ kan
den göra en punktinsats och förbättra arbetsmiljön avsevärt. En annan nyhet som väckt
stort intresse är tillverkarens nya dammkåpor
som finns i två olika storlekar (125 mm och
180 mm) och som passar de vanligast förekommande handslipmaskiner.
Pullman Ermator har för en tid sedan lanserat en ny spånsug kallad s26 med en sugkapacitet på hela 400 m3/h. Man har också
lanserat en uppföljare på storsäljaren
trefassugen t8600 som idag heter
t8600F. Den uppgraderade maskinen har fått en starkare motor som kan frekvensstyras upp
till 60Hz utan att skada pumpen. Detta har gett ett högre
maxflöde men framförallt
ett bättre arbetsflöde under
tuffa förhållanden. Ny är också
t8600F Auto som tillsammans
med föravskiljaren C5500 bildar
T8600F Automatic en mobil
centralsugsanläggning som
fungerar utmärkt vid bland
annat nybyggen och renoveringar. Maskinens kraftiga sugkapacitet gör att
2-3 användare kan jobba
samtidigt i en byggnad
på upp till 10 våningar.

Maskinen är utrustad med finfilter, dubbla
H13-filter, longopac och automatisk filterrens.
Pullman Ermator har också under förra
året uppgraderat sitt longopac-system och
idag kan man köra longopac på alla Pullman
Ermators stoftavskiljare, såväl 1- som 3-fas
samt föravskiljare. Resultatet med att använda
longopac idag är, enligt Pullman Ermator, ett
100-procentigt dammfritt påsbyte. “Även här
ligger vi på Pullman Ermator steget före och
har erbjudit longopac-systemet i flera decennier˝, säger Stefan Bergsten som är försäljningschef på Pullman Ermator i Norden.
Fördelarna med longopac är många:
• 100 % dammfria påsbyten, man slipper
exponeras för det farliga dammet
• Man har alltid påsar med sig ute på
arbetsplatsen (en kassett ger ca 22 påsar)
• Snabba, smidiga och enkla påsbyten
(under 30 sekunder!)
• Påsen är 100 % nedbrytbar
En annan gigant inom utveckling och
tillverkning av fasta och mobila system för
effektiv stofthantering och luftrening är företaget Dustcontrol. Både Pullman Ermator
och Dustcontrol är populära varumärken
även internationellt och i synnerhet på den
amerikanska marknaden. Pullman Ermator
är fortsatt starkast på mobila enheter internationellt och Dustcontrol på stationära. Men
Dustcontrol kommer nu starkt även vad gäller sina mobila enheter.
www.pullman-ermator.se

DUSTCONTROL
De mest rykande färska nyheterna
från Dustcontrol lanserades under
senhösten. DC 5900 9,2 kW S är
en elektriskt driven sugmaskin för
användning till punktutsugning,
städning och materialtransport i
de flesta typer av industri.
Maskinen är i första hand avsedd för transport av material och
mycket grov städning tillsammans med föravskiljare. Den
extra stora sugkapaciteten kan
också utnyttjas till vanlig punktutsugning och städning där det
behövs extra långa slangar,
upp till 50 m. För att motverka
överhettning vid intensiv användning har pumpen utrustats
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med ett kylluftintag. Sugsystemet arbetar med
undertryck (sug) som driver luften genom sugkåpa/munstycke, slangsystem samt för- och
stoftavskiljare. Grovavskiljning sker i enhetens
cyklon, vilket är en mycket effektiv avskiljning
av allt grövre damm. Findammet avskiljs i enhetens filterpatron. Det avskiljda materialet samlas upp i plastsäck/container under cyklonen.
Samtidigt lanserades en tryckluftsdriven
kallad DC5900TR. Den nya tryckluftsdrivna
stoftavskiljaren är en robust stoftavskiljare
med stor sugkapacitet trots att maskinen inte
behöver anslutas till elnätet. Ett antal tekniska förbättringar har gjort maskinen mer
användar- och servicevänlig.
Maskinen har fått ett nytt chassi som gör
hanteringen mer ergonomisk. Den är nu också utrustad med en tiltbar cyklon för enklare
service och filterbyte. Det nya semiautomatiska filterrensningssystemet gör filterrensningen enklare än tidigare.
DC 5900 TR kan användas för punktutsugning på de flesta typer av handhållna bearbetningsmaskiner och lämpar sig dessutom
utmärkt för industriell dammsugning.
Eftersom suget skapas i en ejektor erbjuds
fördelar som underhållsfri sugkälla, låg vikt, ingen el-installation, hög driftsäkerhet, servicevänlig och att finfiltret rensas med luftpuls ger extra
lång livslängd med bibehållen sugkapacitet.
En annan nyhet från Dustcontrol under
2014 var att man införde longopac-systemet
på modellerna DC3900L eco, DC 3900L Twin
eco och DC5900L. Inom de flesta använd-

ningsområden för mobila stoftavskiljare är det
önskvärt att kunna ha en lång körtid innan
säckbyte. Därför lanserade Dustcontrol en
plastsäck med longopac-lösning som möjliggör körtid helt efter användarens behov.
Longopac-lösningen innebär att en 20 m
lång säck-kassett monteras på cyklonen. Säckarnas längd bestäms av användaren med hjälp
av buntband. Några fördelar med longopac är
flexibel anpassning av säckstorleken. Materialen är miljövänliga material och materialåtgång minimal samt att man sparar tid genom
snabba säckbyten för att inte tala om att själva
säckbytet blir rent och dammfritt. Longopaclösningen finns för följande av Dustcontrols
mobila stoftavskiljare: DC 3900L eco, DC390L
Twin eco, DC 5900L 4kW, DC5900L 9,2kW,
5900L 4kW/9,2kW PTFE.
För eftermontering av longopac-lösningen
på stoftavskiljarna 3800c/3900c/5800c/5900c
finns en ombyggnadssats. Leveransen omfattar alla nödvändiga delar (inkl. bultar och
muttrar) och en sats longopac-säckar.
En annan nyhet från Dustcontrol som vi
berättat om tidigare men värd att upprepa
är nya DC 3900c Twin eco som kom i början
av 2014 och visades på Nordbygg. DC 3900c
Twin eco är byggd för att kunna arbeta länge
när det är mycket damm att ständigt behöva
tömma plastsäcken eller behållaren tack vare
den integrerade föravskiljaren.
Den är också utrustad med två nya ecomotorer som, trots att de förbrukar mindre
energi, har högre sugeffekt än tidigare.
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DC 3900cTwineco har ett robust och justerbart chassi så att maskinen lätt kan transporteras, även i mindre transportbilar. Cyklonen kan ställas in på två olika höjder för
att möjliggöra utrustning både med säck och
behållare. Den optimerade konstruktionen
underlättar också underhåll- och servicearbeten, vilket leder till lägre underhållskostnader.
DC 3900cTwineco passar för många
olika arbetsuppgifter där man ställer höga
krav på dammfrihet, oavsett om det handlar
om grovstädning av byggarbetsplatser eller
punktutsug för större elektriska handverktyg och golvslipmaskiner. Tack vare ett stort
urval av sugkåpor och andra tillbehör kan
DC 3900cTwineco enkelt och smidigt skräddarsys efter kundens behov. Andra huvudegenskaper är en högeffektiv cyklon med ett
patenterat finfilter och ett HEPA H13 mikrofilter som uppfyller asbestkraven. Maskinen
har säckhållare och tillbehörshållare. Maskinens motorpaketet är lätt att demontera för
rengöring och service och maskinen har korrosionsklass C4.
En annan nyhet som vi faktiskt inte berättat om tidigare som inte har med själva
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produkterna att göra men istället ledningen
av företaget är att i slutet av 2013 gick Dustcontrols grundare och VD Johan Haberl i
pension. Han lämnade då över ledningen av
företaget till Nina Uggowitzer och Anna-Lena Berg som sedan dess delar på vd-ansvaret.
Med denna förändring kom Anna-Lena Berg
tillbaka till Dustcontrol, där hon tidigare arbetat på en ledande position under många år,
från Cramo.
Andra nyheter hos Dustcontrol värda
att nämna är att man nyligen lanserat en ny
hemsida. Man satsar också starkt på tillväxt
i USA och har beviljats stöd med upp till 250
000 kr från Tillväxtverket för sitt projekt
“BRIC Affärsutveckling med inriktning USA”.
www.dustcontrol.se

OXYSAN
Annan produktnyhet inom luftrening som vi
berättat en del om under förra året är luftrenaren Oxysan som tillverkas av företaget MPirum men som säljs i Sverige av Jack Midhage
AB och Jerneviken Maskin. Kortfattat bygger
Oxysan-produkterna på jonisering av luften
vilket gör att dammpartiklar klumpar ihop sig
och faller till marken. Dammet dras därmed
inte in i luftvägarna utan kan enkelt sopas eller dammsugas upp. OxySan rensar i luften
där man arbetar i stället för att försöka fånga
partiklarna i filter. Dammet stannar sedan på
golvet och virvlar inte upp igen. Jonisering
av luften är en extremt effektiv metod för att
rensa luften från damm, rök, lukt, mögel m.m.
Dessutom ger joniseringen en hälsosammare
luft, jämförbar med frisk uteluft. Under 2013
kom Oxysan 2000. Sedan lagom till Nordbygg
släppte man minstingen Oxysan 600 och under senare delen av 2014 kom mellanmodellen
Oxysan 1000 och nyligen “Heavyduty-model-

len” Oxysan 4000. Den minsta, Oxysan 600
passar bra till små trånga jobb som renovering
av badrum, stambyten med mera på 40 till
200 kvm. Oxysan 1000 är perfekt för renoveringsarbeten i lägenheter på 60 till 400 kvm.
Oxysan 2000 passar bra till lite större bygg-,
håltagnings- eller rivningsjobb eller varför inte
brandskador mellan 100 till 1000 kvm medan
Oxysan 4000 klarar större rivjobb mellan 200
till 1500 kvm. Ofta blir den optimala effekten
om man kombinerar Oxysan med traditionella
luftrenare och stofthanterare.
www.midhage.se

HUSQVARNA
CONSTRUCTION PRODUCTS
Utöver dessa renodlade tillverkare finns
också några andra tillverkare som löpande
tar fram stofthanterare och våtsugar som ett
komplement till sin övriga utrustning. Husqvarna Construction Products tillverkar som
bekant håltagnings-, rivnings- och golvslipningsutrustning. Samtliga produktområden
genererar en hel del damm. Nyligen släppte
Husqvarna Nya Husqvarna DC 6000.
Det nya systemet matchar de högproduktiva Dual Drive slipmaskinerna, Husqvarna
PG 820 och Husqvarna PG 680 som är en stor
fördel för användarna.
Husqvarna DC 6000 ersätter Husqvarna
DC 5500, en dammsugare med ett traditionellt tvåfiltersystem. Med den nya patenterade dubbelskalscyklon-teknologin med
automatisk filterrengöring, tillför DC 6000
flera nya fördelar. Centrifugalkraften i dubbelskalscyklonerna separerar 95 % av dammet
från inloppsluften. Dammet samlas sedan i
ett Longopac®-system. Hållbarheten och pålitligheten hos Longopac® möjliggör snabbt
och dammfritt avyttrande av damm in i individuellt förseglade dammsugarpåsar.
Luften fortsätter in i filtercylindern där
filtret fångar det återstående dammet. Komprimerad luft används även till att hålla filtret
rent och effektivt. Rengöringscykeln är datoriserad för optimal filterrengöring, vilket resulterar i en produktiv dammuppsamlare.
DC 6000 är utvecklad efter HEPA 13-filterstandard. Denna standard är ofta ett krav på
arbetsplatser inom branschen. Det är ett certifierat filter som uppfyller globala hälso- och
miljökrav. För enkel transport kan DC 6000
sänkas 28 centimeter för att passa i fordon etc.
Sammanfattningsvis är DC 6000 pålitlig,
effektiv och högpresterande.

De huvudsakliga fördelarna är dubbelskalscyklon-teknologi med automatisk filterrengöring, vilket ger ett konstant högt luftflöde, mindre damm kvar på golvet vilket sparar
tid och tillför till en hälsosam arbetsmiljö, det
ger hög produktivitet med en kompakt design på stofthanteraren i kombination med
låga underhållskostnader. DC 6000 matchar
PG 820 och PG 680 och är försedd med automatisk backspolning, HEPA 13-filter och
Longopac®-påssystem
Tekniska specifikationer
• Effekt: 5,75 kW
• Märkström, A: 16 A
• Spänning: 400 V
• Elanslutning: 3-fas
• Produktstorlek: 1252 x 766 x 1900
• Vikt: 290 kg
• Luftflöde: 700 m3/h
• Max. vakuum: 20 kPa
• Total filteryta: 7,8 m2
Nyligen lanserade Husqvarna också DC
3000 som är en mångsidig dammsugare som
är kompatibel med företagets kompakta golvslipar PG 400 och PG 450. Den har hög pre-
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standa, låg vikt och är lätt att transportera.
DC 3000 är utrustad med automatisk filterrengöring och kan användas vid både våta och
torra tillämpningar. Den har dubbelt så hög
effekt i jämförelse med Husqvarnas mindre
enhet DC 1400. DC 3000 levereras komplett
med slang och accessoarer. Bland fördelarna märks den Automatiska rengöringen av
dammfilter vilket förhindrar igensättning under arbete. Produkten har en tippbar behållare för lätt avyttrande av damm.
Tippbar behållare för lätt avyttrande av
damm. Dammuppsamlaren levereras med en
Husqvarna multi-adapter som gör det enkelt
att ansluta till en Husqvarna golvslip. Maskinens långa slang på 10 m tillåter DC 3000
att jobba på stora ytor. Andra fördelar är den
kraftfulla 1-fasmotorn, en bullernivå på endast
73 dB(A) och att maskinen kan användas som
både en kraftig torr- och våtdammsugare.
Andra stofthanteringsenheter hos Husqvarna är DC 3300, DC 5500 och DC 1400.
www.husqvarnacp.se

HTC
Tillika Husqvarna så tillverkar även HTC sina
egna serier av stofthanterare. På mässan World
of Concrete lanserades den populär stoftavskiljaren för golvslipare, HTC 80 iD i en ny version HTC 80 iD II. Den nya generationen har
förbättrats på åtta olika punkter. Den största
nyheten med HTC 80 iD II är en helt ny innovativ bottenventil i gummimaterial som effek-

tiviserar tömningen av dammet i cyklonerna
och samtidigt skyddar Longopac®-påsen för
eventuella skador som konventionella luckor
kan åstadkomma. Exempel på andra förbättringar är en ergonomisk dragfunktion på
både filterrensningsventil och bypass-ventil.
Föravskiljaren har fått 30% mer volym vilket
helt enkelt ger plats för mer damm. Maskinen
har nu svetsade filterskarvar vilket förhindrar
dammgenomträngning. Elkontakter har också
flyttats för att ge enklare hantering. Enligt ökar
HTC 80 iD II produktiviteten för golvslipare
med upp till 15% jämfört med traditionella
stoftavskiljare.
www.htc-floorsystems.com

NYA
INDUSTRISUGARE FRÅN KÄRCHER
För att möta tillverkningsindustrins krav på
mobila industriella sugenheter som kan hantera industriavfall från bl. a. metaller lanserar
Kärcher tre nya industrisugare; IVR- serien
för finare partiklar, IVR-L-modeller för spån
och vätskor samt IVR-B-modellerna som är
konstruerade för kontinuerlig drift. Alla modellerna är utrustade med kraftfulla turbiner
för att generera ett högt luftflöde och ett högt
undertryck men med låg ljudvolym.

INDUSTRISUGARE IVR
IVR-industrisugaren har ett dubbelt system för
att hantera stora mängder partiklar och fint
damm. Enheten är försedd med en försepareringskona som avlägsnar grova partiklar innan
ett fickfilter samlar upp den återstående smutsen. Filtret är tvättbart och kan rengöras snabbt
och enkelt. Uppsamlingskärlet för damm och
partiklar är försett med hjul och kan enkelt avlägsnas från enheten. En förslutningsbar polyetenpåse kan även användas för att säkerställa
hanteringen av hälsofarligt damm.

INDUSTRISUGARE IVR-L
IVR-L-modellerna har utvecklats för att ta
bort vätskor och spån. Grövre partiklar samlas upp i ett uppsamlingskärl varifrån vätskan
avskiljs och samlas upp i huvudbehållaren.
Vätskan kan därefter enkelt dräneras ut från
botten av huvudbehållaren genom en slang.
Behållaren kan alternativt även tömmas via
stativets tiltningsfunktion eller fatpump.

INDUSTRISUGARE IVR-B
IVR-B är konstruerade för kontinuerlig drift
och kan byggas in i till exempel en robotcell.
Svensk Rental Tidning • Maj - Juni 2015 • www.SvenskRental.se

Uppsamlingskärlet
är försett med en
avskiljningsplåt som
tvingar de tyngre partiklarna
till botten av uppsamlingskärlet medan de
fina partiklarna samlas upp av patronfiltret.
Avskiljningsplåten är även förstärkt för extra
hållbarhet. Uppsamlingskärlet kan enkelt frigöras för tömning.
”Med de här modellerna kan vi ta ytterligare ett steg och hjälpa våra kunder att förlänga både livstiden och intervalltiden för
underhåll på deras maskinparker. Samtidigt
som operatörerna får en betydligt trevligare
arbetsmiljö”, säger Walter Colazio, Industrisäljare på Kärcher.
Samtliga Kärchers nya industrisugare
finns tillgängliga för alla typer av industriella
applikationer. Alla tre modeller är robusta
konstruktioner där både uppsamlingsbehållare, ramar och handtag är gjorda av tjock
stålplåt. Alla plast och gummiartiklar är i oljeresistent material och modellerna är ergonomiskt byggda för enkel förflyttning. Slangen
på IVR-L är ansluten till toppen av maskinen
och kan vridas 360° för en stor arbetsyta.
Kärcher erbjuder ett brett sortiment av tillbehör till industrisugarna, inklusive slangar i
metall för tyngre avfall och borstmunstycken
för mycket känsliga ytor. Det finns även ett
tryckluftssystem för att rensa bottenhålet
från spån och skärolja som kan anslutas till
samtliga modeller.
www.karcher.se
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DAMMBEKÄMPNING
UTOMHUS FRÅN DUZTECH
Den typ av stofthanteringsutrustning som vi
redogjort för används i huvudsak inomhus.
Men i Sverige finns även en renodlad tillverkare vattenkanoner för dammbekämpning
som heter Duztech och har sitt säte i Östersund. Vi har berättat flera gånger tidigare om
Duztech i SRT och företagets produkter är en
vanligt förekommande syn ute på rivningsarbetsplatser runt om i landet. Men faktum är
att Duztechs produkter även börjar dyka upp
hos entreprenörer runt om i världen. Senast
vi stötte på en användare var ett rivningsföretag i Brasilien. Under 2014 har företaget också
lanserat en del nya produkter och förbätt-

das stationärt eller mobilt. Under förra våren
lanserade man en ny serie kallad T bestående
av enklare dammbekämpningskanoner. I nuläget finns fyra modeller i serien, T300 och
T400 som är manuella och T300 Remote och
T400 Remote som är fjärrstyrda. Under hösten levererade man kompletta och anpassade
system för dammbekämpning vid slagghanteringsanläggningar och mot slutet av året
släppte man en version av modellen TWG där
alla funktioner kan fjärrstyras.
Men inför Maskinexpo lanserar företaget
ytterligare nya produkter för dammbindning,
de fjärrstyrda T300 RMT och T400 RMT.
Strömförbrukningen är låg. Den mindre modellen, T300 RMT, klarar sig med endast 16
ampere och sprutar 30 meter. Den större, T400
RMT, kopplas till 32 ampere och når 40 meter.
Maskinerna ger en extremt fin vattendimma,
som binder mycket av det luftburna dammet.
Vattenflödet är justerbart efter behov.
www.duztech.eu

EFFEKTIVA VATTENKANONER
FRÅN ANDERSEN CONTRACTOR

ringar. Man har lanserat ett mobilt pumpsystem som sitter installerat i en container.
Man har också utvecklat ett spraysystem som
kan användas inom olika områden där vattenbegjutning behövs eller för begjutning av
andra typer av vätskor. Systemet kan använ-

Andersen Contractor har lanserat två nya
smidiga modeller som minimerar dammproblemen vid rivning, krossning och hantering.
Med beteckningen Demolitor lanseras en
ny generation vattenkanoner anpassade för
mindre jobb. De är mobila, eﬀektiva och den
enkla driften gör att brukaren kan fokusera
på annat. Kanonerna har låg vatten- och elförbrukning i kombination med hög funktionalitet för att sprida en ﬁn vattendimma och
binda dammet i luften på bästa sätt. Användbara vid demoleringsarbeten och återvinningsverksamhet med mera.
Demolitor 40 har manuella rörelser och
en räckvidd på 20 – 30 meter. Vattenförbrukning 7 – 28 liter per minut vid 10 bar. Totalt
behöver den endast 3,9 kW och en 16 Ampere
elanslutning. Monterad på hjulchassi. Vikt
200 kg.
Demolitor 50 har manuella rörelser och en
räckvidd på 30 – 40 meter. Vattenförbrukning
9 – 36 liter per minut vid 10 bar. Totalt behöver den 7,7 kW och en 32 Ampere elanslutning. Monterad på hjulchassi. Vikt 240 kg.
Demolitor vattenkanoner kan utrustas
med elektrisk rotation och fjärrbetjäning för
enkel styrning från maskinhytten.
En annan nyhet från Andersen Contractor
är at man blivit återförsäljare för Mist-Air i
Sverige.

Mist-Air har lång erfarenhet av lösningar
av dammproblem. Arbetsmoment som sortering, behandling eller lastning av olika
material kan ge upphov dammbildning.
Mist-Air tar eﬀektivt bort dammproblemen
med en ﬁn vattendimma, som ger en bättre
arbetsmiljö för personal och maskiner samt
även minskar problemen med odörer som
kan förekomma. Till skillnad från andra typer av lösningar mot damning blir det med
Mist-Air inte blöt på golv och maskiner. Vattendimman håller sig istället i luften utan att
falla till marken. Endast den lilla mängd vatten som behövs skickas ut i luften. Mist-Air
systemet monteras snabbt och enkelt i taket
i byggnader. En enda Mist-Air basenhet kan
täcka en byggnad med individuella kontroller för ﬂera delar av området. Med låga installations-, drift- och underhållskostnader
etableras ett eﬀektivt system, som enkelt
kan byggas ut eller framtida behov. Systemet
är byggt med komponenter som undviker
blockeringar av vattenﬂödena och har dessutom hela 20 års korrosionsgaranti. Mist-Air
systemet kan även användas utomhus där
minimala vattenﬂöden är ett krav.
Några fördelar med Mist-Air att erfarenheten. Man har monterat mer än 5000 system världen över. Det är effektivt och tar bort
dammet ur luften optimalt. Dammfritt och
torrt – Golv, maskiner och personal slipper bli
blöta. Det är dessutom enkelt och snabbt att
installera, underhålla och bygga ut eller behov
samt har låga driftkostnader med minimerat
vatten och elförbrukning. Andersen Contractor berättar att Mist-Air dessutom erbjuder
en Pengarna-tillbaka-garanti.
www.andersen-contractor.se
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SVÄRDSÅG FRÅN A-TECH
Svärdsåg EDB480 med dubbla blad för sågning i tegel, Leca, Siporex, poroton, trä,
plast, mineralull etc. Sågen har en 1800w
motor och ett sågdjup på hela 480 mm,
störst i klassen av svärdsågar. Bladen är försedda med ”long life” hårdmetalltänder för
snabb och effektiv sågning. Svärdsågen importeras av Atech Maskin.
www.atechmaskin.se

DEN PERFEKTA

chaufförsbyxan
med stretch
I nära samarbete med åkerier och
chauﬀörer har Skydda hittat den perfekta chauﬀörsbyxan med stretch:
L.Brador 185PB. Den som vill stifta närmare bekantskap med denna högt rankade byxa kan göra det på MaskinExpo,
den 28-30 maj.
L.Brador 185PB är godkänd enligt
EN 471, klass 1. Självklart fungerar de
här byxorna lika bra för till exempel
lagerarbetare som behöver synas. Som
standard ingår sju millimeters knäkuddar. Den som så
önskar kan naturligtvis ta bort
kuddarna från
knäfickorna.
Sammantaget är L.Brador
185PB en smidig och extremt
slittålig byxa i
svalt material
som andas. Byxan är förstärkt
med stretchkevlar på utsatta
partier och använder fyrvägsstretch för optimal rörelsefrihet.
www.skydda.se

Batteridriven stamp för utsläppsfritt arbete
Wacker Neusons nya batteridrivna stamparna finns i två versioner: Den mindre
modellen AS 30 är en specialstamp för
komprimering vid rörläggningsarbeten.
Den batteridrivna stampen AS 50 används
vid klassiska komprimeringsarbeten. Båda
maskinernas batterier går att montera
bort utan verktyg, så att användaren kan
byta ut det tomma batteriet mot ett laddat med endast några få handgrepp. Detta
koncept gör användaren oberoende av
strömkällor och kablar under komprimeringsarbetet. På grund av det utsläppsfria
arbetet håller båda modeller utan problem
de stränga kraven, exempelvis för byggarbetsplatser inne i städer.
”Den batteridrivna stampen är verkligen en nyhet på marknaden. Och den är
resultatet av det nära samarbetet med våra
kunder. Vi har förverkligat en hel del krav
som företag och användare har kommit
med”, säger Alexander Greschner, VD för
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co.
KG. ”T.ex. vid arbeten i gropar och inomhus kan den batteridrivna stampen med
sitt nollutsläpp visa sin styrka fullt ut. Det
utsläppsfria arbetet gynnar inte bara användarens hälsa utan ökar även stampens
användningsområde – och på så vis även
företagets flexibilitet.”

BESPARNINGAR MED 55
PROCENT PÅ ENERGIKOSTNADER
Ytterligare en fördel är de låga driftskostnaderna, eftersom typiska underhållsarbeten för konventionella stampar, exempelvis vid förgasaren faller bort för den
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batteridrivna stampen. Detta gäller även
för energikostnaderna: Genom eldriften
är det möjligt att spara in ca 55 procent.
Dessa egenskaper, nollutsläpp och den
särskilda ekonomiska effektiviteten i driften är även anledningen till att den batteridrivna stampen har få ECO-sigillet av
Wacker Neuson – ECO för ECOlogy och
ECOnomy. Dessutom talar den enkla starten, genom att endast trycka på en knapp,
för den batteridrivna stampen. Batterierna
och uppladdarna har utformats så att de
kan användas oberoende av modell.
Wacker Neuson använder sig av litiumjärnfosfat-batterier. De har jämförts med
de typiska litiumjonbatterierna som används i mobiltelefoner och bärbara datorer, vissa egenskaper som har visat sig vara
mycket fördelaktiga inom byggbranschen.
Det gäller särskilt den höga livslängden:
även efter 1500 laddningscykler står fortfarande minst 80 procent av batterikapaciteten till förfogande. Även den höga
temperaturuthålligheten vid driftstemperaturer mellan -10 och +50 grader Celsius
samt det specifika säkerhetskonceptet vilket tillförlitligt utesluter självantändning
eller flammor vid skador utifrån.
Med införandet av de nya, batteridrivna stamparna erbjuder Wacker Neuson en
innovativ och omfattande produktportfolio för stampar: från 30- upp till 70-kilos
klass och från drift med diesel-, bensin
(2-taktare och 4-taktare) eller elmotor
med batteridrift. Mer urval och expertis
finns det ingen annan tillverkare som erbjuder.
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Miljösatsning!

Samtliga av våra dieseldrivna fordon och utrustningar levereras med
miljödiesel från EcoPar. Jämfört med dieselolja går utsläppen av
många cancerogena ämnen ner med över 90 procent. Halten av kväveoxid i omgivningarna går ner med upp till 50%.

För en renare miljö
på arbetsplatsen
Hydrauliska
betonggolvsfräsar

en
Eg ort
p
im

Självgående mattstripper
Strato-Mobil Hydraulic
Effektiv och tystgående mattborttagare för större ytor.

Effektiva hydrauliska betonggolvfräsar från Von
Arx. VA 30 SH, en kraftfull valsfräs och DTF 25
SH har en vals (250 mm) som kan bestyckas
med 125 mm diamantklingor efter behov för att
kunna fräsa och spåra i betong, bra avverkning.

Nu slår vi ett slag för vårt stora och kompletta uthyrningssortiment av maskiner och utrustningar för hantering av skadligt damm och även betongslamm. När du
behöver rena, leda bort eller skapa undertryck i en lokal
för att eliminera skadligt damm har vi utrustningen som
du behöver. Itex har luftrenare, dammsugar och våtsugar
från Sveriges ledande leverantörer. Renar upp till 5000
m3/timme.

ITEX slip- och golvbehandlingsprogram

ITEX Rental AB med nära 30 års erfarenhet av
maskinuthyrning för bygg- och anläggningsbranschen är en av Storstockholms större
fristående uthyrare. Hos oss hittar du det
mesta du behöver för ditt arbete. I vårt breda
produktutbud finns allt från mindre handmaskiner upp till 5-tons grävare, lastmaskiner,
betonggolvslipar, skyliftar, rull- och fasadställningar m m. Vårt mål är att genom korta beslutsvägar snabbt skaffa fram de maskiner och
utrustningar kunden behöver.
Vi besöker och bevakar viktiga bygg- och
maskinmässor för att du som kund alltid ska
ha tillgång till de senaste maskinerna och utrustningarna. Vår depå ligger centralt intill
Bromma Flygplats i Stockholm. Itex Rental AB
är också återförsäljare av de flesta maskiner
och utrustningar som vi hyr ut. Vi har även
egen import från ett flertal tillverkare i världen.

Välkomna till Itex Rental AB
- Din Hyrpartner!
Direktimport av diamantverktyg
Itex direktimporterar och säljer det världsledande varumärket Carbodiams diamantvekrtyg. Bra kvalitet till låga priser.

“VI HAR FASAD- & RULLSTÄLLNING FRÅN LAYHER”

BYGG

MARK

STÄLLNING

Vi tar hand om dina transporter med egna
bilar eller genom välrenommerade budföretag

LIFTAR
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Dumprar, truckar och teleskoplastare från AUSA
Shamrock Truck AB har i flera år marknadsfört gaffeltruckar från spanska AUSA. Sedan
förra året är företaget även generalagent
för AUSAs teleskoplastare och dumprar.
Nu har Shamrock inlett ett samarbete med
Carlsson & Co, som därmed är företagets
återförsäljare av dumprar i södra Sverige.
Marknadssatsningarna manifesteras på årets
MaskinExpo med ett stort antal maskiner
från mångsidiga AUSA.
Dumprar från AUSA uppskattas som robusta och effektiva maskiner inom underhåll, entreprenad och transportarbeten, både
inom jordbruks-, gruv-, bygg- och industrisektorerna. De senaste årens försäljning visar
att dumprar från AUSA allt oftare löser ar-

betsuppgifter även inom kommunala sektorn
och offentliga organisationer.
”Även inom teleskoplastare erbjuder AUSA
mycket mångsidiga och konkurrenskraftiga
maskiner. Teleskoplastarna har fyrhjulsdrift och
klarar avancerade lyft på alla sorters underlag.
Med kompakt design, rymliga hytter, mycket
bra sikt är de mycket lämpliga för lyft i trånga
utrymmen. Det breda utbudet av tillbehör ökar
mångsidigheten ytterligare”, säger Magnus Andersson, VD på Shamrock Truck AB.
Samtliga teleskoplastare erbjuder fyrhjulsstyrning, krabbstyrning och vanlig framhjulsstyrning. Lyftkapaciteten är 1 300 – 3 000 kg.
Lyfthöjden är 3,9 – 7 meter.
Dumperprogrammet D85 – D1000 från

AUSA har kapacitet från 850 till 10 000 kg.
Maskinerna är kända för hög kvalitet och stor
volym i skoporna. De kan fås med höglyftande
tippning, roterande 180 graders tippning eller
en kombination av båda. I utbudet finns även
självlastande dumprar. Shamrock Truck AB i
Saltsjö-Boo och Carlsson & Co AB i Falkenberg
har båda decennier av erfarenheter inom försäljning av entreprenadmaskiner.
”Vårt samarbete med Carlsson & Co AB
passar perfekt in i vår idé om hur vi ska jobba
med AUSA i Sverige. Tillsammans med nya
återförsäljare och partners så kommer vi att
täcka in hela Sverige när det gäller både försäljning, service och underhåll”, konstaterar Magnus Andersson.

Atlas Copcos prisbelönade LT-stampar visas på MaskinExpo
Atlas Copcos nya LT-stampar är konstruerade för packning där det är ont om plats. Stamparna är ett resultat
av både forskning och återkoppling från användarna.
”En grundlig forskningsinsats och ett nära samarbete mellan FoU och vårt industridesignteam är framgångsfaktorer bakom de nya LT-stamparna”, säger
Fredrik Hägglund, Manager Technical Development
Light Compaction Equipment.
”Genom ett starkt fokus på användarna har vi kunnat förbättra maskinens balans och gjort den otroligt
lätthanterlig”, tillägger han.
En av de viktigaste förbättringarna är den nättare
konstruktionen. Sikten är betydligt förbättrad, med
följden att operatören behöver luta sig 50 procent mindre åt sidan för att se stampens hela fot. Dessutom har
användarens greppyta gjorts 300 procent större för ge
bättre kontroll.
Ökad säkerhet, lägre vikt, hög packningseﬀektivitet,
och god ergonomi är andra användarvänliga aspekter
som juryn imponerats av.
”Enkel service är högprioriterat för våra kunder.
Med den nya konstruktionen har vi lyckats tillgodose
deras höga förväntningar. Även om det är en ära att tilldelas iF Product Design Award är den största glädjen
att vi kan erbjuda våra kunder en riktigt bra produkt”,
avslutar Fredrik Hägglund.
www.atlascopco.se
www.SvenskRental.se • Maj - Juni 2015 • Svensk Rental Tidning
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Jobb för
Företaget Sveab med den
rutinerade platschefen Robert
Lundström i spetsen har tagit
på sig den tuffa uppgiften att
renovera den 80 meter höga
betongskorstenen för Stockholms Vattens reningsanläggning vid Henriksdal.
Text: Roger Olsson, Foto: Västerorts Foto och Roger Olsson

V

entilationsskorsten är den tredje högsta
punkten i Stockholm med sina 120 meter över havet och är troligen den just
nu högst belägna arbetsplattformen också. Den
sträcker sig 80 meter ovanför Henriksdalsberget.
Skorstenens totala längd är 121 meter men den
sträcker sig ytterligare hela 41 meter ner i berget.

PROJEKTET INLEDDES 2013
I skorstensprojektet ingår också montage av
två gigantiska frånluftsfläktar från Atlas Copco som tillsammans levererar 130 m3/sek för
att ventilera hallarna i berget. Fläktarna väger
cirka två ton styck. Det krävs givetvis kunskap
och skicklighet för att kunna hantera och
montera dessa kolosser på ett säkert sätt långt
ner i berget. Enligt nya direktiv så monteras
även nya flygledarljus på skorstenen.
Projektet inleddes 2013 med förberedande
arbeten som betongförstärkning av basen för
skorstenen. Den måste klara av att ta upp den
ökade lasten som kommer i och med renoveringen som den nya yttermanteln i betong
innebär. I maj 2014 påbörjades arbetet på
skorstenen ovan mark. I och med det så började montage av ställning och bygghiss för att
klara av den avancerade uppgiften. Ställningen och bygghissen från GEDA höjdes vartefter gjutningarna sköt i höjden.

UNIK GJUTMETOD

Platschefen
Robert Lundström.
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Den metod man använder vid gjutningen heter
motgjutning. Metoden är lite speciell då man
endast kan sätta klätterformen från yttersidan.
Vanligt är annars att man sätter form på både inoch utsida samtidigt. Doka har levererat klätterformarna, specialplunchar och övrigt väsentligt
formmaterial till det här skorstensprojektet.

r riktiga höjdare
Totalt gjordes 28 förlängningar, det vill säga 28
flyttningar av klätterformen. I varje förlängning
ingår det 8 stycken sektioner som sträcker sig
runt hela skorstenen. Yttermantelns tjocklek
är 25 cm. Totalt har 600 m3 betong gjutits runt
skorstenen och totalt 1 500 ton betong i hela
projektet. Skorstenen väger nu totalt cirka 2 500
ton. Klätterformen hålls på plats med pluncharna, delvis specialanpassade för detta projekt.
Totalt 16 st plunchar, 200 mm långa, håller upp
hela klätterformens vikt under gjutning. Varje
plunch belastas med max 45kN. Det utförs noggranna beräkningar och tester för att säkerställa
att den nyss gjutna betongen brunnit ordentligt
så den håller för belastningen från pluncharna,
på 80 meters höjd.

1,5 KILOMETER BORRHÅL
För att gjuta och fästa den nya manteln på
den gamla skorstenen så borrades in 10 000
dubb i den gamla. Det blev totalt 1 500 meter hål som borrades i betong av bra kvalité.
250 timmar av tufft borrande. Då gäller det
att man har verktyg och maskiner som håller,
är effektiva och ergonomiska. Uppfattningen
på arbetsplatsen är att utrustningen från just
Hilti klarade detta bäst.

STARKA VINDAR PÅ 80 METERS HÖJD
Tidsplanen har hållits trots en del tillstötande problem. Den milda vintern möjliggjorde dock ett effektivt arbete. Men vinden
på så stora höjder ställer till det ibland. Det
blåser i regel 50 procent mer på den höjden.
Sveab har fått skjuta upp gjutningarna flera
gånger på grund av hårda vindar och en gång
till och med fått avbryta
mitt i en gjutning. Allt för
att garantera säkerheten för
GEDA-hiss
personalen. Om något mot
och kran.
förmodan skulle inträffa, att
man blir tvungen att evakuera, så har man från början
inplanerat tre olika vägar
ner. Dels GEDA-hissen, dels
trapporna i ställningen samt
personalkorg för den intill
stående tornkranen.

LEVERANTÖRSKEDJAN
Tidigare samarbeten med de
STIB-certifierade ABC Ställningar och ABC Bygghissar

har fungerat bra, så ABC var en naturlig samarbetspartner även för detta projekt. Projektet rullar på 75 000 kr/dag. Då finns det inte
utrymme för onödiga väntetider. För varje
timme som hjälpen inte kommer kostar det
9 000 kr. Då gäller det att ha valt en samarbetspartner som har starka resurser och som
kan ställa upp med kort varsel när det gäller.
Inställelsetiden, kompetens, flexibilitet, bra
material, kompetent leverantörskedja för
maximalt resultat är faktiskt viktigare än det
lägsta priset.
En stark fördel är att BVM har ett eget lager
i Sverige av tillbehör och reservdelar för snabba leveranser. Det är BVM som levererat bygghissen GEDA 500 ZZP SL till ABC Bygghissar.
“Jag ser BVM som en stabil och serviceinriktad partner som sätter säkerhet och effektiva lösningar främst i sina leveranser, vi
är helt enkelt mycket nöjda med samarbetet”,
ABCs VD Björn Bjelkenstedt.

ANPASSAD HISSLÖSNING
Robert är supernöjd med BVMs GEDA-hiss
500 ZZP SL, ersättaren för den gamla trotjänaren GEDA 7P. Hissen är levererad och monterad av ABC Bygghissar i samband med ställningen från ABC Ställningar. Robert berättar
att han tycker att hissen har varit ändamålsenlig och funkat riktigt bra genom hela det
krävande projektet. Den är enkel att använda,
smidig att placera, tar minimalt med plats i
uppställningen. Den har varit en pålitlig arbetskamrat helt enkelt som aldrig gnäller eller
krånglar något speciellt. Supporten från ABC
Bygghissar och deras leverantör BVM har funkat klockrent. Det är en av de
viktigaste egenskaperna som
utmärker bra leverantörer.
ABCs affärsidé är att de
skall erbjuda branschens
bästa service vad gäller
byggnadsställningar och väderskydd. En ABC-beställare
skall uppleva en konkurrensfördel genom att använda ABC som sin ställningsoch
vädertaksleverantör.
Visionen är att skapa säkra
arbetsplattformar och arbetsmiljöer oavsett vilken
höjd kundens arbete skall
utföras på.

Folk med lätt för svindel bör
hålla sig på marken.

RUTINERAD SPECIALIST
Robert har gått den långa vägen och började
som ”pinn-pojke”. Sedan 1990 har Robert varit verksam som platschef för alla möjliga udda
projekt, som har blivit något av hans specialitet inom betong på broar, vatten, tunnlar, torn
med mera. Han tar sig ofta an projekt de flesta
inte ens vill räkna på. 1995 var han platschef
för renoveringen av Skanstullsbron, då Europas största renoveringsprojekt. Sen 2004 har
Robert ansvarat och utfört mer eller mindre
komplicerade projekt hos Stockholms Vatten,
som dessutom är en kunnig beställare som underlättar planeringen och arbetet. I just det här
projektet så kan Robert med de sin egen Sveabpersonal, som är sju till antalet, lätt överblicka
produktion och kvalité och se till att ha korta
beslutsvägar. Kommunikation och planering är
A och O under bland annat gjutningen. Personalen kan vara uppe i skorstenen 5-8 timmar
utan att komma ner. Det finns givetvis portabel sanitetslösning uppe på plats. Mat och
andra förnödenheter sker med hjälp av GEDAhissen som aldrig får strejka.
“Det är spännande och utmanande att ta
sig an svåra projekt. Man får uppfinna hjulet
varje gång”, säger Robert. “Jag är hellre ute och
löser problem än sitter i telefonen och försöker “deala” med olika leverantörer. Jag har bra
erfarenhet av bland annat ABC Ställningar
och ABC Bygghissar och vet att det funkar bra
tillsammans med dom”, tillägger han.
Apropå GEDA-hissar så är även den intilliggande kranen utrustad med en hiss av modellen GEDA 2PK, som ser till att transportera
kranföraren till och från sin arbetsplats, 100
meter upp i luften.
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Dubbel livslängd
DEWALT® lanserar nya
Extreme hålsågar med
dubbel livslängd för professionella hantverkare så
som rörmokare, elektriker och ingenjörer som
behöver borra hål i olika
diametrar i en mängd
olika material.
Utvecklade för håltagning av stora hål,
mellan 14 och 152 mm i diameter, i en
mängd olika material så som metall och
träskivor. Hålsågarna har en konstruktion av snabbstål (HSS) med tillsatt kobolt och kolstål (HCS) vilket ger högre
prestanda och styrka.
Den nya dubbla tandgeometrin,
tillverkad helt och hållet av snabbstål
kombinerar styrka och materialavlägsning under hela hålsågens livslängd.
Vid 1,12 mm är hålsågsväggen 12 % tunnare än tidigare DEWALT hålsågar för
att reducera motstånd, ge snabbare
sågning och större produktivitet. Samtidigt reducerar DEWALTs härdade
ToughCoatTM beläggning friktion och
värme och förlänger därmed hålsågens
livslängd.
Peter Zakrison, Trade marketing
Manager på DEWALT berättar, “Professionella hantverkare arbetar kontinuerligt med korta tidsfrister på byggarbetsplatsen. Tack vare ny och robust design
ger de nya hålsågarna snabb och ren
håltagning och möjliggör för användaren att såga enkelt och med precision.
Tillsammans med enkel plugg-borttagare är detta sortiment idealisk för
snabb håltagning.”

Nya tandemvälten Volvo DD25B levererar
branschledande produktivitet och prestanda
Den nya tandemvälten DD25B från Volvo Construction Equipment
med en Steg IV-motor når oslagbara resultat med maximal drifttid.
Volvo Construction Equipments tandemvält
DD25B drivs av en tålig och bränslesnål trecylindrig motor som uppfyller Steg IV-reglerna
för utsläpp utan kostnaden och komplexiteten
hos ett efterbehandlingssystem. Volvos D1.7Amotor på 25 hk är perfekt anpassad till vältens
hydraulsystem och levererar hög prestanda
med 7 % minskning av bränsleförbrukningen.
DD25B erbjuder högfrekvenspackning,
valmöjlighet mellan 3 300 eller 4 000 varv/
min beroende på applikation, med ökad
produktivitet tack vare att föraren kan köra
snabbare och ändå hålla optimalt mellanrum
mellan slagen. Säkerheten och precisionen
förbättras av de vinklade valsinfästningarna,
den sluttande huvens utformning och den
optimalt placerade, förskjutningsbara stolen
som ger föraren 360° vy över valsens kanter
och omgivning både när välten rullar framåt
och bakåt. De maskinbearbetade valsarna
med avfasade kanter är perfekt cylindriska,
och ger en jämn yta utan märken, samtidigt
som excentersystemet garanterar kraftfull
prestanda, likvärdigt med maskiner som har
avsevärt mycket större motorer.

JÄMNA YTOR
Den avancerade konstruktionen hos det trycksatta vattensystemet på DD25B underlättar
jämn, slät packning med maximal drifttid.
Det pålitliga, rostfria systemet levererar ett
jämnt vattenflöde till både den främre och bakre valsen för att inte asfalt ska fastna på den.
På så sätt garanteras en yta med hög kvalitet
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och maskinen skyddas från skador. De finmaskiga filtren bakom vart och ett av de åtta
sprutmunstyckena hindrar igensättning och
ser till att vattnet sprutar jämnt över ytan. Den
branschledande vattentankkapaciteten minimerar stilleståndstiden för påfyllning. Föraren kan enkelt övervaka vattennivån i tanken
med hjälp av en mätare som syns tydligt från
förarstolen och eﬀektivt planera serviceuppehållen. Föraren kan även justera intervallet
mellan vattenbegjutningarna för att spara vatten om det behövs och minska stilleståndstiden för påfyllning. När det är dags för service
kan vattenmunstyckena snabbt och enkelt tas
bort utan behov av verktyg för att få maskinen
tillbaka i drift så snabbt som möjligt.

ENKELT UNDERHÅLL
Volvo DD25B är en av de mest robusta vältarna på marknaden, med minimala underhållskrav. Avstrykarna på främre och bakre
valsen är gjorda av hållbart uretan för att öka
eﬀektiviteten och livslängden samtidigt som
de excentriska lagren, byggda för att tåla hög
temperatur och rotationshastighet, är permanentsmorda. Vibrationsfunktionen startar
automatiskt när FSR- spaken flyttas från neutralläget och kopplas ur när spaken är i stoppläge, för att minska risken att ytan skadas.
Dagliga inspektioner är enkla att utföra
tack vare den lätta huven, som lutas framåt
med hjälp av två gasfjädrar. Detta ger enkel
åtkomst till motorn och de hydrauliska komponenterna från marknivå.
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Färmartanken lanserar ny flaktank för bränsle

NY TILTROTATOR
Under våren har engcon presenterat den
sjätte tiltrotatorn i generation 2-serien.
Nytillskottet heter EC204 och är optimerad för grävmaskiner på 2-4 ton. En
av de stora nyheterna som skiljer EC204
från föregångaren EC02B är att den nya
modellen kan utrustas med integrerad
grip, alternativt extra hydraulfunktion.
EC204 premiärvisas på MaskinExpo,
den 28-30 maj.
”EC204 är en produkt som direkt kan
härledas till kundönskemål som senare
förverkligats i en färdig produkt”, berättar Martin Engström, aﬀärsutvecklare
på engcon.
Martin Engström berättar att i de
Nordiska länderna är det lika vanligt
med tiltrotator på de mindre maskinerna som det är på de lite större modellerna. Många av kunderna som han
och övriga på engcon haft kontakt med
under de senaste åren har efterlyst en
något kraftigare modell än EC02B, som
på sikt kommer ersättas med EC204.
EC204 har 45 graders tiltvinkel och
kan med fördel utrustas med engcons
proportionella styrsystem DC2, för steglös styrning med högsta precision och
fjärrsupport via mobilnätet. För maximal säkerhet sitter det som standard
lasthållningsventiler på tiltcylindern.
Försäljningsstart på de nordiska
marknaderna beräknas till hösten 2015,
följt av början av 2016 på övriga länder.
www.engcon.com

PUTSSPRUTA FÖR ALLA
Nu har alla råd med en egen putsspruta. En
enkel spruta som endast kopplas till en kompressor, blanda bruk, skopa upp i sprutan, sen
är det bara till att putsa Enkelt, eller hur?
Putssprutan importeras av Atech maskin.
www.atechmaskin.se

De omfattande dieselstölderna har ökat intresset för flaktankar, som gör det möjligt att ta med så mycket bränsle
som möjligt utan krav på ADR-behörighet. Färmartanken
erbjuder flera lösningar för detta och lanserar nu en ADR/
IBC-behållare på 440 liter. Den nya flaktanken presenteras
på årets MaskinExpo, den 28-30 maj.
Flaktanken från Färmartanken går att använda till både
diesel och bensin. Pumpen monteras antingen ovanpå eller på sidan av tanken.
www.farmartanken.com

Nu kommer Tatra till Sverige

introduceras på MaskinExpo
Genom sina goda terrängegenskaper klarar Tatra många av dumperjobben, men till
skillnad från dumper kan Tatra köras lagligt
med betydligt mer last på väg. Nu kommer
Tatra till Sverige, med Cordestam Maskin
AB som generalagent. Introduktionen sker
på årets MaskinExpo, den 28-30 maj.
Cordestam Maskin AB är familjeföretaget
med 33 års erfarenhet av entreprenadmaskiner.
Under åren har företaget introducerat noga
utvalda maskiner för den svenska marknaden.
Sedan tidigare är företaget generalagent för
BELL dumprar och Eurocomach grävmaskiner. Nu är det alltså dags för nästa stora steg.
”Genom försäljningen av dumprar från
BELL har vi sett ett behov av möjlighet att köra
med last på väg. Då BELL har varit 2.6 meter
bred så är den godkänd att för just last på väg.
En begränsning är dock vikten. På allmän väg
så är max totalvikt 25 ton för 3-axlat fordon och
då maskinen väger 19 ton så blir det max 6 ton i
korgen. Vi har sett behov av ett fordon som tar
sig fram bra i tuﬀ terräng, men som lastar mer
på väg”, säger Robert Cordestam.
Robert Cordestam och hans kollegor är
mycket stolta över att nu kunna erbjuda Ta-

tra på den svenska marknaden.
Lastbilstillverkningen i tjeckiska Tatra
har anor från 1898. Serietillverkningen började 1914. Det som kännetecknar Tatra är
de otroliga terrängegenskaperna, som gjort
att företaget vunnit lastbilsklassen i Dakar
Rally sex gånger. Även Amerikanska Navistar har valt Tatra som samarbetspartner. Anledningen är att de testat terrängbilschassin
över hela världen och anser att Tatra är det
bästa som går att finna.
Chassit, som bygger på patent från 1923,
har en unik uppbyggnad med delade axlar
med dubbla pinjonger och kronhjul.
Däcktrycket justeras genom en knapptryckning från hytten, så när fordonet körs ut
i terrängen sänker föraren trycket för bättre
terrängegenskaper. Lufttillförseln sker genom en integrerad kanal i axeln, vilket betyder att det blir fritt från slangar på utsidan.
”Vi levererar Tatra efter enligt kundens önskemål. Exempel på valmöjligheter är antal axlar, typ av hjul, typ av flak, lastväxlare, kran, etcetera”, säger Robert Cordestam, som ser fram
emot att rulla in med Tatra på MaskinExpo.
www.cordestam.com
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NY HYBRIDSÄNDARE 		
ÖKAR RADIOSTYRNINGENS
MÖJLIGHETER

ENKLARE OCH SNABBARE RÖRLÄGGNING MED NY LJUSSTARK LASER
Ökad tydlighet och ljusstyrka är utmärkande för TP-L5 – en ny serie
rörläggningslasrar från Topcon Positioning Group. Den nya serien
ger även av ökad kontrast i displayen och förbättrad batteridrifttid
med 20 procent vid val av grönt laserljus. TP-L5 lanseras av Blinken
Tools på årets MaskinExpo, den 28-30 maj.
I Topcons rörläggningslasrar ingår sedan tidigare många funktioner som ger snabb uppställning och ökad produktivitet, vilket även
gäller TP-L5.
Den nya serien erbjuder två modeller, en
med grönt laserljus och en med rött laserljus.
Båda modellerna är försedda med den automatiska inriktningen i sidled, SmartLine, för snabb
inriktning och har en lutningsinställning från
minus 15 procent till 40 procent. Modellerna har
även helautomatisk självnivellering, helgjutet
aluminiumchassi, IP standard IPX8 och möjlighet att använda alkaliska batterier.
”TP-L5 har även ett mycket brett sortiment av tillbehör och den kommer också
med Topcons femåriga garanti”, säger Ulrich

Hermanski vid Topcon Europé Construction
Business.
Topcon var pionjärer med grön laser för
nästan två decennier sedan. Anledningen till
att företaget erbjuder grönt laserljus är att det
är upp till fyra gånger synligare än konventionellt laserljus. Det gör rörläggningen både
enklare och snabbare.
”Idag är vår patenterade GreenBeam-teknik det obestridda valet för entreprenörer
som vill ha den högsta produktiviteten vid
alla sina rörläggningsarbeten”, fortsätter Ulrich Hermanski, som framhåller att företagets
rörläggningslasrar är utvecklade för valmöjlighet, mångsidighet och tillförlitlighet.
www.blinken.eu

Nytt klippaggregat till Truxor amfibisk maskin
På MaskinExpo presenterar Dorotea Mekaniska AB Doroklippen ESM 2150, som är
speciellt utvecklad för arbeten i våtmarker.
De kraftiga dubbelverkande knivarna med
hydraulisk direktdrift klipper eﬀektivt grövre
växtlighet.
Den nya våtmarksklippen i kombination
med Truxors låga marktryck och flytförmåga
ger unika möjligheter till arbeten i känsliga
våtmarker och naturområden.
www.doroteamekaniska.se
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Tele Radio, som är specialist på radiostyrning, lanserar på årets MaskinExpo
en ny hybridsändare. Beteckningen är
TG-T14-x och den ingår i Tigersystemet, som är det mest avancerade av Tele
Radios radiosystem.
Nya spännande hybridsändaren
TG-T14-x har sex eller åtta analogaknappar och fyra stycken tvåstegsknappar. Produkten är det perfekta valet för
den som önskar styra applikationer med
variabel hastighet och som samtidigt
vill ha möjlighet att använda vanliga on/
oﬀ-funktioner med tvåstegsknappar.
De analoga knapparna är utvecklade
av Tele Radio. Dessa knappar har en
unik inbyggd säkerhetsfunktion, som
hindrar dem från att bli oavsiktligt aktiverade via starka magnetfält, vilket ofta
förekommeri industriella miljöer.
En annan ny produkt i Tigersortimentet är den nya Can-mottagaren,
vilken även har J1939- protokoll, som är
populärt inom lastbilsbranschen.
www.teleradio.com
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Milwaukee laddar MaskinExpo med pålitliga nyheter
Borrskruvdragare, slagborrmaskin, slagskruvdragare, kombihammare, bimetall-hålsåg och ett kraftfullt Redlitium-Ion-batteri. Det
är några av nyheterna från Milwaukee, som visas av TTI-EMEA på
årets MaskinExpo, den 28-30 maj.
Kompakt M18 borrskruvdragare med kolborstfri motor. Endast 174 millimeter i
längd. 13 millimeters metallchuck – enkla
bitsbyten. 18-stegs momentinställning plus
borrläge, 60 Nm, 450/1800 varv/min. Borr
Ø i stål/trä: 13/38 mm. REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i verktyg och
batteri levererar bästa uthållighet. Softgrip
handtag, bälteshållare. Inbyggd LED- lampa
som lyser upp arbetsytan. REDLITHIUMION™ batterier ger lång driftstid och optimal hållbarhet. Batteriindikator visar hur
mycket ström det finns kvar i batteriet. Vikt
inkl. batteri 2,0 kg. Levereras med 2 X 5,0
Ah REDLITHIUM-ION™ batterier, 100 min
laddare och väska.

SLAGBORRMASKIN M18 BLPD-502C
Kompakt M18 slagborrmaskin med kolborstfri motor. Endast 187 millimeter längd. 13
millimeters metallchuck – enkla bitsbyten.
18-stegs momentinställning plus borrläge,
60 Nm, 450/1800 varv/min. Slagtal 28 800
slag/min. Borr Ø i stål/trä/murverk: 13/38/16
millimeter. REDLINK™ elektroniska över-

belastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet. Softgrip handtag,
bälteshållare. Inbyggd LED-lampa som lyser
upp arbetsytan. Batteriindikator visar hur
mycket ström det finns kvar i batteriet. Vikt
inkl. batteri 2,1 kg. Levereras med 2 X 5,0 Ah
REDLITHIUM-ION™ batterier, 100 min laddare och väska.

SLAGSKRUVDRAGARE M18 BLID-502C
Kompakt M18 slagskruvdragare med 1⁄4˝ Hex
fäste och kolborstfri motor. Endast 137 millimeter lång. Vridmoment på hela 170 Nm. 2800 varv/
min. 3600 slag/min för maximal produktivitet.
Softgrip handtag, bälteshållare. REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet. Metallväxelhus.
Inbyggd LED-lampa som lyser upp arbetsytan.
Batteriindikator visar hur mycket ström det finns
kvar i batteriet. Vikt inkl. batteri 1,7 kg. Levereras
med 2 X 5,0 Ah REDLITHIUM-ION™ batterier,
100 minuters laddare och väska.

KOMBIHAMMARE M18 CHPX-502C
M18 FUEL SDS+ kombihammare med PO-

WERSTATE™ motor för upp till två gånger
längre livslängd på motorn och 25 procent mer
kraft. Slagenergi 4,5 J. Borrkapacitet i betong
28 millimeter. 5000 slag/min. Låg vibrationsnivå, 8.6m/s². 4 olika steg för maximal mångsidighet. FIXTEC - verktygslös chuck. Batteriindikator. Kompatibel med M18-28 CPDEX
dammutsug. Vikt 4,3 kg. Levereras med 2 x 5,0
Ah REDLITHIUM-ION™ batterier, 100 min
laddare, FIXTEC 13 mm snabbchuck, stödhandtag, djupanslag och väska.

REDLITIUM-ION M18 B5
M18 - 5,0 Ah REDLITHIUM-ION-batteri för
maximal kraft. Längre driftstids, mer kraft
och längre livslängd. Batteriet håller 20 procent lägre temperatur med hjälp av uppgraderad värmeskydd för längre batterilivslängd
och fler laddningscykler. Avancerad batteriteknologi och det mest rubosta batteriet på
marknaden. Batteriindikator. Kompatibelt
med samtliga M18 verktyg.

HOLE DOZER
HÖGEFFEKTIV BIMETALL-HÅLSÅG
Livslång garanti mot avbrutna tänder.
Tandgeometrin ger den mest hållbara
tandformen och bästa livslängden. Flera
djupa ingångar och snabb pluggborttagning, underlättar borttagning av tunt material.
www.milwaukeetool.se

www.SvenskRental.se • Maj - Juni 2015 • Svensk Rental Tidning

42

Flexibla Trimble Geo7X ger
cm-noggrannhet i handen Världspremiär på
Trimtec AB visar på årets MaskinExpo för första gången i Sverige GPSMaskinExpo för
mottagaren Geo7X från Trimble. Handdatorn kan användas med vanlig
tvåmeters stång, med kort en meters stång eller helt handhållen – hela
DINO 190XTE –
tiden med enastående exakthet.
SLÄPVAGNSLIFTEN
MED 250KG
KORGKAPACITET!
Handdatorn är utvecklad för att möta markentreprenörers behov inom utsättning och
inmätning. Det smidiga formatet gör handdatorn enkel
att använda, i synnerhet som
mätning kan utföras med
eller utan stång. För att ytterligare underlätta i trånga
passager och i skymda förhållanden kan handdatorn
kompletteras med en laserpekare, varpå positionen
anges för punkten där laserstrålen träﬀar underlaget.

Geo7X använder sig av samtliga befintliga
satellitsystem för positionering och klarar
även samtliga kända planerade system, däribland GPS, Glonass och Gallileo. Handdatorn
har inbyggd WiFi, modem, blåtand och kamera. Den är lätt och smidig och är utrustad
med rejäl batterikapacitet. Fältprogramvaran
Trimble Access är välkänd och beprövad.
Sammantaget gör det Geo7X till en handdator som kombinerar högsta kvalitet med
maximal flexibilitet.
Trimble är pionjären inom satellitnavigering och startade sin verksamhet redan
1978.

ROBUST KLIPPARE MED ALLHJULSDRIFT
Allhjulsdrift (AWD) och Automatic Drive
gör Toro Recycler 55 AWD till en riktig arbetsmyra. Den tar sig smidigt fram även i
tuﬀ terräng och på sluttningar. Dessutom
ger den ett utmärkt grepp även när underlaget är vått. Gå-bakom-gräsklipparen presenteras av Hako Ground & Garden AB på

årets MaskinExpo, den 28-30 maj.
Toro Recycler 55 AWD är utrustad med
tre klippsystem (Recyler on Demand, uppsamling och sidoutkast). Kraften kommer
från en Briggs & Stratton Quantum 675 med
6,5 hästkrafter.
www.hako.se

NYHET

Svärdsåg EDB480

För sågning i porösa material.
Tegel, leca, siporex, poroton,
trä plast, mineralull e.t.c.
Mer information på vår hemsida!

A-tech maskin

www.atechmaskin.se ; E-post: info@atechmaskin.se
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Dinolift och Zip Up har glädjen att på
Maskinexpo introducera den nya släpvagnsliften, DINO 190XTE, med imponerande 250 kg kapacitet i korgen. Den
förstorade aluminiumkorgen är utrustad
med en port för bättre ergonomi då man
stiger in i korgen. Tack vare förbättringar
gällande bekvämlighet och korgkapacitet har man mera komfort och utrymme
att arbeta och röra sig i. Det innebär
också bättre produktivitet - man kan ha
mera utrustning med sig på en gång för
att utföra arbetet smidigare.
Den nya XTE släpvagnen är naturligtvis utrustad med den för DINO sedvanliga standardutrustningen som gör maskinen effektiv på arbetsplatsen: ett starkt
drivsystem, kontinuerlig svivel samt 180°
hydraulisk korgvridning. Tack vare spindelstödbenen kan man enkelt nivellera
liften i upp till 8° lutning. Under korgen
finns en lyftpunkt för materiallyft upp
till 250 kg vilket ytterligare medför en
mångsidig användning av liften, samma
lift fungerar som en personlift och som
tilläggshjälp vid lokala materiallyft.
“Våra kunder har uttryckt klara önskningar: de vill ha lösningar som förbättrar produktiviteten, och större korgkapacitet och större korg är två viktiga
egenskaper. Vi vet också att släpvagnsliftar är mycket populära, så länge de är väl
utrustade och gör jobbet effektivt. För
oss är det mycket viktigt att kontinuerligt lystra till våra kunders behov och utveckla och producera DINO släpvagnar
som möter användarnas specifika önskemål. Det är det bästa sättet att lyckas
på den starkt konkurrerade marknaden
för personliftar”, säger Karin Nars på Dinolift.
“Vi vill tacka alla våra svenska kunder
för den feedback vi regelbundet får som
har hjälpt oss att utveckla våra liftar”.
www.dinolift.com
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ATLAS COPCO LANSERAR NY
högtryckskompressor med steg IV-motor
DrillAir Y35 är en ny högtryckskompressor från Atlas Copco. Den är
avsedd för olika typer av djuphålsborrning, såsom energiborrning, brunnsborrning och grundläggning. På MaskinExpo, den 28-30 maj, visar Atlas
Copco den nya kompressorns bidrag till produktivitet, ekonomi och miljö.
Atlas Copco konstaterar att DrillAir Y35 erbjuder en betydande ökning av borrhastighet,
bränsleeﬀektivitet och tillförlitlighet. Den levereras med en Scaniamotor för att möta de
stränga utsläppskrav som gäller för steg IV.
DrillAir Y35 kan borra två 4,5-tums energibrunnar på en dag. Detta tack vare sin höga
täckningsgrad med 35 bars tryck och 34,8 kubikmeter per minut (580 liter per sekund) flöde.
Med hjälp av Dynamic Flow Boost tekniken
ökas flödet från 34,8 till 39 kubikmeter per minut (650 liter per sekund). Det innebär snabbare
spolning och påfyllning av borrsträngen och en
kortare tid för att avsluta en brunn.
”DrillAir Y35 sänker kostnaderna för djuphålsborrning. Lägre underhållskostnader, minimal bränsleförbrukning, ökad drifttid och
snabbare borrhastighet gör tillsammans stor
skillnad för resultatet”, säger Fredrik Ålund,
Business Line Manager på Atlas Copco.
Arbetstryckområdet kan, beroende på
driftsparametrar, sättas så lågt som 15 bar

med den patenterade Atlas Copco XPR-tekniken. Bränsleförbrukningen är mindre än 2,2
liter bränsle per borrad meter.
Atlas Copco använder en Scaniamotor för
att uppfylla steg IV-kraven för industrimotorer. Utsläppskraven syftar till att minska
kväveoxider och partiklar till nära nollnivå.
Detta gör DrillAir Y35 mycket lämplig för
projekt där miljöaspekterna är viktiga. Kompressorn uppfyller därmed kraven som ställs
i storstadsregionerna. Motorkomponenterna
från Scania maximerar dessutom prestandan.
Unika designfunktioner, bland annat en inbyggd oljerenare och separata topplock, bidrar till ökad livslängd.
Transporten underlättas tack vare kompressorns kompakta mått. Den korta kompressorramen (4,1 meter) säkerställer att en
enda lastbil kan lasta både kompressor och
rigg. För att minimera rostangrepp så används en ny metod med tre-lager av skyddsbeläggning på kompressorns kaross.

STÄLLBAR SLUTFRAKTION
PÅ NY SIKT- OCH
KROSSKOPA FRÅN ALLU
TS-skopan från ALLU är unik då den
möjliggör två olika fraktionsstorlekar
från en och samma enhet. Allt bara genom att positionera om toppgaller stagen i skopan. Utöver ställbar slutfraktion bjuder TS-skopan på avsevärt ökad
kapacitet i blöta och kladdiga material.
ALLU presenterar den innovativa skopan på MaskinExpo, den 28-30 maj.
Skopans trumkonstruktion utvecklades för några år sedan i ALLU DLserien, som består av skopor för mindre
basmaskiner. DL-seriens stora framgångar världen över drev på viljan att
ta denna konstruktion vidare till större
ALLU-skopor. Nu är den alltså här.
Den största nyheten är att slutfraktionen kan ändras genom en enkel
omplacering av stagen i toppgallret.
Tillgängliga fraktioner är 0-16/0-32 millimeter, 0-25/0-50 millimeter samt en
bark- och biomaterialsinriktad 0-35 millimeter. Totalt erbjuds sju olika skopstorlekar för grävmaskiner på 16 till 45
ton, samt lastmaskiner på 7 till 30 ton.
TS-trummorna erbjuds med två olika
typer av tänder. Standardtänderna är
lämpliga för sortering av exempelvis fyll
och matjord. Yxformade tänder används
när krosseﬀekt önskas i exempelvis bark
och biobränsle. Konstruktionen är patentsökt.

ATV Sweden lanserar kraftpaketet
U Force 550 EFI på MaskinExpo
Det senaste tillskottet på UTV & Side
by Side från CFMOTO visar musklerna
på årets MaskinExpo, den 28-30 maj.
Där presenterar ATV Sweden modellen
U Force 550 EFI – ett kraftpaket med
550 cc, dubbla A-armar och individuell

bakhjulsupphängning.
U Force 550 har LED-list fram och
LED-bakljus. Det tippbara flaket gör
den redan mångsidiga maskinen perfekt för exempelvis gårdsarbete och
jakt.
www.SvenskRental.se • Maj - Juni 2015 • Svensk Rental Tidning
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BOSCH UTVECKLAR FRAMTIDENS
BATTERITEKNOLOGI FÖR ELBILAR

Forskningsavdelningen på Bosch arbetar med
efterföljarna till litium-jon batterierna, exempelvis batterier som bygger på litium-svavel
teknologi med potential för ännu högre energidensitet och kapacitet. Bosch uppskattar
att litium-svavel batteriet är redo för serieproduktion tidigast i mitten av nästa årtionde.
Det finns flera sätt att höja batteriernas
kapacitet, exempelvis spelar materialvalet för
anoden och katoden stor roll för battericellens kemi. De flesta av dagens katoder består
av antingen nickel-kobolt-mangan (NCM) eller nickel-kobolt-aluminium (NCA), medan
anoderna görs av grafit, mjukt eller hårt kol
alternativt kiselkol.
Högspänningselektrolyter kan öka batterikapacitet ytterligare och höjer spänningen
inom cellen från 4,5 till 5 volt. Den tekniska
utmaningen ligger i att garantera säkerhet
och lång livslängd samtidigt som förmågan
förbättras. När det kommer till högpresterande batterier så fokuserar Bosch på att utveckla övervakning och styrning av såväl de
individuella cellerna som av systemet i stort.
Utmaningen är att styra ett högspänningsbatteri på ett säkert vis; upp till tio mikro-

kontroller styr energiflödet i cellerna via ett
CAN bussystem. Sofistikerad batteristyrning
kan förhöja en bils räckvidd med upp till tio
procent – utan att cellkemin behöver ändras.
Att det finns många platser där man
snabbt kan ladda sitt elektriska fordon kommer att få en stor påverkan på batteritekniken. Ju fortare ett elfordons batteri kan laddas desto mindre viktig blir dess räckvidd.
Helautomatiska fordon gör även laddningen
mycket enklare, då de kan söka upp laddstationer utan att föraren behöver ingripa. Hur
detta kan komma att fungera demonstreras
av V-Charge, ett projekt som leds av Bosch,
VW och ett antal europeiska universitet. Idén
är att när föraren parkerar, exempelvis i ett
garage, kan han eller hon använda en app i
sin smartphone för att dirigera det elektriska
fordonet till en laddstation. När föraren återvänder till garaget kör bilen automatiskt tillbaka till upphämtningsplatsen.
Det finns även andra tänkbara scenarier,
exempelvis skulle en förare kunna beställa
ett fordon från en bilpool via sin mobiltelefon
och bilen skulle automatiskt köra till den upphämtningsplats föraren önskar. Bilpooler är i

själva verket ännu ett område som förändrar
kraven på batterierna – exempelvis på livslängden, eftersom livslängden för ett pool-fordon
ofta är kortare än de 15 år som är den livslängd
ett fordonsbatteri uppskattas ha.
Det finns olika stadier i ett batteris liv. Ett
pool-fordon, som kör en lång sträcka under
en kort tidsperiod, kräver ett nytt batteri med
full prestanda. Å andra sidan kan ett bättre
begagnat batteri fungera precis lika bra i bilar som enbart körs sporadiskt längs kortare
sträckor, något som hade sänkt priset för en
elbil. Även efter tolv år – medellivslängden
för en bil – har batteriet fortfarande 80 procent av sin ursprungliga prestationsförmåga
och kapacitet. Detta betyder att dess komponenter kan vara användbara för exempelvis
effektlagring. I Hamburg kopplas använda
batterier från elfordon ihop för att skapa
ett stort effektlagringssystem i ett ”Second
Life”-projekt. Det kan tillhandahålla energi
på ett par sekunder och hjälper till att stabilisera elnätet. Med detta projekt arbetar Bosch,
BMW Group och Vattenfall tillsammans för
att driva utvecklingen inom elektromobilitet
och energilagring framåt.

Batteridriven kompaktlastare
perfekt för inomhusjobb
Den lika smidiga som miljövänliga kompaktlastaren Sherpa 100 Eco är batteridriven och därför perfekt för inomhusjobben. Broby Maskin AB visar maskinens många fördelar på MaskinExpo, som hålls på STOXA den 28-30 maj.
Maskinens prestanda i kombination med kompakta mått samt avgasfri
och tyst drift gör den till ett utmärkt hjälpmedel vid bygg- och rivningsarbeten inomhus. Sherpa 100 Eco är även perfekt för arbeten i djurstallar.
Platsen som normalt upptas av en förbränningsmotor ger i Eco-varianten plats åt batteriet. På en laddning kan maskinen användas i upp till
åtta timmar, beroende på användning. Kompaktlastarens bredd är 76 cm.
www.brobymaskin.se

En Siktskopa med
justerbar fraktion

S

imex nya revolutionerande Siktskopa VSE30
har justerbar slutfraktion. Genom ett helt nytt patenterat system kan man justera slutfraktionen direkt från
förarkabinen utan stillestånd!
Med siktskopan kan man,
sortera många olika sorters
material t.ex. betong, tegel, fyll-
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nadsmassor och matjord m.m.
Skopan finns i två modeller,
den mindre med två valsar och
den större med tre valsar.
Skopan säljs av AMAS
Svenska AB i Enköping.
Under MaskinExpo kommer siktskopan att dem demonstreras i AMAS monter
1303.

www.swepac.se
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Planlaser som är helt
självnivellerande och
även utrustad med
lutningsfunktion

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

360° Maskinmottagare med lutningsindikator
och med flexibelt fäste för enkel & säker
montering.

Multifunktionell Plan-& Vertikal laser
med finesser som smart skanning,
lutningsfunktion & lodpunkt.

Vi fokuserar på en sak, att utveckla och leverera robusta maskiner
till de mest krävande kunderna - uthyrningsbranschen. De vet att
en viktig framgångsfaktor är en hög beläggningsgrad och det vet vi
också. Swepac har lång erfarenhet av konstruktion och tillverkning
av markvibratorer som bara går och går. Du vet väl om att vi har
ett komplett program av maskiner för betongbehandling också.

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

Karlstad
054 - 21 60 60

Göteborg
031 - 20 40 10

Stockholm
08 - 754 31 30

Helsingborg
040 - 49 03 40

Uthyrarens och
kundens val

Välkommen att prata maskiner med oss!
Glenn Eriksson: 070-635 38 14
Thomas Ekstrand: 070-598 06 02
Daniel Bransell: 070-598 06 11

www.blinken.eu
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SMIDIGT OCH KOSTNADSEFFEKTIVT
Skellefteå måste vara en
bra grogrund för stora och
världskända produkter. Två
bra exempel är Brokk och
Alimak och i den här artikeln
ska vi titta lite närmare
på Alimak, en av världens
största tillverkare av byggoch industrihissar. I år är
Alimak Hek aktuella med en
ny smidig bygghiss kallad
Alimak Scando 65/32 perfekt
för uthyrning.

T

idigare i år bjöd företaget i Skellefteå
in till presentation av sina senaste produkter. Det var lite olika kunder och
distributörer från Europa. I fokus var naturligtvis Alimak Heks nya bygg och materialhiss Alimak Scando 65/32 som vi berättade
om i slutet av förra året. På mässan Bauma
China i november förra året visade Alimak
Hek två nya bygghissmodeller: ALIMAK SC
65/32 och SC 45/30. Modellerna lanserades för
marknader utanför Europa men nu har man
även släppt SC 65/32-konceptet här hemma.
Bygghissen finns i enkel eller dubbel konfiguration, hissmodellen erbjuder nyttolaster av
2,000 kg per korg, och måttet på hisskorgarna
är 1,5 x 3,2 m. Hissarna finns med antingen
DOL (Direktstyrda) eller FC (Frekvensstyrda)
enheter tack vare en högeffektiv egentillverkad växellåda. Hissarna har också fått ny
design med god kvalitet och är tillverkade i
höghållfasta material som garanterar låg energiförbrukning. Andra fördelar är förbättrad
köreffektivitet och mindre slitage för låg total
ägandekostnad.

ALVAR – EN SANN ENTREPRENÖR
Kvalitet och säkerhet har alltid varit kännetecknande för Alimak Heks produkter sedan
den första hissen lanserades på marknaden
1950. Det var en materialhiss med masttorn
i trä. Hjärnan bakom alltihop var Alvar Lindmark som grundade företaget 1948 i Skellefteå. Alvar Lindmark var en entreprenör i
Svensk Rental Tidning • Maj - Juni 2015 • www.SvenskRental.se
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MED NYA HISSAR FRÅN ALIMAK
ordets rätta bemärkelse, en kreatör och uppfinnare som gjorde ett starkt avtryck i hembygden som en man med gränslöst många
idéer och ibland ganska högtflygande planer.
Redan 1950 fick Alvar sitt första hisspatent.
Alvar stannade i det bolag han hade grundat
i 17 år.
Det har hänt mycket under Alimak Hek
hittills snart 70-åriga historia. Drygt 12 år efter bolaget grundades skulle man lansera den
hissprincip som man kom att bli mest känd
för det vill säga de kuggstångsdrivna bygghissarna. Efter det lanserades det ena hisskonceptet efter det andra i rasande fart. Parallellt
allt sedan starten har Alimak Hek vid sidan
av sin utveckling och produktion av bygghissar även tillverkat permanenta industrihissar
i stor omfattning. Det är dessa två olika produktsegment som idag är stommen i bolagets
verksamhet.
Innan vi går vidare i artikeln skall poängteras att tillägget Hek efter Alimak kommer
från att Alimaks organisation slogs samman
med det nederländska bolaget Hek 2001. Hek
grundades 1961 och är ursprungligen en tillverkare av olika typer av arbetsplattformar.

ALIMAKS PRODUKTSTEGE
Kortfattat kan tilläggas att Alimak Heks produkthistorik kan sammanfattas att mellan
1968 till 1998 rådde den så kallade Scandoeran. Sedan kom de modulära CH-hissarna.
2004 och framåt kom Scando-hissarna tillbaka men i modulärt utförande som exempelvis Scando 650. Två år senare, 2006, lanserades den omdesignade CH-hissen som fick
namnet Scando 450 och sex år senare kom
Scando 650 XL som var hela två meter bred,
fem meter lång och upp till 2,8 m hög, en
mycket kapacitetsstark materialhiss. Kända
arbetsplattformar från Alimak Hek är TPM,
TPL och MCM för att nämna några. Den
senaste nyheten är alltså framförallt Alimak
Scando 65/32 som under förra året lanserades
i Asien och i julas i Sverige. Under 2015 skall
produktnyheten ut på den övriga europeiska
marknaden. Det som är unikt med produkten
är själva hisskorgen i sig och dess modularitet.
Samtidigt betecknas hissen som en så kallad
basmodell med dessutom ett konkurrenskraftigt pris. Den finns både som Singel och
Twin-modell.
“Vi stärker vår position ytterligare världen
över genom att vi kompletterar vår produktportfölj med Scando 65/32 som är en bygghiss
i en basmodell, till skillnad från våra andra
hissar som är uppbyggda som ett flexibelt

modulärt system”, berättar Rolf J Persson.
“Det innebär att både befintliga och nya kunder kan få en hiss med erkänd Alimak-kvalitet
till ett konkurrenskraftigt pris”, tillägger han.
Alimak Hek har stora förhoppningar om
att Scando 65/32 ska bli en hit på marknaden, särskilt för de kunder som efterfrågar en
funktion ”rakt-upp-och-ner” utan behov av
speciallösningar. Det gäller till exempel stora
delar av hyresmarknaden och byggindustrin.
Den nya Scando 65/32 är perfekt för uthyrning. Inga krusiduller, enkelt och smidig att
använda för att transportera folk och material
och som passar de flesta byggarbetsplatser.
Uthyrningsmarknaden är ett oerhört viktigt
segment för Alimak Hek särskilt i Europa
och USA och blev så redan under det tidiga
1970-talet. Företaget startade till och med sitt
eget uthyrningsbolag i Nederländerna redan
1978.

NU GÄLLER SVERIGE OCH KINA
Idag ligger Alimak Heks huvudkontor i
Stockholm som bemannas av bolagets högsta ledning. Utveckling och tillverkning sker
på 43,000 kvm i Skellefteå och 12,000 kvm i
Changshu, en fabrik strax utanför Shanghai

i Kina. Idag har Alimak Hek totalt 22 egna
försäljningsbolag runt om i världen och drygt
50 fristående distributörer. Alimak Heks
produkter utvecklas och tillverkas för användning inom hamnanläggningar, olje- och
gasutvinning, cementindustri, papper- och
massaindustri, kraftanläggningar, gruvnäring
och byggindustri för att nämna de främsta
huvudsegmenten. Listan kan göras lång över
kända byggnader som byggts eller renoverats
med hjälp av hissar från Alimak Hek som exempelvis Eiffeltornet, Frihetsgudinnan, CN
Tower i Canada, operahuset i Sidney för att
nämna några.
När några av Alimak Heks kunder och distributörer möttes upp i Skellefteå tidigare i år
fick de inledningsvis en genomgång av företaget historia och det gällande marknadsläget.
Presentationen hölls av Alimak Sveriges VD
Rolf J Persson. Presentation på Scandic i Skellefteå fortsatte med en genomgång av den nya
Alimak Scando 65/32 som hölls av affärsområdeschef för bygghissar, Urban Lundberg. Efter lunch begav sig styrkan på ett 30-tal män
och kvinnor till Alimak Heks fabrik utanför
staden där besökarna också fick provåka den
nya produkten eller någon av de andra Alimak Hek-hissarna som permanent finns på
företagets demonstrationsområde. Därefter
var det dags för en rundtur i fabriken. Idag
arbetar 323 personer i Skellefteå där man har
produktion, produktutveckling, marknadsföring, försäljning och administration. Det som
är utmärkande för tillverkning i Skellefteå är
den mycket höga graden av automatisering.
Avancerade robotstyrda maskiner tar hand
om bearbetning och svetsning av de olika
komponenterna. Medan allting övervakas
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MAEDA MINIKRANAR HYR DU AV OSS!
Stål & Hyr är ett uthyrningsföretag som levererar snabbt och säkert.
Vill du veta mer om just Maeda Minikranar kontakta Jörgen
Grubbeson 070-317 25 28, jorgen@stalhyrmaskiner.se.

Kapacitet:
Trpt bredd:

995 kg, 5,5 m
60 cm

1720 kg, 5,5 m
59 cm

2820 kg, 8,7 m
75 cm

VARBERG | Tel 0340-58 29 00 | info@stalhyrmaskiner.se •
KUNGSBACKA | Tel 0300-333 60 | info.kba@stalhyrmaskiner.se

2980 kg, 12,52 m
128 cm

3830 kg, 16,6 m
138 cm

6000 kg, 16,7 m
249 cm

GÖTEBORG | Tel 031-757 35 00 | info.gbg@stalhyrmaskiner.se
• FALKENBERG | Tel 0346-72 96 00 | info.fbg@stalhyrmaskiner.se

www.stalhyrmaskiner.se

49

av välutbildade operatörer och monteras av
lika duktiga montörer. Produktionen omfattas av en stor andel skräddarsydda produkter
då kundernas olika behov och applikationer
varierar i stor omfattning. Inget kundprojekt
är exakt lika det andra. Alimak Hek är certifierade enligt ISO 9001 sedan 15 år tillbaka,
miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 2009
och arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS
18001 sedan 2014. Produkterna som tillverkas
i Skellefteå exporterades under 2014 till hela
92 olika länder. Tidigare hade Alimak Hek
även tillverkning i USA och Nederländerna
men för några år sedan flyttades den tillverkningen till Skellefteå och Kina. Rättare sagt,
den amerikanska tillverkningen hamnade
i Skellefteå och den i Nederländerna i Kina.
Tillverkningen i Kina startade 2006. Även här
är tillverkningsutrustningen hypermodern
genom att en ny fabrik byggdes och inreddes med det senaste snittet av CNC-maskiner
under förra året. Verksamheten i Kina fortsätter att växa. Man har faktiskt lyckats öka
försäljningen med 80% under 2014 och därav
behovet att öka produktionskapaciteten.
Målet är att fortsätta växa i Kina och på andra tillväxtmarknader. Båda fabrikerna följer
det välbekanta LEAN-konceptet sedan snart
fem år tillbaka. Till dags dato har Alimak Hek
levererat drygt 30,000 enheter sedan starten

för 70 år sedan. Det är omkring 430 enheter
per år i genomsnitt och då är varje hiss inte
precis en enkel konstruktion.

TUFF MARKNADSSITUATION
Men att tillverka hissar för bygg och industri kostar på. “Det gäller att hålla sig på topp
hela tiden och inte slappna av. Konkurrensen

är stenhård och blir allt hårdare särskilt från
Asien. Men vi har en lång erfarenhet som vi
har nytta av och håller en extremt hög kvalitetsnivå igenom hela produktionsprocessen
vilket är en av våra starkaste fördelar. Dessutom har många starka patent och nya kommer
till hela tiden. Vi har dessutom en mycket hög
servicegrad och väl fungerande eftermarknadsorganisation”, säger Andreas Magnusson
som är Marknadskommunikationschef på
Alimak Hek.
Alimak Hek kan betecknas som marknadsledare i Europa, USA och Australien och
Europa är fortsatt den största marknaden
för bolaget. I Kina ligger man på tredje plats
i nuläget och för att vara konkurrenskraftig
där måste också tillverkningen ligga i landet.
Även om den kinesiska marknaden slagit av
en aning på expansionstakten så byggs det
fortfarande oerhört mycket. Nya städer och
stadsdelar poppar upp som svampar ur marken på bara några år. Men som sagt konkurrensen är hård. Andreas uppskattar att det
finns omkring 200 hisstillverkare i världen
idag, cirka 150 av dessa i Kina.
Kunddagarna upp i Skellefteå avslutades på riktigt vildmarksvis på Svansele Vildmarkscenter där gruppen åtnjöt en god middag bestående av bland annat älg och röding.
www.alimakhek.se
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STORT TEKNISKT LYFT
Intresset för Merlos nya teleskoplastare 38.10
är på topp. Det gäller även lovorden från
maskinförarna, med positiva omdömen för
modellens komfort, smidighet och enklare
körning. Den moderniserade teleskoplastaren
visas av AB Hüllert Maskin på årets MaskinExpo, den 28-30 maj.
Merlos 38.10 ingår i modellserien TF, som
erbjuder lyfthöjd på sju till elva meter och
lyftkapacitet från 3,8 till 4,2 ton. I Sverige är
det 38.10 som säljs mest – det är en mångsidig
och beprövad arbetshäst som med sin flexibilitet passar för många olika branscher inom
bygg, anläggning, industri, fastighet och jordbruket.
Teknikskiftet för den moderniserade modellen rör nästan allt. Nya Deutz-motorer lever upp
till miljökraven enligt Steg 3B och användarna kan
välja mellan motorstyrka 122 eller 156 hästkrafter.
Som mest levererar motorerna ett vridmoment på
över 600 Nm och dragkapaciteten gör att det är til�låtet att koppla ett 20 tons släp efter maskinen utan
problem.

TVÅ ALTERNATIVA TRANSMISSIONER
Merlo erbjuder två alternativa transmissioner. Det ena alternativet är Merlos redan
kända hydrostat, som nu kompletterats med
EPD, Eco Power Drive. EPD är en intelligent,
elektronisk övervakningsfunktion som i varje
ögonblick håller koll på varvtal, förarens tryck
på gaspedalen, joystickrörelser och eventuellt
tryck på inchen. Informationen används för
att optimera den motorkraft som levereras
vid varje givet arbetsmoment. Vid till exempel
tung last och i backe kompenseras varvtalet
efter det faktiska behovet. EPD-övervakningen innebär att eﬀektförbrukningen blir optimal utan slöseri. Enligt Merlo minskar varvta-

let med i snitt 25 procent, vilket ger 18 procent
lägre bränsleförbrukning.
Det andra transmissionsalternativet heter
MCVTronic. Det är en kraftigare och helt ny
steglös transmission som drivs av två separat
arbetande hydraulmotorer. Vid hög belastning ger båda motorerna drivkraft, vid lägre
belastning frikopplas den ena motorn. MCVTronic har dynamisk broms, det vill säga maskinen står still tills körpedalen trycks ned.
Det betyder enklare precisionskörning även
vid små förflyttningar och på lutande underlag. Föraren kan välja tre driftlägen. Hög eller
låg belastning, eller auto-läge. Även MCVTronic övervakas av EPD som reducerar bränsleförbrukningen.
Nytt är också farthållarfunktionen som
finns till båda transmissionerna.

KAN UTRUSTAS MED SIDESHIFT
Ytterligare val finns beträﬀande sidoförskjutning och nivellering. Antingen beställer man
en maskin med stel framaxel eller en med
sideshift med nivellering, som innebär att
hydraulkolvar förskjuter chassit i sid- och
höjdled. För maskinföraren ger det en mycket
användbar justeringsmöjlighet vid hantering
av laster, utan att flytta hela maskinen.
När det gäller säkerhet så levereras Merlos
teleskoplastare med vågfunktion och lyftdiagram som garanterar säkerheten. Det dynamiska systemet för lastkontroll, MCDC, gör
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att föraren på display i varje ögonblick kan se
hur långt ut och vid vilken vinkel lasten är och
hur hög belastningen är i den aktuella positionen. Systemets säkerhetsfunktioner träder
in automatiskt om lasten når en kritisk nivå.
MCDC ger ökad säkerhet men gör också att
maskinen och dess redskap aldrig överansträngs på grund av överlast.

UTVECKLAD VÅGFUNKTION
Vågfunktionen har dessutom minne, vilket
vid materialhantering ger uppgifter om vikten på varje enskilt lyft, och att man kan summera den totala vikten under en utförd körning. Minnet omfattar även originalredskap
så att maskinen i lastkontrollberäkningarna
automatiskt väger in den påverkan redskapet
har på last och lastvinklar.
Även en detalj som Merlos hydrauldrivna
motorfläkt påverkar bränsleförbrukningen
positivt. Fläkten arbetar enbart vid behov,
vilket sparar bränsle. Dessutom ändrar den
regelbundet rotationsriktning för rengöring
av kylarpaketet.
Många användare uppskattar att de redan
vid beställningen av en Merlo kan skissa en
maskin som exakt motsvarar behoven. Merlos nya modulbaserade tillverkningslinjer
innebär att varje maskin är specialdesignad
efter kundens specifikationer vad gäller till
exempel utrustning och motorstorlek.
www.hullert.se

HISS FÖR TEMPORÄR INSTALLATION

VI LYSER UPP
MASKINEXPO
Måhända mer metaforiskt än fysiskt,
men med nya LED-lystornet QLB60
hade vi kunnat lysa upp hela mässområdet på ett miljövänligt och
kostnadseffektivt sätt.
Den 28-30 maj hittar du oss med
QLB60 och en rad andra nya och
spännande maskiner i monter 987.
Vi ses där!

NYHET!
GEDA
MULTILIFT P22
22 personer/
2000 kg

MULTILIFT P22
Med en lastkapacitet på
2000 kg alternativt 22
personer och lyfthöjd upp
till 200 m sätter Multilift P22
en ny standard.

Trots
2000 kg lyftkapacitet
T
använder nya GEDA Multilift P22 endast
en mast och det välkända och effektiva
systemet med platt släpkabel.
Liksom övriga modeller i Multilift-serien
karaktäriseras GEDA Multilift P22 av
sin kompakta byggform med fabriksmonterad
korg,
fabriksmonterad
inhägnad
med
skjutgrindar
samt
fabriksmonterad motortransmission.

info@bvm.se
www.bvm.se
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RIKSMÄSSAN MASKINEXPO
När det här skrivs har 403 företag bokat plats på årets upplaga av
mässan Maskinexpo på STOXA norr om Arlanda.

Ä

ven om Maskinexpo minskat i antal
utställare under de senaste åren så
håller den ställningarna väl som landets enda rikstäckande mässa för bygg- och
anläggningsbranschen.
Konkurrensen har ökat markant från andra
arrangörer under de senaste åren men de andra
aktörerna får nog mera betecknas som lokala
aktörer i väst, söder och norr men inte mindre
värdefulla för det. Men kanske det ändå är så att
de stora megamässornas tid är över med undantag för Bauma. Kunderna bombarderas idag
med information om nya produkter genom
många olika typer av kanaler såsom mässor,
social medier, roadshows, mediautskick med
mera. Kanske det helt enkelt vare sig finns energi eller medel för att besöka alla mässor. Lokala
mässor kan då bli ett intressant alternativ dock

med betydligt färre utställare än vad man blivit
van. I Sverige kommer det dock alltid finnas ett
behov för i minst en större rikstäckande mässa
och än så länge har ingen på riktigt kunnat hota
Maskinexpo om den positionen.
Startfältet för årets utgåva av Maskinexpo
ser ganska mycket ut som det brukar göra.
Spridningen mellan olika typer av produkter
är god. En del utställare har försvunnit och
andra kommit till eller kommit tillbaka. Ett
par exempel på utställare som kommit tillbaka är EMS och Andersen Contractor. Eftersom svensk Rental Tidning är en tidning
med bland annat fokus på maskiner som hyrs
ut samt bygg- och anläggningsbranschen i
allmänhet så hoppas vi naturligtvis att det är
dessa kategorier av utställare besökare som
det blir gott om på mässan. På Maskinexpo
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ställs en stor andel lätta entreprenadmaskiner ut som passar perfekt att hyra istället för
att köpa för en entreprenör. De som istället
köper är landets uthyrare vilka maskinleverantörerna hoppas att de besöker mässan.
Hyrex-Kedjan, som har sitt årsmöte i Uppsala dagen innan Maskinexpo kommer med
all sannorlikhet att även besöka mässan. Bara
Hyrex bidrar i sig med ett 100-tal besökare.
Men på Maskinexpo återfinns också de riktigt
tunga entreprenadsmaskinerna som är minst
lika uthyrningsbara. Men i landet finns färra
uthyrare som siktat in sig på tunga maskiner
då investeringsnivån är betydligt högre.
På nästa uppslag hittar du Maskinexpos
utställarlista samt en illustration över mässområdet.
www.maskinexpo.se

Nyhet!

3D

positionering

PATENTERAD

Den unika 3-dimensionella positioneringstekniken nu också som torrkapklinga
Unik kombination av livslängd och skärförmåga
- Ger en överlägsen totalekonomi !
Alternerande lager ger plats för optimal “svans” som
ger stöd samtidigt som det skapas kanaler för kaxet

Ny diamant Diamant fullt Förbrukad diamant lämnar plats
på väg
exponerad
för nästa att exponeras

Diamantsegment från ovan

Diamantsegment från sidan

Diagonal, triangulär diamantstruktur (3-dimensionell positionering) innebär att optimalt antal
diamanter hela tiden är exponerade mot materialet samtidigt som det ger en större och
längre exponering av varje diamant.

Diamantverktyg, hårdmetallverktyg och maskiner för byggindustrin
Huvudkontor Båstad:
Hallandsv. 27 0431-710 00
269 36 Båstad info@midhage.se

Göteborg:
Marieholmsg. 10B 031-19 88 80
415 02 Göteborg info.gbg@midhage.se

Solna:
S:t Ansgars väg 6 08-23 29 00
169 51 Solna
solna@midhage.se

www.midhage.se
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Maskinexpos mässområde och utställarlista

3M SVENSKA AB / PELTOR
A & B TERRÄNGTJÄNST AB
AB G ALEXANDERSSON
AB GÅRDSCISTERNER
AB KRANLYFT
AB PETERSON & DUHR
AB RINDAB
ABANDON AB
ABELCO NORDIC AB
ABL CONSTRUCTION EQUIPMENT AB
AC MÄRKESPRODUKTER AB
ADÉN GOLF & TRÄDGÅRD
AEBI SCHMIDT SWEDEN AB (F.D. BRODDWAY AB)
AIRHAWK SITTDYNOR - AUTOMED AB
AJAC AB
ALCON HÖGTRYCKSTVÄTTAR AB
ALFAB SERVICE AB
ALFTAPRODUKTER AB
ALLU SVERIGE AB
ALNARP CLEANWATER TECHNOLOGY AB
AMAS SVENSKA AB
ANDERSEN CONTRACTOR AB
ANDERSSON ATTACHMENT AB
AROM-DEKOR KEMI AB
ATA BYGG- OCH MARKPRODUKTER AB
ATL ENTREPRENADTIDNING
ATLAS COPCO CONSTRUCTION
TECHNIQUE SCANDINAVIA
ATV SWEDEN AB/SILVERSTONE
BA TRADING AB
BAGA WATER TECHNOLOGY AB
BECK MASKIN AS
BECK MASKIN SVERIGE AB
BEDSAB B. EDSTRÖM AB
BENGT BERGMAN BILMASKINER
BENGTSSONS MASKIN AB
BERLEX AB
BESTGRIP AB
BETONBLOCK
BIL & TRAKTORSERVICE I STIGTOMTA AB
BJÖRKNÄS BERGSPRÄNGNING AB
BLINKEN TOOLS AB
BLYS VIP / VERKTYG & INDUSTRIPRODUKTER
BLÅPRODUKTER AB

2174
2321
919
1107
977,979
958
602
1346
803
2217
917
2113
1302
2215A
2203A
2159
300
812
1309,1311
1980
1303
816
1116
1301B
2178
1120
985,987
2317
2148F,G
2154
943
939,941
956
2157
714
960
2120
2125
2206
112
703
918
514

BO KASTELL DEMOPRODUKTER
2109
BONNET AB
503,505
BRDR. HOLST SÖRENSEN AS
925
BROBY MASKIN AB
974
BRODDSON AB
1306
BROKK AB
1115,1117
BRONTO SKYLIFT AB
600
BRP SWEDEN AB
2321
BÅT O. TRAILER I STOCKHOLM AB
2328
CAMOPLAST SOLIDEAL SWEDEN AB
2306
CAMPERWAYS AB
2313
CAPLEASE EN DEL AV MARGINALEN BANK
966
CARLSSON & CO AB
978
CARRUS COMPONENTS AB
1110
CATRINELUNDS GÅRD
2167
CERTEX SVENSKA AB
981
CETECO AB
2107
C-G BERG METAL LTD.
1127
CHARGE AND GO
VID RESTAURANGEN
CIPAX AB
2203C,D
COBRA FÖRLAG AB
916
COMBI WEAR PARTS AB
932
CONCLEAN AB
2205
CONDUCTIX-WAMPFLER AB
1358D
CONNECTING EQUIPMENT AB
2215O,P
CONPOT
P10
CONSORTUM CAPITAL INVESTMENTS
1972
CONTRANO
2142
CORDESTAM MASKIN AB
818
CRAFTTECH SVERIGE AB
911
CRANAB AB / SLAGKRAFT
1359
CUMMINS SWEDEN AB
970,972
CW JAKTPRODUKTER
2170
DATA VÄXT AB
2111
DEKRA INDUSTRIAL AB
1301E
DIESEL MOTOR NORDIC AB
1123
DINOLIFT OY
510,512
DIREKTKONTAKT ENTREPRENAD
916
DISAB-TELLA AB
1355
DIVERTO INTERNATIONAL B.V.
2309
DLN DRILL-LINE NORDIC AB
942
DNB FINANS
1131
DON MARC SPAIN SL
2215C
DONALDSON EUROPE
2155
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DOROTEA MEKANISKA AB
2200
DRIFT & UNDERHÅLLSTEKNIK AB (DUAB- HUSET)
964
DRIVEX
1132
DUNLOP HIFLEX AB
2128
DUZTECH AB
1982
ELTAS AB
2169
EMS
603
ENGCON SWEDEN AB
1132
ENSKEDE HYDRAUL AB
812
ENTRACK I STOCKHOLM AB
922
ENTRAX.SE
2148E
ENTREPRENADAKTUELLT
P2,4,6
EPOX MASKIN AB
937
ERGO SEAT AB
1301A
ETEBRA MASKIN & VAGN AB
967
EUROSAFE SECURITY SOLUTIONS AB
2148L,M
EVERGREEN SOLUTIONS AB
2202
EXERO
2172
EXIDE TECHNOLOGIES AB
2302
FAK-FRIVILLIGA AUTOMOBILKÅRERNAS RIKSFÖRBUND 2304
FANN VA-TEKNIK AB
2149
FIVE WATTS OY
2215K
FIXPRODUKTER OÜ
2168
FMV FARMA NORDEN AB/AS FORS MW
953
FORSHAGA BIL & MASKIN KB
915
FRAKTA LÄTT AB
1121
FREDHEIM MASKIN A/S
301
FRIGGERÅKERS VERKSTÄDER AB
1304
FS SKOPAN/ROSTFRITT & SMIDE AB
1151
FUKTSPÄRRTEKNIK AB
968
FÄRMARTANKEN AB
923
FÖRARMILJÖ AB
991
FÖRARUTBILDNING IO AB
2323
GGP SWEDEN AB/STIGA
1347,1349
GINMIKA LTD
308A
GJERSTAD PRODUCTS AB
1126
GRIPEN WHEELS AB
2311
GULF
2148H
GÖRANSONS MASKIN AB
903,905
GÖTENE CONSTRUCTION EQUIPMENT AB
809
HAKO GROUND & GARDEN AB,
1996
HAMO CONTAINER AB
2127
HANINGE INDUSTRISERVICE
2326
HEATWORK AB
962

55
HILLTIP AB
934
HINNAGÅRDS MEKANISKA AB
901
HITACHI POWER TOOLS SWEDEN AB
2216
HOGIA SMALL OFFICE AB
2148J
HOLMS INDUSTRI AB
1306
HOLTE ELECTRONICS AS
2215E
HSP GRIPEN
2122
HTC SWEDEN AB
1301C,D
HUDDIG AB
1130
HULTDIN SYSTEM AB
1104
HYDACOM AB
608
HYDREMA SVERIGE AB
1138
HYDROSCAND AB
984
HÜLLERT MASKIN AB
2211
IMENTA AB
2124
INDUSTRIVERKTYG IDG TOOLS AB
2204
INOMEC AB
2160
INSEMOSO AB
311
INTERMERCATO AB
935
IRC INDUSTRIAL RADIO CONTROL AB
982
ISUZU SVERIGE AB
2143
IVARSSONS I METSJÖ AB
1150
JACKON AB
1339
JLM DITCH WITCH
1325
JOBMAN WORKWEAR AB
102
JOHANS PARK & MARK AB
1314,1345
JOSAB
1111
K.T.S. MASKINER AB
2131
KABE RENTAL AB
2162
KAESER KOMPRESSORER AB
973,975
KEJAMA KONSULT & TRADING
2156
KELLFRI AB
2147
KG KNUTSSON AB
2319
KGH ACCOUNTING & VAT SERVICES AS
2314B
KLÖVENÄS STEEL AND TRADE AB
1152
KP SKYLTFABRIK AB
2151
KVÄNUMS JÄRN AB
1106
LANTBRUKSNYTT
P10
LEDMOBIL AB
1313,1315
LEGUAN LIFTS OY
936
LEVERANSTIDNINGEN ENTREPRENAD
969
LIEBHERR-SVERIGE AB
300
LIFA AB
612
LJUNGBY MASKIN AB
1141,1143
LRF MEDIA AB
1120
LUNDAMAN INSTRUMENT AB
959
LUTZE CONVEYING SWEDEN AB
118
LYFT & SURRNINGSREDSKAP AB
920
LÅGLYFTAR I SVERIGE AB
2215L
MALTE MÅNSON AB
2219
MALUX SWEDEN AB
1984
MARANGONI S.P.A
927
MARIMI AB
989
MASKIN MEKANO AB
101
MASKINCITY I MOTALA AB
938
MASKINHISTORISKA FÖRENINGEN
122,124,126,518
MASKINKONTAKT
2215M
MASKINKONTAKTEN I
UPPLAND AB / VERKTYGSPROFFSEN.SE
985,987
MAXMODULER AB
966
MEIREN ENGINEERING OÜ
1134
MENSE OY
926
MENZI MUCK AG
2305
MERCEDES-BENZ SVERIGE AB
1344
METAL-FACH AB
601
MICHELIN NORDIC AB
1148
MIDHAGE AB, JACK
2148K
MILJÖMASKINER I LINKÖPING AB
1312
MINIMASKINER AB
945,947
MOHAK MASKINER NORDEN AB
2141
MORIO AB
2158
MOTIVERA AB
2148C
MOTOREX NORDIC AB
1302
MOTORHISTORISKA SÄLLSKAPET I SVERIGE
1319,1319
MOVAX OY LTD
1133
MOVENIUM
2148A
MTS MOBILE TIEFBAU SAUGSYSTEME GMBH
1336
MUNKTELLMUSEET
122,124,126,518
NCC ROADS AB/BINAB
2215B
NCH KERNITE LUBRICATION
957
NILÉHNTEKNIK
P10
NILFISK-EGHOLM A/S
1331
NOKIAN DÄCK AB
971
NORCAR-BSB OY AB
2315
NORDFARM MASKIN AB
501
NORDINS SVETS AB
2301
NORDISK DÄCK IMPORT AB
516

NORDISK FÖRSÄLJNING
2207
NORDISK GREENTEETH APS
1334A
NORDITEK AB
106
NORSECRAFT GEO AB
2138
NORSTRÖM INDECO AB
1974
NOVATRON MACHINE CONTROL SYSTEMS AB
100
NTC NORTH TRADING COMPANY
1348
NUAB
2303B
NÄRLANT IMPORT AB
2137
OILQUICK AB
1303
OLIV INVEST AB
1341,1343
OLOFSFORS AB
1310
OLSSONS I ELLÖS AB
2114
ONE100 PROFESSIONAL AB
2201
ORAPI NORDIC AB
2316
OWREN AS
1149
P & T VERKTYG AB
2173,2175
PAN TRADING MACHINERY AB
2307
PARKER HANNIFIN AB
2117,2119
PARTREX AB
930
PD WORLD
P14
PERSONVERKTYG AB
951
PETERS LASTMASKINER AB
810
POLARIS SCANDINAVIA AB
2323
PONTUS WIDÉN MASKIN AB
1312
POWER TOOLS AB
914, 1100
PREEM AB
2140
PRITEC VACULYFT AB
2176
PROFESSIONELL DEMOLERING
P14
PROFFSMAGASINET AB
2218
PRONAR SP. Z O.O
907
PS LYFTTJÄNST NOSTOPALVELU OY
2314C
PYTHAGORAS INDUSTRIMUSEUM
1308
QUICKMAN PRODUKTION AB
928
RAMONA MOTORS AB
2106,2108
RAMUDDEN AB
1327,1329
RANDEX AB
2209
REDSKAPARNA AB
2146
REMU OY
2222
REN VÄG AB
1321
RENAULT NORDIC AB
2179
RESPO HAAGISED AS
2171
REX NORDIC OY
2105
RIM WIZARD
2215D
ROADSCANNERS OY
610
ROBERT BOSCH AB
1153
ROBOTA AB
952
ROTOTILT GROUPAB
1145,1147
RPF HYDRAULIC AB
2136J
RSP GMBH
814
RUBA GUMMI AB
310
RUDSKOGA SVETSMEKANISKA AB
604
S MASKIN SVERIGE AB, SCANDIA MASKIN
308B
S.RISA AS
2101
SABLELINE SWEDEN AB
1978
SAFEDRIVING 24 AB
2173,2175
SAFEROAD TRAFFIC
2214
SAFETY SEAL EUROPE AB
2148I
SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION SVERIGE AB
107
SCANDINAVIAN CRUSHER PARTNER AB ”SCP”
958
SCANDINAVIAN PILE DRIVING SPD AB
1320
SCANLASER AB
805
SCANTRUCK AS
965
SCOP AB
P14
SEAB AB
2215F,G
SEGWAY NORDIC, SEGWAY CHALLENGE
SEMAB, SKANDINAVISKA ENTREPRENADMASKINER AB 980
SERVI TEKNIK AB
1334B
SHAMROCK TRUCK AB
1114
SIEMENS FINANCIAL SERVICES AB
2166
SILJUM MEKAN AB
961,963
SIT RIGHT AB
812
SITECH SVERIGE AB
1128
SK INTERNATIONAL AB
104
SKANDINAVISKA TEKNIK & SMÖRJSYSTEM AB
1101
SKOTERHOTELLET GYLLENEBOCKEN
1303
SKYDDA I SVERIGE AB
2177
SLANGAKUTEN
2128
SMARTDOK AB
2136D,E
SMP PARTS AB
1154,1156
SMP SVENSK MASKINPROVNING
2136G,H
SMÖRJMEDELSDEPÅN
507
SOROTO MASKINER APS
2144
SPIERINGS MOBILE CRANES
312,314
SSAB EMEA
811
STEELWRIST AB
944
STENBOLAGET
2100,2102

STIG MACHINE
1137,1139
STOCKHOLMS BILKÅR
2304
STOCKHOLMS PLÅT- & GUMMIPERFORERING SPG AB 114,116
STOLCOMFORT I SVERIGE AB
2318
STRANDS FORDONSKOMPONENTER AB
924
STRENGBOM I ENEBY AB
1141,1143
STÅHLES MINING AND CONSTRUCTION AB
1136
SUNDAHLS MASKINAFFÄR AB
1119
SVAB HYDRAULIK AB
1986
SVARVÉN & CO. AB
954
SWED MOTOR AB
2161
SWEDOL AB
913
SWEEP SOPMASKINER SVERIGE AB
1331
SVENSK HYTT-COMFORT AB
2215I,J
SVENSK RENTAL TIDNING
P14
SVENSK ÅKERITIDNING
P12
SVENSKA BM-KLUBBEN
1330
SVENSKA FERGUSONKLUBBEN GRÅLLE
1328
SVENSKA REDSKAPSFABRIKEN AB
2220
SWEPAC
1125
SVETS.PRO
2103
SYSTEM EDSTRÖM BILINREDNINGAR AB
2300
SØNDERUP MASKINHANDEL A/S
1332
TAMTRON AB
308C
TECHTRONIC INDUSTRIES NORDIC APS
701
TECURA AB
983
TELE RADIO SVERIGE AB
2148D
TERANA AB
2181
THEGUIDER AB
2308J
THORE BOSTRÖM MASKIN AB
1312
THORÉNS I KIL
2106,2108
TIDNINGEN INSIKT
2215H
TIDNINGEN ÅKERI & ENTREPRENAD
P8
TIKAB AB
931,933
TOKVAM
1326
TOPAS VATTEN AB
2169
TOVEKS AUKTIONER
1118
TRAFIKVERKET
122,124,126,518
TRAKTOR NORD I UPPSALA AB
2183,2185
TRANS-AUTO AB
2152
TRANSPORTMATERIAL GBG AB
2136I
TRANÅS CEMENTVARUFABRIK AB
2126
TREJON AB
1300
TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS
940
TRENDREHAB I SVERIGE AB
2136B,2148F
TRIMTEC AB
2130,2132
TRUCKING SCANDINAVIA
P801A,B
TRYCKLUFTSPECIALISTEN
2324
TUBEX AB
2322
ULJA AB
960
UN MOBILKRANAR AB
111
UPONOR INFRA AB
968
UPPLANDS MOTOR
1112
VA GROSSISTEN VÄRMDÖ AB
2215N
WACKER NEUSON AB
1105
WALDUNG AB
1144
VALLA VAGNEN AB
1108
VARDIA FÖRSÄKRING
2148J
VEEKMAS SVENSKA AB
2134
VEIDEC AB
2165
VERKTYGSMÄNNEN I STOCKHOLM AB
2164
VERMEER VIKING AB
508
WESTBAY TRAILERS AB
1113
WEXMAN AB
949
WIDIK AB
1976
WIKLUND TRADING INT. AB
1122,1124
WILLECENTER I STOCKHOLM AB
1312
VINNINGA CEMENTVARUFABRIK AB
2115
WIP AB
2136A,B,C
VOITH
1342B
VOLVO PENTA/IMATECH MARIN & INDUSTRI AB
976
VRETMASKIN EL & MEKANIK AB
814
VÅGLANT
2314A
VÄGJOBB I SVERIGE AB
929
VÄNERTEKNO AB
1983
VÄRMDAL & TRAKTORSERVICE AB
120
XYLEM WATER SOLUTIONS SWEDEN AB
1135
YARA PRAXAIR AB
2103
YPV AB
1342
YRKESAKADEMIN AB
2220
YSTA-MASKINER AB
948, 950
YTF SWEDEN AB
812
ZIP-UP SVENSKA AB
510,512
ÅHMANS MOTORSLIP AB
2161
ÄLMEBODA MASKINSERVICE AB
2224
ÄLVESTAD-TANKEN AB
2153
ÖSTRA HULT
606
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20 år med Messersi
I år är det 20 år som falkenbergsföretaget
Carlsson & Co varit återförsäljare för de italienska minidumprarna Messersi i Sverige. “Vi
är mycket stolta att ha varit generalagent för
italienska Messersi minidumper och minigrävare sedan 1995, 20 första åren är gjorda, nu
går vi vidare och känner oss rustade för den
förväntade större efterfrågan på framförallt
minidumper upp till 2,5 tons lastförmåga”, säger Björn Carlsson på Carlsson & Co.
Messersi är ett italienskt varumärke som
varit väl etablerat i sin bransch i över femtiofem år, och marknadsledande på minidumprar i Europa. Ett brett modellprogram med
bland annat självlastande, svängbara och högtippande, lastförmåga från 500 kg till 2,5 ton
tillsammans med hög kvalitet och smarta lösningar är förklaringen till framgångarna.
Vi säger grattis till Carlsson & Co.
www.maskinshop.se

Stor, stark
och fullutrustad

Kraftfull motor, servostyrning, elektronisk bränsleinsprutning och aluminiumfälgar. Detta och mycket mer gör C Force
550 från CFMOTO till en synnerligen
fullutrustad fyrhjuling. Modellen lanseras av ATV Sweden på årets MaskinExpo,
som hålls på STOXA den 28-30 maj.
C Force 550 är en av de senaste nyheterna från CFMOTO, som är det snabbast
växande ATV- märket internationellt och
som är störst på den svenska marknaden.

MILWAUKEE’S M12 FUEL™
44 MM CIRKELSÅG ÄR
DEN FÖRSTA I SIN KLASS
Milwaukee fortsätter att utöka sitt prisbelönta M12 FUEL™ sortiment med
marknadens kraftfullaste 12V cirkelsåg med upp till 170 kapningar (2x4”) på
en laddning.
Kombinationen av POWERSTATE™ kolborstlös motor, REDLITHIUM-ION™
batteriteknologi och REDLINK PLUS™
intelligens gör att cirkelsågens prestanda
går att jämföra med större verktyg medans
storleken och vikten endast är en bråkdel i
jämförelsen.
För ett par år sedan var cirkelsågar i 12V
segmentet inte kraftfulla nog för att slutföra de vanligaste arbetsuppgifterna vilket
innebar att en 18V eller en nätdriven såg
var tvungen att komplettera utrustningen
för en byggnadsarbetare. Likt samtliga M12
FUEL™ produkter, levererar nya cirkelsågen, M12 CCS44-402C, oöverträffad kraft,
driftstid och hållbarhet genom Milwaukees tre innovationer - POWERSTATE™
kolborstfri motor, REDLITHIUM-ION™
4,0 Ah batteri och REDLINK PLUS™ intelligens för total systemkommunikation.
Den kolborstfria POWERSTATE™ motorn har högre prestanda, längre livstid och
omvandlar energi till kraft effektivare än
de ledande konkurrenterna. Detta ger M12
FUEL™ maximal kraft och hastighet. Varje
enskild tand är förstärkt med extra stål på
tandens insida tillsammans med 8% kobolt
vilket tillåter tänderna att behålla den ursprungliga tandhårdheten även vid höga
arbetstemperaturer.
Hole Dozer™ har praktiska ingångar
för snabb och flexibel pluggborttagning.
Ingångarna är optimala både för material
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som sätter sig längst in i hålsågen likväl
som ute vid tänderna. Den smidiga pluggborttagningen maximerar användandet
av hålsågen samtidigt som arbetstiden kan
utnyttjas maximalt!
Hole Dozer™ erbjuder ett sortiment med
56 olika diameterstorlekar från 14-210 mm
samt ett antal färdiga kit med en mix av
storlekar, för att minimera risken för blockering under applikationer som andra 12V
cirkelsågar inte klarar. Motorn är utvecklad
och designad av Milwaukee för att säkerställa flera år av underhållsfri användning.
REDLINK PLUS™ är det mest avancerade elektroniksystemet på marknaden för maximal prestanda och ger total
systemkommunikation med överbelastningsskydd som ökar verktygets livslängd.
REDLINK PLUS™ intelligens innebär full
kommunikation mellan verktyget, batteriet och laddaren för att ständigt övervaka
och upprätthålla idealiska förhållanden.
Milwaukees REDLITHIUM-ION™ 4,0
Ah batteri ger upp till 2X längre driftstid
och uppladdningar jämfört med standard
Lithium-Ion batterier på marknaden. Batteriet levererar bäst prestanda i sin klass
vid extremt hårda arbetsförhållanden. Med
Milwaukees hållbarhet klarar batteriet kyla
ner till 20°C utan att prestandan påverkas.
Med inbyggd batteriindikator är användaren hela tiden medveten om batteriets
kvarvarande strömnivå.

TJÄNA PENGAR PÅ
DIN GAMLA MASKINPARK!
10

Ä NS P U M P
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SÅLD FÖR 44 000kr

PICKUP

SONALBOD

SÅLD FÖR 42 500kr

SÅLD FÖR 62 000kr

Vi är specialister på att sälja begagnade hyrmaskiner!
Med över 100 000 besökare varje månad och köpare i över 60 länder.

www.klaravik.se

Kontakta oss på 054 - 15 13 04 eller info@klaravik.se

2-10
TON
MINI MIDI 1–10 TON

7 MODELLER

PACKNING I VÄRLDSKLASS
REDSKAPSBÄRARE
GRÄVMASKINER HJULLASTARE LÄGGARE VÄLTAR VIBROPLATTOR KLISTERUTRUSTNING ASFALTVERK

170 REDSKAP
Besök oss i monter E 517
www.stigmachine.se

% 0171-544 00
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Välutrustade Flexitrac 1022
visar smidighet på MaskinExpo
Trejon lanserar nu ytterligare en serie av den
populära kompakttraktorn Flexitrac: 10- serien, som riktar sig till de som har behov av en
liten maskin. Flexitrac 1022 möter publiken
på årets MaskinExpo, som hålls på STOXA
den 28-30 maj.
”Flexitrac-sortimentet riktar sig till många
typer av användare och med denna nya mo-

dell når vi ett segment där vi haft en stor efterfrågan. Det är många kunder som är ute
efter en mindre modell och det känns mycket
roligt att nu kunna erbjuda detta”, säger Henrik Johansson, VD på Trejon.
Flexitrac har en miljögodkänd Kubota-motor, anpassad för nordiska förhållanden, med
Defa motorvärmare och glykol för minus 30
grader. Maskinerna har en traditionell midjestyrning där förarstolen är placerad baktill.
Detta gör Flexitrac mycket smidig och lättkörd.
Det unika med Flexitrac kompakttraktorer
är att maskinerna levereras med en omfattande standardutrustning, däribland hydraulisk
fyrhjulsdrift, TRIMA/SMS redskapsfäste, hydrauliskt redskapslås, tredje hydraulfunktion,
parallellföring på lastaren samt trafik- och arbetsbelysning.
Flexitrac 1022 har bultat tak och fällbar
skyddsbåge. Modellen 1022 har 22 hk och en
lyftkraft på 560 kg. Den kan köras steglöst i
upp till 10 km/timme. Detta gör den mycket
kraftfull i ett litet och smidigt format.
www.trejon.se

FLYTTBARA QES-GENERATORER
FRÅN ATLAS COPCO
Den nya generatorserien finns i fem modeller från QES 9 (9 kVA märkeﬀekt) till QES
40 (42 kVA märkeﬀekt). Ytterligare modeller
tillkommer inom kort. QES-serien kan specialutrustas på många olika sätt. Systemet har
utvecklats för att ge varje kund möjlighet att
välja en QES-enhet som passar perfekt för
uppgiften. Enheten ger samtidigt den Predictable Power som kunden förväntar sig.
Robusta kvalitetskomponenter, inklusive
en Kubota-motor, ger höga prestanda och
långa serviceintervall på hela 500 timmar.
Enheterna är både kompakta och staplingsbara vilket sänker kostnaderna för förvaring
och transport. Det finns spår för truckgaﬄar
plus en lyftögla så att enheterna lätt kan flyttas
från en plats till en annan när så behövs.
Alla modeller är lätta att manövrera och
hantera tack vare det nya Qc 1011-reglerdonet som har avancerade funktioner för motorövervakning och motorskydd.
Service på QES-generatorerna kan utföras mycket eﬀektivt med smidig tillgång till
komponenter och reservdelar genom Atlas
Copcos globala supportnätverk.

”Kunderna inom bygg- och uthyrningsbranschen har mycket specifika behov.
QES-enheten har tagits fram för att uppfylla
alla sådana behov”, säger Angel Nieto som
är produktmarknadschef hos Atlas Copco
Portable Energy. ”QES anpassas efter varje
uppgift och med kvalitetskomponenter och
höga prestanda får kunderna skräddarsytt
mervärde i form av Predictable Power.”
Produktserien – QES 9, QES 14, QES 20,
QES 30 och QES 40 – kan nu beställas över
hela världen.

Svensk Rental Tidning • Maj - Juni 2015 • www.SvenskRental.se

ID-lösning
förbättras säkerheten
Med över 100 000 aktiva enheter världen över är Trackunit bland de ledande
leverantörerna av maskinstyrning till
maskinproducenter och intressenter
inom industri-, uthyrnings- bygg- och
anläggningsbranschen. Nu lanseras
den nya hårdvarulösningen Trackunit DualID, som tack vare en separat
och kompakt ID-läsare är extra lätt att
montera i maskinen eller fordonet.
DualID är en vidareutveckling av
Trackunit SmartID som uppnått stor
popularitet tack vare en kombinerad
lösning av användaridentifiering och
GPS-baserad maskinstyrning.
”DualID har utvecklats utifrån kundernas önskemål. Bakgrunden är en
önskan om att separera GPS-enheten
från ID-läsaren och på så sätt garantera
ökad flexibilitet i förhållande till placering och montering. Dessutom fungerar
båda enheterna oberoende av varandra”,
förklarar Kjell Broström, Country Manager för Trackunit i Sverige.
Med DualID får man åtkomst till
maskinen via antingen RFID-kort eller pinkod. Produkten är kompatibel
med bland annat så kallade Smart PAL
Cards från IPAF samt det svenska ID06.
På så sätt kombineras åtkomstkontroll
med skydd mot användning av obehöriga. Samtidigt gör användaridentifieringen det enkelt för uthyrningsfirmor
att fakturera olika kunder utifrån deras faktiska användning – till exempel
för material som är uppställt på större
byggplatser, där olika användare turas
om att använda maskinerna.
”Återbetalningstiden är kort för de
flesta verksamheter. Administrationen
på uthyrningsfirmor underlättas och
man kan fakturera utifrån den exakt
registrerade användartiden, medan det
blir lättare för slutanvändarna att optimera driften och gardera sig mot olyckor och felanvändning”, konstaterar
Olof Dahlbom på Trackunit Sverige.
Systemet kan användas på alla slags
maskiner inom bland annat bygg-,
anläggnings- och industribranschen –
däribland entreprenadmaskiner, liftar
samt gaffeltruckar och annat internt
transportmaterial.

Jack Midhage AB är en av Sveriges ledande leverantörer av verktyg och
maskiner för kapning, slipning och borrning till byggindustrin. Huvuddelen
av försäljningen utgörs av diamantbelagda verktyg som till viss del tillverkas
vid vår egen tillverkningsenhet i Göteborg. Vi finns idag representerade på
tre orter med huvudkontor i Båstad, tillverkning och servicecenter i Göteborg
samt servicecenter i Solna. Totalt är vi 20 personer verksamma i företaget
varav 8 st säljare utplacerade över hela landet.

grovfilter

DISTRIKTSANSVARIG SÄLJARE
till maskinuthyrningsbranschen
i Stockholm/ Mälardalen

Vår nuvarande befattningshavare sedan många år kommer under
hösten 2015 att gå ner på deltid. Därför söker vi nu en kvalificerad
säljkraft för bearbetning av maskinuthyrningsbranschen i Stockholm/ Mälardalen. Du kommer att utgå från vårt servicecenter och
säljkontor i Solna.
Kravprofil:

h13-filter

• Vara kundorienterad, noggrann, resultat- och målinriktad.
• Teknisk bakgrund/ tekniskt kunnig, gärna från uthyrningsbranschen och/ eller håltagningsbranschen.
• Kunna uttrycka sig i tal och skrift på svenska samt ha grundläggande språkkunskaper i engelska.
• Ha erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna från vår eller
närliggande bransch.
För närmare upplysningar kontakta VD/ Försäljningschef Peter Logan
på e-post peter.logan@midhage.se eller mobil 070-310 45 64.
Ansökningshandlingar samt referenslista skall vara oss tillhanda
senast den 30 juni.

Annons
Pullman

Inte en
bra idé.

Diamantverktyg, hårdmetallverktyg
och maskiner för byggindustrin

Jack Midhage AB
info@midhage.se

uppsamling
i longopac

Tel: 0431-710 00
www.midhage.se

Vårt motto är att du aldrig ska behöva nudda
de allra farligaste dammpartiklarna. Alltså de
som fastnar i hepafiltret och absolut inte är bra
för kroppen. Därför är våra filter separerade.
Hepafiltret har vi placerat i motorrören – helt
utan nuddningsrisk – istället för att ha det
tillsammans med grovfiltret i tanken (som i
många andra maskiner på marknaden).
Det är inte bara en bra idé – det är en lysande idé.
Framför allt för dina lungor.

pullman-ermator.se

Simply Reliable
Genom att använda enkel och beprövad teknik erbjuder Skyjack
hyresmarknadens lägsta totala ägarkostnad. Detta sker genom att
våra maskiner är enkla att serva och underhålla och på så sätt få ett
högt andrahandsvärde.
Ring +46 31212245 för mer information
Eller gå in på www.skyjack.com

simply reliable
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Dundersuccé för ESSBOX
– över 120 000 sålda väskor
”Vi har passerat en drömgräns som vi trodde
skulle ta betydligt längre tid att nå. Ser vi till
antal sålda enheter och antal anställda inom
byggbranschen på våra prioriterade marknader i Norden, så kan man säga att vi förser
ungefär var femte proﬀshantverkare med en
ESSBOX i dag”, säger Mattias Sebell, marknadschef på ESSVE.
Antalet anställda inom den svenska,
norska och den finska byggindustrin uppgick
2014 till cirka 680 000* enligt Sveriges Byggindustrier. Mot den bakgrunden bedöms det
som en stor framgång att ESSVE på mindre
än tre år lyckats sälja över 120 000 enheter av
förpackningslösningen ESSBOX.
”Vi ser tydligt att ESSBOX skapar tillväxt
för både oss och våra återförsäljare. Produkten är extremt populär och uppskattad av
proﬀshantverkarna. Det finns ett antal återförsäljare som efter lanseringen av ESSBOX
kan visa näst intill dubblad omsättning inom
infästningskategorin och det är naturligtvis
ett bra bevis på att slutkunden vill ha ordning
och reda för att undvika onödigt svinn på arbetsplatsen. Vårt ESSBOX-koncept är till och
med så attraktivt att andra aktörer har försökt
att lansera riktigt lågkvalitativa kopior”, säger
Mattias Sebell, marknadschef ESSVE.
”ESSBOX är ett av många exempel på
ESSVEs satsning på att utveckla produkter i samarbete med branschen. ESSBOXidén kom ursprungligen till via ESSVEs
Testpilot-program, där ESSVE involverar
branschproﬀs i utvärdering och utveckling
av nya produkter.”
”Våra produkter har alltid utvecklats i nära
samarbete med professionella hantverkare
och ESSBOX är ett lysande exempel på hur
ESSVE jobbar tillsammans med proﬀsen för
att ta fram lösningar som verkligen fungerar. Det är avgörande att vi tar fram smarta
lösningar på verkliga problem, som gör våra
kunders arbetsdag enklare, säkrare och mer
lönsam. Det är hela vår aﬀärsidé”, säger Mattias Sebell.

Milwaukee introducerar den mest
hållbara hålsågen på marknaden
Inspirerad av sin namne, bulldozern, är Milwaukees Hole Dozer™
den mest hållbara hålsågen på
marknaden – utvecklad för att
generera maximal hållbarhet i de
mest krävande applikationerna.
Den livslånga garantin mot avbrutna tänder innebär oöverträffad hållbarhet och ökad produktivitet för alla användare.
Hålsågar i Bi-Metall är unika då de används som redskap vid håltagning av ett
brett antal användare med behovet att
komma genom lager av material. Resultat
från efterforskning på byggarbetsplatser
visar att Milwaukees Hole Dozer™ levererar det andra leverantörer inte klarar, enligt tillverkaren själv. Milwaukee har lyckats genom att satsa på de tre viktigaste
kategorierna när det gäller användarvänlighet hos Bi-Metall hålsågar; hållbarhet,
livslängd och pluggborttagning.
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Tändernas hållbarhet är en viktig faktor
för att hålsågen ska vara maximalt anpassad för både mjuka och hårda material i
olika tjocklekar. Milwaukees nya sortiment av hålsågar är utrustade med Rip
Guard™ - den starkaste tandgeometrin på
marknaden tillsammans med en livslång
garanti mot avbrutna tänder. Tillsammans
innebär detta att Milwaukee erbjuder sina
användare den mest hållbara Bi-Metall
hålsågen på marknaden.
Varje enskild tand är förstärkt med
extra stål på tandens insida tillsammans
med 8% kobolt vilket tillåter tänderna att
behålla den ursprungliga tandhårdheten
även vid höga arbetstemperaturer.
Hole Dozer™ har praktiska ingångar
för snabb och flexibel pluggborttagning.
Ingångarna är optimala både för material
som sätter sig längst in i hålsågen likväl
som ute vid tänderna. Den smidiga pluggborttagningen maximerar användandet
av hålsågen samtidigt som arbetstiden
kan utnyttjas maximalt. Hole Dozer™ erbjuder ett sortiment med 56 olika diameterstorlekar från 14-210 mm samt ett antal
färdiga kit med en mix av storlekar.
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Den 10-tons mobila hjulgrävaren
EW100 övertygar med sin låga
energiförbrukning och användarvänlighet.
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Kontakta oss:
Malmö
070-593 77 66
Göteborg
070-593 77 88 el. 070-593 23 83
Stockholm
070-180 14 37 el. 072-561 38 43
Norra Sverige
070-593 77 44
info-se@wackerneuson.com
www.wackerneuson.se
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FÖR EN
STABILARE GRUND!
… ENASTÅENDE PRESTANDA, KOMFORT OCH DESIGN.

HD CompactLine
• Perfekt sikt
• Enastående körkomfort
• Förstklassig packningsprestanda
• Optimalt bevattningssystem

ROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES

www.hamm.eu
Wirtgen Sweden
Alvesta 0472 - 100 91 . Göteborg 031 - 748 31 31
Frövi 0581- 80 400 . www.wirtgen.se
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Svenska Indutrade
förvärvar Relekta-Gruppen

Abelco lanserar tyst och kraftfull 7,5-tonnare
En nyhet som det kommer att vara extra tyst omkring på MaskinExpo är
7,5-tonnaren Abelco XE80 från XCMG, som är världens åttonde största tillverkare av entreprenadmaskiner. Abelco beskriver grävmaskinen som tystast
i klassen. Maskinen utmärks också av prestanda, flexibilitet och komfort.
Abelco väljer att sticka ut hakan vid lanseringen av Abelco XE80.
”Vi märker redan att kunderna är imponerade och det här är en modell vi tror
mycket på”, säger vd Per Pettersson.
Abelco har under senare år haft ett
brett modellprogram med främst mindre
hjullastare och grävare, men även mätsystem och ett stort tillbehörssortiment.
Lanseringen av den nya tysta 7,5-tonnaren
visar tydligt att grävmaskinssidan är på
stark frammarsch.
”Med den här serien visar nu XCMG att
tillverkare i Kina inte längre kopierar, utan
ligger i framkant”, säger Peter Augustsson,
som är stolt över att kunna visa upp den
nya tysta XE80 för kunderna.
Abelcos nya XE80 är efterfrågad och
har snabbt tagit plats på marknaden. De
första XE80 finns redan ute hos nöjda
kunder. En av maskinerna har kompletterats med specialutrustning och är nu
en viktig aktör vid torvbrytning hos Ulvö
Torv utanför Tingsryd.
”Den är helt underbar. Det är framför
allt hytten och den robusta uppbyggnaden
av larvunderredet som imponerar”, säger
Kurt Johansson vid Ulvö Torv.
Just larverna har breddats och förlängts

på hans maskin för att passa verksamheten. Kurt liknar sin XE80 med kvaliteten
på en Volvomaskin.
”Den är toppenfin”, säger Kurt nöjt.
Flexibiliteten och den tysta, bekväma
hytten gör XE80 till en stark och villig arbetshäst, som man gärna spenderar tid i.
XCMG är en av de största tillverkarna
i världen av entreprenadmaskiner och har
en av världens mest högteknologiska automatiserade fabriker inom branschen.
”Många tror att vi har en egen fabrik till
exempel och det blir lite fel när vi framställs som en maskintillverkare, när vi
istället har en av världens största maskinproducenter bakom oss”, kommenterar
Per Pettersson, vd på Abelco.
Per poängterar att Abelco väljer att
samarbeta med de bästa och mest prisvärda producenterna – allt för att ge den
svenska marknaden bra alternativ på maskin- och entreprenadsidan. Det kommer
företaget att tydligt visa på MaskinExpo.
”Vi bjuder på marknadens kanske tystaste och största hytt med en sikt som inte
många slår, rejält benutrymme, rejäl stol
och fina inställningsmöjligheter”, säger
säljaren Peter Augustsson.
www.abelco.se
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Indutrade AB har tecknat avtal om förvärv av
samtliga aktier i Relekta-Gruppen (Relekta
AS, Norsk Industriolje AS og Relekta Service
AS) i Oslo.
”För Relekta var Indutrade det naturliga
valet eftersom de är långsiktiga och deras affärsfilosofi bygger på att vidareutveckla befintliga framgångsrika affärsverksamheter.
Vi ser fram emot att växa ytterligare och att
öka våra marknadsandelar i såväl Norge som
i övriga nordiska länder, tillsammans med Indutrade och deras nätverk”, säger Rune Arnhoff, VD för Relekta-Gruppen.
”Förvärvet av Relekta gör att vi stärker vår
position på byggnation-, reparations- och underhållsmarknaden”, säger Johnny Alvarsson,
VD på Indutrade.

Nytt lågprofildäck
med hög lastkapacitet
för volymtransporter
Strängare kontroller införs för att säkerställa att reglerna uppfylls om tillåten
maximal fordonshöjd vid transporter av
stora volymer. Detta innebär en utmaning för transportföretagen, samt kräver nya fordonskoncept. Conti EcoPlus
HD3 från den tyska tillverkaren av premiumdäck är det första drivaxeldäcket
som är specialutvecklat för extremt låga
lastvagnar. Ett 315/45 R 22.5-däck som
är specialutformat för kraven som ställs
inom segmentet av stora transportvolymer. Trots den låga däckdiametern är
det lämpligt för axelbelastning upp till
11,6 ton med dubbelmontage. Användandet av den allra senaste konstruktionstekniken gör lågprofildäcket till
det lägsta i sin klass, så att den invändiga lasthöjden på 3 meter kan utnyttjas
på absolut bästa sätt, utan att den maximalt tillåtna fordonshöjden överskrids.
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SMÅ VINKELSLIPAR
MED STOR KRAFT
Den industriella sektorn ställer hela
tiden högre krav på produktivitet,
arbetstempo och säkerhet. Därför
lanserar Bosch nu 11 små vinkelslipar i 1300 W- och 1700 W-klassen.
Den nya serien vinkelslipar har hög prestanda
och innehåller samtidigt många funktioner
som garanterar komfort och säkerhet under
arbetet.

TESTVINNARE FÖR LÄNGSTA LIVSTID
De kraftfulla 1300 W- och 1700 W-motorerna
ger de nya vinkelsliparna ett högre arbetstempo än tidigare modeller. Vinkelsliparna har
dessutom en kompakt design som ger dem en
längre livstid. Utformningen av ventilationshålen har förändrats så att de är mindre i storleken och skapar en särskild luftström som
skyddar motorn mot damm och garanterar
en effektiv nedkylning av motorn. Testen
som har genomförts av det erkända undersökningsföretaget SLG, visar dessutom att
kolborstarna på de nya vinkelsliparna har upp
till 50 procent längre livstid i förhållande till
konkurrerande modeller. Kolborstarna behöver därför inte bytas ut lika ofta, vilket sparar
både tid och pengar.

rad olika säkerhetsfunktioner som bidrar till
att höja säkerheten på arbetsplatsen. Funktionerna inkluderar bland annat Vibration
Control och Kick-Back-funktion, som efterfrågas av många stora industriella verksamheter, samt mjukstart och omstartsskydd,
vilket innebär att maskinen inte startar sig
själv efter ett strömavbrott. Bosch erbjuder
även modeller med ett integrerat intelligent
bromssystem, som fungerar magnetiskt och
som gör att skivan stannar på under tre
sekunder. säkerhetsfunktionerna betyder att
maskinerna kan användas där säkerhetsstandarden är särskilt hög, exempelvis på raffinaderier och oljeplattform ar samt i kran-,
skepps-, tank- och containerverksamheter.
För att öka användarvänligheten är alla vinkelsliparna utrustade med en skyddsskärm
som kan ställas in utan att använda verktyg.
Vinkelsliparna har även en smal och smidig

design samt ett stort spindellås för snabbt
och enkelt byte av tillbehör.

ETT VERKTYG FÖR ALLA TILLFÄLLEN
De små vinkelsliparna är uppdelade i följande
användningsområden:
• Modellerna GWS 13-125 Cl Professional,
GWS 17-125 Cl Professional och GWS 17-150
Cl Professional klarar långvarig belastning
även i hårda material och kan därför användas för att såga i stålrör eller för att skära till
profiler i längder. Vinkelsliparna GWS 13-125
CIX Professional och GWS 17-125 CIX Professional har ett intelligent bromssystem.
• Modellerna GWS 13-125 CIE Professional och
GWS 17-125 CIE Professional är framtagna för
att arbeta i flera olika material, exempelvis betong, sten och kakel, det vill säga material som
kräver olika tillbehör och hastigheter. Modellerna GWS 13-125 CIEX Professional och GWS
17-125 CIEX Professional är utrustade med Boschs intelligenta bromssystem.
• Modellerna GWS 17-125 CIT Professional
och GWS 17-125 lnox Professional är framtagna för att arbeta med ömtåliga material, som
exempelvis rostfritt stål. Båda modellerna ger
en kombination av låg hastighet och högt
vridmoment, så att de kan användas utan att
göra onödig skada på materialet.

BÄTTRE ANVÄNDARSKYDD I FOKUS
Boschs små vinkelslipar är utrustade med en
www.SvenskRental.se • Maj - Juni 2015 • Svensk Rental Tidning
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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 6 000 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

Anläggsmaskiner:

Uthyrningssystem:

Containrar:
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Kontakta oss på:
08 – 50 52 10 42
info@mcs-software.se

www.mcs-software.se
Pumpar:
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UTHYRNINGSSYSTEM från MCS
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Byggkompressorer utan
kompromisser

LÄTTFLYTTADE
MILJÖCONTAINERS.

www.savehyr.se
malmo@savehyr.se
0708 - 53 50 05

Hydraulik:

Vi beräknar, monterar, driftsätter och demonterar såväl
pumpar som tillbehör – och
vi är snabbt på plats när du
behöver flytta vatten snabbt.

Wirtgen Sweden AB

Kontakta oss på
0200-77 88 00 eller via
flygtrental@xyleminc.com

Tel.: 0470-100 91
www.wirtgen.se

www.hydroscand.se

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

Liftar/Kranar/Ställningar:
Anz_Wirtgen Sweden_60x40mm.indd 1
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www.brubakken.se
Elverktyg:

Bosch mätverktyg!
100% professional!

Branschföreningar:

Mycket kraft.
Välj grönt.

Service

Laser & geodesi
Karlstad 054-216060
Mölndal 031-204010
Sollentuna 08-7543130

www.husqvarnacp.se

Handhållna och stationära
maskiner för byggindustrin.
Innovativa lösningar. Gröna verktyg.
hitachi-powertools.se

www.blinken.eu

I din tjänst
sedan 1910
Svensktillverkat
Personalbodar • Kontorsbodar • Evakueringsbodar • Bostadsmoduler
WC/Duschbodar • Specialbodar • Lågenergibodar • Modulhus
På maxmoduler.se kan du bygga din egen etablering, läsa mer om
standardsortimentet samt vår nya lågenergibod
Timmervägen 68, 921 33 Lycksele
Tel växel 0950-138 88 Fax 0950-101 14
www.maxmoduler.se

0371-500 08

www.faxes.se

Gå gärna in och läs fler nyheter och reportage på:

www.svenskrental.se

Snabbare och enklare
uthyrningSproceSS
MeD McS uthyrningSprograM
Offerter &
kontrakt snabbt
och enkelt

Kontroll över
tillgänglighet,
utnyttjandegrad
samt intäkter

kontakta oss för att höra hur vår lösning kan hjälpa er bli effektivare och mer lönsam.
ring 08-50 52 10 42 eller besök www.mcs-software.se

Automatiska
påminnelser om
underhåll samt full
servicehistorik
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NYA 28V SDS-PLUS BORRHAMMAREN

UTMANAR KONKURRENTERNA
Milwaukee lanserar revolutionerande
batteridriven SDS-plus borrhammare i M28 serien. En kombination av
hög prestanda, hållbarhet, förbättrad
borrhastighet och ergonomi för professionell daglig användning.
Borrhammaren är utvecklad för att underlätta borrning och mejsling i betong, metall
och trä. Ett optimalt verktyg för hantverkare,
VVS-installatörer och elektriker.
De professionella hantverkarna kommer
med fördel uppskatta borrhammarens kraft
och prestanda i kombination med låg vibrationsnivå och lång hållbarhet.

Användarna kommer snabbt känna prestandan som gör borrhammaren till den mest
eﬀektiva på marknaden. Med kraft från M28
REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah batteri med
individuell cellövervakning genererar borrhammaren upp till dubbelt så lång driftstid
(183 min) och 20% mer eﬀekt samtidigt som
batteriet erbjuder dubbelt så många uppladdningscyklar.
Nya borrhammaren är en del av M28
FUEL™ serien och är kompatibel med dammutsug för dammfri borrning med HEPA filter. Innovativ konstruktion, värmebehandlade material och tålig slagmekanism resulterar
i en hållbar borrhammare med lång livslängd.
Upp till 4,7J vilket ger 125-160% mer slagenergi jämfört med närmaste konkurrent. Den
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unika POWERSTATE™ kolborstfria motorn
ger upp till 10 gånger så lång livslängd jämfört
med konkurrenterna. 5000 slag/min och 1350
varv/min – upp till 80% eﬀektivare jämfört
med andra hammare vid Ø 12 mm vilket motsvarar 170% fler borrade hål.
I slutändan kan man idag inte hitta något
som kan överträﬀa denna batteridrivna 28V
borrhammaren, enligt Milwaukee.
Säkerhetskoppling skyddar både användare och verktyg vid blockering tillsammans
med anti- vibrationshandtag med soft-grip.
Snabbt byte mellan funktioner, adaptrar eller andra tillbehör i kombination med den
låga vibrationsnivån på 8,1 m/s2 gör borrhammaren både användarvänlig och produktiv.

Vi säljer & hyr ut (till uthyrare) personliftar,
hängställningar & klätterställningar från 1 till 300m
Vi har även service ute & inne.
Besök oss gärna på vår hemsida www.allaccess.se

Vårens nyheter!
• Vi besiktar nu fallskydd!
• MEC 6092RT
20 m arbetshöjd
Dubbla utskjut
Plattformskapacitet 540 kg
Last på plattformens
utskjut 227 kg
L: 5,3m x B:2,34m x H:2,38m
Vikt 9200kg

Väl mött!
Jessica, Janne, Josefine,
Seppo & Billy

AVS. Svensk Rental Tidning c/o SCOP AB • Box 786 • SE-191 27 Sollentuna, Sverige

Flygt Rental, för tillfälliga
pumplösningar
Vi hyr ut allt du behöver för att
flytta vatten snabbt
Nu är det inte nödvändigt att ha utrustning för förbipumpning,
länsning eller dränering liggande, för de få tillfällen när ni faktiskt
behöver den. Vi beräknar, installerar, övervakar och demonterar
såväl pumpar som tillbehör – och vi är snabbt på plats.
När du behöver flytta vatten med kort varsel är Flygt Rental
alternativet för sunda siffror och lugna magar.
Kontakta oss på 0200-77 88 00 eller via
flygtrental@xyleminc.com

ITT har blivit Xylem. Xylem är det nya namnet på vår världsledande verksamhet när det gäller utveckling och tillverkning av hållbar teknik för pumpning, rening
och cirkulation av vatten. Våra produkter är välkända och ledande inom sina områden – Flygt, Lowara, Sanitaire och Godwin. Läs mer på xyleminc.com/se

