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Teleskoplastare
En maskin som passar
i många olika sammanhang

Sidorna: 12-13

Reportage:

RENTALDAG
SRA höll lyckad
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Ställningar

rentaldag på Berns

Sanktionsavgifter för ställningar
och fallskydd från och med
1 januari, 2015

Sidorna: 40-41

Reportage:
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Sidan: 20

Sidorna: 17-19
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DE NYA LIFTMODELLERNA
NYA KOMPAKTA DAMMSUGARE Sidan: 14

NYTT FRÅN BOSCH Sidan: 24

NYA LASERINSTRUMENT Sidan: 46

HTC Group: “Målet är att fördubbla omsättningen inom 5 till 7 år” Sidorna: 26-27

Real Bosch!

»Kompakt men ändå kraftig»

Simply more

GBH 18 V-EC Professional
Bosch-hammaren med effektiv EC-motor sätter standarden när det gäller
effekt och vikt. Den låga vikten och kompakta konstruktionen ger till och
med eldrivna maskiner konkurrens: 153 hål (6 x 40 mm) i betong på en enda
laddning (4,0 Ah) samt störst bilningsavverkning (12 kg/h) i klassen.
Blå elverktyg: för hantverk och industri.
www.bosch-professional.se
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30 Ställningar
EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

På byggställningssidan har det väl inte haglat
av nyheter under 2014. Men en stor nyhet
som kan uppfattas både positiv och negativ är
införandet av sanktionsavgifter för ställningar
och fallskydd från och med 1 januari, 2015.

32 Hyrex 		
höstmöte
17 Nya liftar
Under året har ett antal nya liftmodeller lanserats på den svenska marknaden. En del
lanserades tidigare i år och några nu alldeles innan jul.

En diger möteslista med mycket diskussion
om de nya sanktionsavgifterna.
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Viss mässvila 2015
Då har snart året snurrat runt sin axel igen. Ju äldre
man blir ju snabbare det går. Året 2014 kan snart
läggas till handlingarna och för den svenska rentalbranschen bör väl bedömningen bli godkänt. Året
började svagt med en tröghet i investeringarna som
vi börjat bli vana vid. Men ju
längre året gick så lossnade det
för att göra en inbromsningen
igen i samband med valet. Trots
valet hade konjunkturen hunnit
komma igång ganska bra och
har fart även om en viss osäkerhet råder bland både tillverkare,
entreprenörer och konsumenter. Prognoserna för nästa år
ser bra ut och tillväxten inom
byggindustrin bedöms ligga
på minst den dubbla nivån i
jämförelse med 2014. Dock tror
många att en del av denna tillväxt redan har infallit
i år vilket kanske innebär att vi har att vänta en ökning från 2014 men inte i riktigt samma omfattning
som väntat. I det här numret av SRT finns en hel del
intressanta artiklar. Bland annat rapporterar vi från
landets båda rentalföreningars höstmöten, Hyrex
Kedjan och SRAs Rentaldag.

Vi har klämt in tre olika temaartiklar i det här
numret, teleskoplastare, liftar och byggställningar.
Om sanningen skall fram har inte några revolutionerande nyheter sett dagens ljus i år vad gäller
byggställningar. Däremot redogör vi för ett del nytt
inom teleskoplastare och liftar.
Apropå byggställningar och
liftar som betyder arbeten på
höga höjder nuddar vi även vid
det faktum att Arbetsmiljöverket inför sina sanktionsavgifter för fall från höga höjder.
Osäkerheten kring vad dessa
sanktionsavgifter i praktiken
innebär är ganska utbredd.
Hyrex-Kedjan tog upp frågan
på sitt höstmöte och mötet fick
en presentation från en representant från Arbetsmiljöverket
i Malmö. Sanktionsavgifterna för fall från höga höjder
ser lite annorlunda ut vad gäller ansvarsfrågan om
man jämför med andra sanktionsavgifter. Det är inte
självklart att det är arbetsgivare som döms att betala
avgifterna utan i detta fall kan även leverantören
och brukaren beläggas med sanktionsavgift. En hel
del krav på förändringar av utrustningen har också

kommit. Rullställningarna kommer exempelvis att
förändras på olika sätt. Rickard Holmlund från Zip
Up Svenska AB berättade en del om dessa förändringar både på Hyrex och SRAs höstmöten, något
du kan läsa mer om i tidningen.
2015 blir ett något lugnare år vad gäller
branschmässor. Det är inte Nordbygg-år och mässan
Byggmässan Väst i Göteborg, tidigare Byggmaskiner, har beslutat att ställa in på grund av ett svagt
bokningsläge. Dock rullar Maskinexpo och EntreprenadExpo som vanligt samt nykomlingen EntreprenadLive arrangerar sin första mässa i Skåne i maj.
Internationellt är det dags för World of Concrete
i Las Vegas i februari med många svenska utställare.
I april arrangeras Intermat i Paris och den här gånger
arrangeras nysatsningen World of Concrete Europe
parallellt med Intermat. World of Concrete är en
populär mässa i USA och har tidigare arrangerats i Europa, bland annat i Köpenhamn för många år sedan.
Det återstår att se hur utfallet blir denna gång i Paris.
Till slut vill jag tacka alla våra läsare och annonsörer för 2014 och jag hoppas förstås att ni är med
oss 2015. Tills vi ses igen en riktigt God Jul och ett
Gott Nytt År.

Jan Hermansson, Redaktör
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Jobba tryggt
på hög höjd

®

Vi är svenska auktoriserade
återförsäljare av JLG och erbjuder
dig hela deras stora produktutbud.

Brubakken erbjuder dig ett fullsortiment av liftar för alla typer av höjdjobb. Vi har gedigen
erfarenhet av liftbranschen med försäljning av både nya och begagnade liftar, service, support
och reservdelar. Hela vårt sortiment finner du på vår hemsida www.brubakken.se. Välkommen!

®

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

God jul och
Gott nytt år
I år har Hyrex-Kedjan avhållit höstmötet
i början av november, denna gång höll
vi vårt möte i Malmö, Scandic Segevång.
Det blev en intensiv dag där diskussionerna samt information från Arbetsmiljöverket beträffande sanktionsavgifter
var en viktig punkt. Nya medlemmar
presenterades och ett flertal andra
punkter fanns även på dagordningen.
Kvällens middag blev som vanligt
en trevlig tillställning, denna gång i all
enkelhet.
Jul- och nyår närmar sig med rekordfart och därmed en välförtjänt ledighet
för många. Hösten har även i år varit mild
och med relativt lite nederbörd, det är
väl först senaste månaden som vi tidvis
har haft lite busväder – i södra Sverige
mest i form av regn.
Vågar vi se fram emot en vit jul med
några minusgrader kanske!?
Sammanfattningsvis så har väl året
som snart har gått till ända varit ganska
bra på dom flesta håll, avvikelser förekommer dock. 		
Det finns väl inga tecken som tyder
på att det skall bli så mycket sämre under
nästkommande år, politiskt sett så är det
ju förstås lite rörigt.
Byggnationen ser väl ut att fortsätta
på en bra nivå. I Stockholm och Göteborg
lär ju även del stora infrastrukturjobb
inledas – om nu allt faller på plats.
På höstmötet beslutades att styrelsen
arbetar vidare med nästa års stämma.
Arbetshypotesen är att årsstämman hålls
i Stockholmsregionen i samband med
mässan Maskinexpo i slutet av maj.
Inom några veckor går vi åter mot ljusare tider – bara det gör livet lite lättare.

3-6 februari, 2015
Las Vegas Convention Center
Las Vegas, USA
www.worldofconcrete.com

God jul och Gott nytt år önskar vi
alla från Hyrex-Kedjan

Intermat 2015

Se även vår hemsida: www.hyrex.org

20-25 april, 2015
Paris Nord-Villepinte
Paris, Frankrike
paris-en.intermatconstruction.com

Sune Almqvist
Ordförande Hyrex-Kedjan

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

Fler nyheter
och reportage
hittar du på:
www.svenskrental.se

Entreprenad Live 2015
7-9 maj, 2015
Ring Knutstorp
www.entreprenadlive.se

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

Latin American Concrete
Cutting & Demolition
Forum

Redaktionsadress
Box 786, SE-191 27 Sollentuna
Tel. 08 585 700 46, Fax: 08 585 700 47

BYGGRENTAL - EN TIDNING
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World of Concrete 2015
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1-2 oktober, 2015
Rio de Janeiro
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DEMCON 2016
EXPORENT 2016
8-9 september 2016
Scandic Infra City, InfraMässan
www.demcon.se
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*Låt oss bygga framtiden tillsammans

Paris Nord Villepinte Mässområde
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Johan Svedlund, ordförande i
Swedish Rental Association

ADVENTSTID
Uppgång!

Julen närmar sig med stormsteg,

medlemmar att sprida kunska-

och vintern också för den delen.

pen, genom aktivt arbete och

Just nu är det den gråa hösten

smarta system. Förutom detta,

som härskar, men med lite jul-

pågår det svåra arbetet att hitta

musik eller en julkonsert och lite

säkra och enhetliga arbetsmeto-

glögg så får du snabbt julkäns-

der vid höga montage av våra

lorna att komma fram igen.

bodar och moduler.

Fokus just nu är att få en bra

Rentaldagen den 13 novem-

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.

avslutning på året i siffror och

ber var som vanligt välplanerat

med kunder. Samtidigt sitter våra

från vårt kansli, välbesökt och

politiker i en budgetrysare. Nästa

uppskattad. Den bjöd på ett

års möjligheter är just nu svår-

intressant studiebesök i Värta-

bedömda och inte helt i fokus.

hamnen och flera intressanta

För mer information, kontakta Rickard Renberg på tel:
0910-87 000 eller e-post: rickard.renberg@alimakhek.com

Branscharbetet har under året

föredrag om bland annat det

fokuserat på säkert arbete. Vi

politiska läget efter valet och

har jobbat effektivt med våra PSI

effekterna för branschen. Av-

vilket gör att vi nu täcker in ca

slutningsvis bjöd Jens Lind på en

1500 fabrikat och modeller med

mer gripande betraktelse ur sitt

PSI. Centralt arbetar vi på ett en-

annorlunda perspektiv.

kelt abonnemangsgränssnitt och
presentationssätt som ska göra

Avslutningsvis önskar jag Er
en riktigt God Jul!

det enkelt för skolor, arbetsmil-

www.alimakhek.se

jöpersonal och byggföretag att
kunna ta fram informationen.
Samtidigt hänger det på oss

Johan Svedlund
Ordförande Swedish
Rental Association
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KONJUNKTURBAROMETERN
November 2014

Ökad pessimism
om svensk ekonomi
bland hushållen
Barometerindikatorn backade 0,5 enheter i november
och ligger nu 3,6 enheter över det historiska genomsnittet. Samtliga konfidensindikatorer minskade något, med
undantag för tillverkningsindustri som steg 0,6 enheter.
Bygg- och anläggningsverksamhet minskade 0,7 enheter, medan indikatorerna för detaljhandel och privata
tjänstenäringar föll 1,7 respektive 1,3 enheter. Alla
ovanstående indikatorer ligger dock över det historiska
genomsnittet; konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar dock endast marginellt över. Konfidensindikatorn för hushåll fortsatte att falla och minskade 0,8
enheter i november. Den ligger därmed drygt
3 enheter under det historiska genomsnittet.
Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg 0,6 enheter i november och
ligger 8 enheter över det historiska genomsnittet. Endast en av de tre ingående
frågorna bidrog emellertid till uppgången: bedömningen av orderstockens storlek
blev mer positiv. Produktionsplanerna var oförändrade, medan bedömningen av
färdigvarulagren inte var lika positiv som månaden innan.
Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet backade 0,7
enheter i november, men ligger fortfarande klart över det historiska genomsnittet.
Båda de två ingående frågorna bidrog till nedgången. Företagens bedömning av
orderstocken var marginellt mindre positiv än i oktober och de expansiva sysselsättningsplanerna justerades ned en aning.
Konfidensindikatorn för detaljhandeln minskade 1,7 enheter i november.
Trots tillbakagången ligger den drygt 6 enheter över det historiska genomsnittet.
Två av de tre ingående frågorna bidrog till nedgången. Försäljningsutfallet var
inte lika positivt som i oktober och detsamma gäller bedömningen av varulagren.
Förväntad försäljning däremot, justerades upp något jämfört med månaden innan.
Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna backade 1,3 enheter
i november och ligger därmed endast marginellt över det historiska medelvärdet.
Alla de tre ingående frågorna bidrog i negativ riktning. Utfallet för efterfrågan
var sämre jämfört med i oktober och förväntningarna på efterfrågan var inte lika
positiva. Dessutom var bedömningen av utvecklingen för företagets verksamhet
mer negativ.
Hushållens konfidensindikator sjönk 0,8 enheter i november efter en minskning med hela 5 enheter månaden innan. Den ligger nu drygt 3 enheter under
det historiska genomsnittet. Tre av de fem ingående frågorna bidrog negativt i
november och mest bidrog den allt mer negativa inställningen till svensk ekonomi
på ett års sikt. Även inställningen till egen ekonomi i nuläget och egen ekonomi
på ett års sikt var något mer negativ, medan bedömningen av den svenska
ekonomin i nuläget var oförändrad jämfört med i oktober. Inställningen till köp
av kapitalvaror i nuläget var däremot betydligt mer positiv. Det finns därmed en
tydlig skiljelinje mellan hushållens bedömning av nuläget och förväntningar på ett
års sikt. Bedömningen av nuläget är fortfarande mer positiv än normalt, medan
förväntningarna är avsevärt mer pessimistiska än normalt.

Vinnarna av Årets Betongpriser utsedda!
Nyligen hölls Betonggalan för
femte året på Berns i Stockholm.
Inför 800 samhällsbyggare fick
åtta pristagare motta sina priser.
En av prisutdelarna var bostadsoch stadsbyggnadsminister Mehmet Kaplan. Priset Ung&Tung
delades ut av kvällens artist Dogge Doggelito som kvällen till ära
skrivit låten “Vi älskar Betong”
vars video hade världspremiär
under Betonggalan.
Betonggalan anordnas av Tidskriften Betong som ges ut med
sex nummer per år. Tidskriften
Betong blev förra året utsedd till
Årets Tidskrift Fackpress av Sveriges Tidskrifter.

Årets Montageledare
Vinnare: Geir Skotnes, Kynningsrud Prefab
Årets Betongforskare
Vinnare: Bodil Hökfors, Cementa
Årets Betongdesigner
Vinnare: Daniel Elis Karlsson och
Pauline Algeröd
Årets Betongentreprenör
Vinnare: Leif Einarsson, Tuve Bygg,
Årets Betongarkitekt
Vinnare: Sara Mendoza, Manofactory

Här följer samtliga vinnare:

Årets Betongkonstruktör
Vinnare: Mikael Hallgren, Tyréns

Ung&Tung
Vinnare: David Johansson, Sweco

Årets Miljöpris
Vinnare: Rosenborg 3, Vasakronan

Ny ekonomi- och finanschef på Einar Mattsson
Fredrik Gamrell som är ekonomioch finanschef i Einar Mattssongruppen sedan 2009 och som
arbetat i koncernen sedan 2003
kommer att fortsätta sin tjänst
fram till dess att Björn tillträder
i maj. Befattningen innefattar
bland annat ansvar för gruppens
ekonomi-, finansierings- och
analysfunktioner samt styrelseuppdrag i Einar Mattsson Projekt
AB och Einar Mattsson Byggnads
AB. ”Einar Mattsson är ett unikt
bolag och den resa jag gjort här
har varit mycket lärorik. För mig
är det nu rätt tillfälle att hitta nya
utmaningar och lämna över det
här uppdraget till någon annan.
Björn är helt rätt person att ta
detta till nästa nivå”,säger Fredrik

Svensk Rental Tidning • November - December 2014 • www.SvenskRental.se

Gamrell, avgående CFO på Einar
Mattsson AB.
”Jag är väldigt glad att Björn
Strid tar sig an uppgiften. Som
ekonomi- och finanschef har
man en central roll i vår verksamhet. Att få en så kompetent efterträdare till Fredrik Gamrell och
dessutom med en så välplanerad
överlämning känns tryggt”, säger
Stefan Ränk, koncernchef på Einar Mattsson AB.
”Fredrik har under sina fem
år som ekonomi- och finanschef
och elva år i Einar Mattssongruppen gjort betydelsefulla
bidrag och avgörande insatser
för gruppens utveckling”, säger
Björn Strid, tillträdande CFO Einar Mattsson AB.

Power By Bosch

Professionell

Mätteknik
www.cst-berger.se

Robert Bosch AB
Försäljning CST/berger

www.SvenskRental.se

Hotline telefon:
08-750
18 22
• November - December 2014 • Svensk
Rental Tidning

10
ÖKADE FLÖDEN

Ramirents julklapp
Årets julklapp till maskinuthyrningsföretaget Ramirents kunder
och medarbetare består i år av en
gåva till Sveriges kvinno- och tjejjourers Riksförbund, SKR, som
arbetar med att hjälpa kvinnor
och barn som är utsatta för hot
och våld inom familjen, bland
annat genom att erbjuda jourhem. Gåvan är ett led i Ramirents
arbete för en större medvetenhet
om kvinnors förutsättningar i
samhället.
Ramirent AB ingår i den finska Ramirent-koncernen som
för tredje året ger en julgåva till
Stiftelsen för ett levande Östersjön. Ramirent stödjer organisationens arbete med att rena
Östersjön och kommer framöver
även att delta i en årlig städdag.
Detta stöd är en del av Ramirents
miljöarbete.
Ramirent önskar alla en riktigt
god jul!

DOOSAN flyttar
sin produktion
Fram tills nu så har en liten del,
cirka 25%, av Doosans maskiner för den europeiska marknaden tillverkats i märkets fabrik i
Frameries, Belgien, men nu har
beslutet tagits att flytta samtlig
produktion till de Koreanska fabrikerna. Majoriteten av maskinerna produceras redan idag i de
Koreanska fabrikerna och man
gör denna omställning för att bli
ännu mer kostnadseffektiva och
konkurrenskraftiga på den Europeiska marknaden.
I ett meddelande från Martin
Knoetgen, VD på Doosan Infracore EMEA, sägs följande:
”Vårt åtagande är att garantera
en smidig leverans av maskiner
och reservdelar från den mest
konkurrenskraftiga källan, i syfte
att stärka vår position i Europa.”
”Våra svenska kunder kommer inte märka någon skillnad av
detta beslut. Vi får idag cirka 75%
av våra produkter från Syd Korea.
Doosan tillsammans med Maskinia kommer att garantera ett bra
lager av maskiner i Belgien och
Sverige”, säger Fredrik Holmquist
VD på Maskinia, Doosans generalagent i Sverige.

Nu invigs Europas största
helintegrerade mötesplats
Sedan i mitten av november har
hotellgäster kunnat boka rum i
Gothia Towers nybyggda tredje
torn, mittemot Liseberg. Den 6
december invigdes hela anläggningen med pompa och ståt - och
fattas bara annat: det handlar om
en investering på 1,2 miljarder
kronor, Svenska Mässan-koncernens största genom tiderna.
”Hela satsningen syftar till att
skapa tillväxt i vår verksamhet
och vi kan glädjande konstatera
att orderläget för 2015 ser bra ut”,
säger Carin Kindbom, vd och
koncernchef på Svenska Mässan.
Vi går nu in i ett år med en helt ny
och högre kapacitet och räknar
med flera hundra tusen fler besökare 2015. Vi kommer därmed
troligen att för första gången omsätta mer än en miljard kronor
nästa och kommande år.
Detta bäddar också för nyanställningar. Den miljardsatsning
som gjorts bedömer man kommer
att generera cirka 100 nya arbetstillfällen, främst inom hotellsektorn.

HÖGSTA HUSET
Det nya Tower 3 har 29 våningar,
är 100 meter högt och därmed
Göteborgs högsta hus. Tillsammans med påbyggnaden av mittentornet, ny entré, nya restauranger, utvidgad lobby med mera,
har en unik mötesplats tagit form.
”Vi har bestämt oss för att ta
en position. Vi vill bli den mest
attraktiva mötesplatsen i Europa
genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen”, säger koncernchefen Carin Kindbom.
Men avsikten med miljardinvesteringen är inte bara att
locka internationella stormöten.
Det handlar om att adressera
fler kundsegment, såväl större
som mindre möten, mässor och
events, om att bredda koncept
och utbud.
”Vi vill skapa en dynamisk mötesplats. Vår ambition är att möta
de varierande behoven och önskemålen från kunder och besökare: från det enkla till det mest
påkostade.”

De största mäss- och mötesprojekten fyller det egna hotellet och
många andra hotell i Göteborg.
Samspelet med staden är viktigt.
”Vår betydelse för besöksnäringen ska inte underskattas. För
varje krona som spenderas i vår
verksamhet, spenderas ytterligare två i staden”, påminner Carin
Kindbom.
Avsikten med utbyggnaden är
att öka dessa flöden. Bland annat
genom att vända sig till VIP-segmentet med femstjärniga Upper
House högst upp i mittentornet.
Liksom den lyxiga spaanläggningen i samma torn.
Carin Kindbom lyfter också
fram den nya showarenan The
Theatre.
”Att få uppleva en högklassig
show innebär kanske att besökare kommer en dag tidigare eller
stannar en natt längre. Det tjänar
hela staden på!”
När det inte pågår någon
show kan The Theatre-lokalen,
som är fylld av tekniska finesser,
utnyttjas för bl a företagsevent.
”Det är ytterligare ett av de segment vi vill utveckla. Vi har möjligheter att förädla event, skapa
en företagsimage, erbjuda kunden
både upplevelser och överraskningar som man inte kan få i en
traditionell möteslokal.”

”ETT REJÄLT KLIV UPPÅT”
Camilla Nyman, vd för Göteborg
& Co, understryker den nya mötesanläggningens betydelse för
staden:
”Att kunna erbjuda en anläggning av hög internationell klass
som ligger på gångavstånd till allt
staden har att erbjuda i form av
kultur, nöjen och shopping är det
inte många som kan matcha.”
”Det är med tillgänglighet,
helhetslösningar och hållbarhet
vi kan hävda oss i konkurrensen.”

MÄLARLIFT UTÖKAR MED HYRMASKINER
Under januari 2015 utökar Mälarlifts Gävledepå sitt sortiment till att
även innefatta bygg- och anläggningsmaskiner. Kunderna kommer
att hitta detta sortiment i Gävledepån och man kommer att gå
under varumärket ”Hyrmaskiner”.
Lokalen byggs om och anpassas

för detta med bland annat en ny
butiksdel. Tomas Larsson blir ansvarig för detta affärsområde

NYREKRYTERING
Mälarlift hälsar Anders Skoog
välkommen in i verksamheten.
Anders kommer att arbeta med
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transport och logistik.

MASKINPARK
Mälarlift har fått utökning i sin
maskinpark med spindelliften JGL
X14J. Liten kompakt maskin för
trånga utrymmen. Arbetshöjd 14 m.
www.malarlift.se
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TELESKOPLASTARE

Våra mångsidiga
teleskoplastare
Teleskoplastarnas särprägel är deras mångsidighet tack
vare lång räckvidd både horisontellt och på höjden och
är därför en maskin som passar i många olika sammanhang. Inte minst för uthyrning.

I

denna tema-artikel presenterar vi senaste
nytt på teleskoplastarmarknaden.

WACKER NEUSONS TVÅ NYA
Wacker Neuson introducerar nu två nya teleskoplastare: TH408 och TH522.
Med en slaglängd på 4,1 meter och en maximal nyttolast på 800 kg och kompakta mått
- bredd: 1,4 meter, höjd med hytt: 1,9 meter
- är den nya ”mini-teleskoplastaren” TH408
den minsta modellen på marknaden, enligt
tillverkaren.
Tack vare en extremt liten vändradie - inre
radie: 595 mm - passar den här teleskoplastaren perfekt i framförallt trånga utrymmen.
Ojämn terräng eller låga genomfarter är inga
problem för den här teleskoplastaren.
TH408 är lätt att transportera, eftersom
den har låg vikt - maskinvikt: 2270 kg - och
kan lastas på en släpvagn bekvämt och säkert.
Den nya kompakta teleskoplastaren TH522
är utrustad med en maximal slaglängd på 5,5
meter och har en nyttolast på upp till 2200
kg. Den kombinerar stark motorprestanda
och hög manöverbarhet och är tillräckligt

stark för att utan problem transportera pallar
med stenplattor eller gatsten och är därför en
riktig så kalla ”allrounder”.
Fyrhjulsdriften och den kompakta utformningen gör att de nya teleskoplastarna är
mycket smidiga, och det är lätt att också i små
utrymmen utföra staplings- och transportarbeten. Ojämnt underlag är inget problem
eftersom fyrhjulsdriften och den odelade ramen garanterar en hög stabilitet på alla typer
av underlag. Alla teleskoplastare kan förses
med en rad tillbehör och påbyggnadsutrustning för mångsidiga användningsområden.
För att garantera bästa möjliga skydd för
förare och maskin är alla teleskoplastare från
Wacker Neuson utrustade med det unika systemet för överbelastningsskydd: ”Vertical Lift
System” (VLS). Systemet förhindrar tippning
i längdriktningen – utan att det för den skull
inverkar på effektiviteten.

JCB
JCB har också nyligen introducerat tre nya
teleskoplastare: JCB 516-40, JCB 525-60 och
JCB 560-80. Enligt den svenska återförsälja-
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ren, Söderberg & Haak Maskin, har man dock
än så länge beslutat att marknadsföra den
minsta modellen och avvaktar med övriga två.
JCB 516-40 är anpassad för trånga utrymmen eftersom den är bara 1,8 meter hög, 1,56
meter bred och har en vändradie på 2,8 meter.
Trots sin ringa storlek har maskinen en rymlig hytt, den kan lyfta 1,6 ton till en höjd på
fyra meter och drivkälla är en JCB by Kohler
motor på 349 hästkrafter,
Teleskophanteraren 525-60 har en sidomonterad motor som ger bättre stabilitet,
enligt JCB. Motorns placering ska också göra
att sikten blir avsevärt bättre, hytten har dessutom platta fönsterglas som är lätta att byta.
Maskinen är 1,84 meter bred och 1,89 meter hög, den ska därför kunna ta sig fram bra
till exempel i parkeringshus. Motorn, en 2,5
liters steg IIIB Diesel by Kohler motor på 74
hästkrafter, saknar partikelfilter, maxfarten är
25 kilometer i timmen. Maskinen kan köras i
tre olika lägen: framhjulsdrift, allhjulsdrift eller krabbstyrning. 525-60 kan lyfta maximalt
2,5 ton till en höjd på sex meter.
Nya JCB 560-80 är en teleskoplastare med
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TELESKOPLASTARE

Enligt Wacker Neuson är den nya”mini-teleskoplastaren” TH408 den minsta modellen på marknaden.

hjullastaregenskaper. Den maximala lyfthöjden är 8 meter och maxlasten till 6 ton. Skopan är på 5 kubikmeter. Maskinen har en steg
IIIB Ecomax dieselmotor på 145 hästkrafter,
inget partikelfilter krävs och därmed inte heller några filterbyten.
Maskinen har en tvådelad bom med bredare nos och ska enligt JCB passa särskilt bra
för återvinning.

MERLO
När Merlos nya modeller successivt lanseras
i Sverige under 2014 och 2015 handlar det om
en helt ny generation teleskoplastare. Under
hösten har den svenska agenten Hüllert Maskin AB bland annat introducerat Merlo 50.8,
som är tänkt för tyngre applikationer.
Merlo P50.8 har fått en större hytt och
minskad ljudnivå. Hyttfjädring är standard
och Merlos nya egenutvecklade transmission
ger maskinen en högre dragkraft jämfört med
en vanlig hydrostattransmission.
Maskinen kan lyfta 5 ton och når upp till
åtta meters höjd. Kundgruppen för Merlo
50.8 är främst lastmaskinsanvändare.

Merlo 50.8 är anpassad för tyngre applikationer.
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Lysande samarbete gör GARO Elflex till marknadsledare
GARO Elflex har sålt över 11 000 exemplar av sin nyutvecklade och miljövänliga
byggarbetslampa. Lampan förbrukar
mindre el, lyser starkare än konkurrenternas och har en brinntid på cirka
30 000 timmar.
Landets främsta experter på LED-belysning
fick uppdraget att skapa en helt ny byggarbetslampa. Resultatet blev en ny generation
av byggbelysning som baseras på den energisnåla och effektiva LED-tekniken som är
helt fri från skadligt kvicksilver.
BALL, som modellserien heter, förbrukar bara hälften så mycket energi som traditionella lampor men lyser kraftfullare utan
att blända användaren.
”Bygglampan BALL är utvecklad för att
klara våra kunders tuffa krav på kvalitet och
driftsäkerhet. Den har mer än dubbelt så
lång livslängd som andra byggarbetslampor
på marknaden”, säger Magnus Scott, VD

och försäljningschef på Garo Elflex AB.
Hemligheten är att den saknar de komponenter som kan krångla, såsom drivdon,
transformatorer, packningar och stötkänsliga lysrör. I stället är alla komponenter väl
förankrade på ett kretskort. På köpet har
man fått en lampa som bara väger hälften
så mycket som tidigare varianter, vilket är
en klar arbetsmiljöfördel för användarna.
Försäljningsmässigt är lampan en succé

ett år efter lanseringen.
”Vi hade en förhoppning om att sälja
omkring 4 000, men har redan sålt över 11
000, vilket har gett oss en marknadsledande position i Sverige. Det visar hur viktigt
det är att lyssna på marknaden och kundernas behov”, fortsätter Magnus Scott.
BALL finns i fyra grundmodeller, i 48V
och 230V utförande och med eller utan nödljusfunktion. Nödljusmodellerna har blivit
särskilt uppmärksammade, tack vare dess
smarta teknik med dubbel batteri-backup.
Kapslingen är extremt slagtålig och har genomtänkt design med integrerade vägguttag, stativ- och magnetinfästning, spännband och en krok för enkelt montage.

DEWALT® lanserar
nya kompakta dammsugare

U-RINGNYCKEL BT320
Bond Tools lanserar ny U-ringnyckel BT320 med ny design och
15° lutning på nyckelns öppna ände – ger bekvämare arbetsutrymme. Den har bättre passform som ger bättre grepp och bättre
utnyttjande av nyckeln vilket i sin tur ger mer kraft och ett starkare vridmoment. Designen ger också ett bredare användningsområde med den öppna nyckeln vilket i sin tur bedöms ge en
bättre tillgänglighet. Bättre form på ringhuvudet gör det lättare
att komma åt djupare. Nyckel har hög oljeavvisande finish, industrikvalitet i kromvanadinstål. Ringhuvudet är bockat i 15° vinkel. Tillverkade enligt DIN 3113.

FJÄRRSTYRD STUBBFRÄS
Svårt att komma åt stubbarna som ska bort? Knappast med Robogrind Stubbfräs tillsammans med den fjärrstyrda redskapsbäraren Robocut. Den lättmanövrerade kombinationen lanserades
av AB G Alexandersson på årets MaskinExpo, den 23-25 maj.
Redskapsbäraren och stubbfräsen kommer från McConnel.
Stubbfräsen är utrustad med kolvmotor och har en hög rotationshastighet, vilket ger en mycket effektiv avverkning. Sågtänderna är tillverkade i hårdmetallen tungsten.

DEWALT® lanserar tre nya kompakta dammsugare för professionella användare. Dammsugarna är L- klassade och har inbyggt
fäste för TSTAK förvaringslådor vilket gör det enkelt för användaren att transportera och förvara verktyg.
Utvecklade för den som behöver ha en portabel men ändå
kraftfull dammsugare. Modellerna DWV900L, DWV901L och
DWV901LT erbjuder klassledande dammuppsamling på byggarbetsplatsen. Varje modell kan
användas som dammsugare och
kan även kopplas till verktyg och
specifika applikationer där dammutsug krävs. Dammsugarna är
L-klassificerade.
De kompakta dammsugarna
DWV901L och DWV901LT är
utrustade med innovativt dubbelfiltersystem för att bibehålla
högsta prestanda även i tuﬀa
arbetsmiljöer och konstant
sugkraft. De har även automatiskt
filterrengöringssystem
som
systematiskt rengör
varje filter var 30:e se-
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kund och förhindrar därmed
igensättning av filtret.
Varje dammsugare har inbyggt eluttag för drift av elverktyg. DWV901 och DWV901LT
har även automatisk start och
stopp vid koppling till elverktyg.
För att säkerställa att systemet
rengörs från allt damm fortsätter
dammsugaren att arbeta i 15 sekunder efter att elverktyget slagits
av.
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Ring Stefan Larsson
på 070-516 96 36

Alp-Lift, en stark partner!
Lyftkapacitet upp till 500 kg.

kaeser.se

BVM ByggVärmeMaskiner AB
Box 12014 • 402 41 Göteborg
Tel. 031-413070 • www.bvm.se

TEMPORÄRA ANLÄGGNINGAR

Med våra 49 butiker runt om i Sverige kommer vi nära.
Med vår tjänst SlangExpress kommer vi ännu närmare.
Ring SlangExpress 020-46 46 00.
Våra tekniker är utbildade
för att kunna utföra följande arbeten.

Arbete på väg

Heta arbeten

hydroscand.se

Arbete på
höga höjder

Arbete på spår

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

GEDA LIFTAR OCH BYGGSPEL

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

info@bvm.se
www.bvm.se
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LIFTAR

NYA LIFTAR 2014

Under året har ett antal nya liftmodeller lanserats på den svenska
marknaden. Den här artikeln presenterar ett tvärsnitt av nyheterna.

D

en svenska liftbranschen är tacksam
att arbeta inom. Här händer alltid något nytt. Men den är tuff framförallt

för att konkurrensen är hård. Leverantörerna
är många och de nya modellerna lanseras
av framförallt de större aktörerna i en strid

ström. Även under 2014 har många nya liftmodeller sett dagens ljus. En del lanserades
tidigare i år och några nu alldeles innan jul.

www.SvenskRental.se • November - December 2014 • Svensk Rental Tidning
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LIFTAR
NYA GLASLIFTAR FRÅN

STARKE ARVID
Under året meddelade företaget Starke Arvid i Ljungskile att man
breddar hela sitt sortiment och särskilt med tanke på sina glasliftar.
Introduktionen skedde på mässan Nordbygg där man meddelade att
man lanserat en serie bestående av 10 effektiva glasliftar.
www.starkearvid.se

NYTT FRÅN

CARLSSON & CO

NYHETER FRÅN

BRUBAKKEN
Sprillans nytt är att Brubakken nu lanserar Ruthmann TU 285 Ruthmann TU 285 som är en perfekt underhållslift med kompakta mått.
Ruthmann TU 285, som är ett tyskt varumärke, har en transportlängd
på under 7 meter. Liften har en arbetshöjd på 25 meter och räckvidd
på över 20 meter, det tillsammans med kompakta mått gör att den
lämpar sig mycket bra till alla typer av underhållsarbeten.
Tidigare i år har Brubakken lanserat JLG 1850SJ som är världens
högsta bomlift. Bomlift som är självgående ingår i JLGs Ultra-serie.
Den har en arbetshöjd på 58 meter och räckvidd på 24 meter vilket
gör den till världens högsta bomlift. Liften har en maxlast på 450 kg
och når fullhöjd på bara 4,40 min.
Ny är också H340AJ som är en unik hybrid med diesel och batteridrift. Liften är världens första fyrhjulsdrivna hybridbomlift. Den
har en arbetshöjd på 12 meter och räckvidd på 6 m som gör att man
kommer upp och förbi många hinder både utom och inomhus.
Backtagningsförmåga på 45% vilket gör den mycket bra framkomlig
i terräng.
Under året har Brubakken också lanserat nya Omme 4200RJ som
är en allsidig larvbandslift med både diesel och batteridrift. Omme
ligger i framkant när det gäller larvbandsliftar den nya liften har hela
42 meters arbetshöjd. Liften har hybriddrift med både diesel och batteri och har en backtagningsförmåga på 27% vilket gör den mycket
användbar i terräng.
www.brubakken.se

Under året utökade företaget
Carlsson & Co sortimentet med
den italienska personliften Easylift. Sortimentet är brett och
består av larvgående liftar mellan
13-36 m, bilmonterade liftar 12-22
m och skåpbilsmonterade 12-15
m. Easylift är ett ungt Italienskt
liftföretag men med väl utvecklade teknik och driftsäkerhet är
Easylift väl etablerade över stora
delar av världen. Mer information på: http://eng.easy-lift.it/.
Easylift premiärvisades på Nordbygg tidigare i år. Då visade man
Easylift R 130, en larvgående
smidig och kompakt el/bensinhybrid lift med 12,2 arbetshöjd,
6,5 m räckvidd med 200 kg korglast. Med sina kompakta mått
bredd 890 mm, längd 3350/4050
mm och höjd 1980 mm tar den
enkelt sig igenom dörrhål och
trånga passager, det tillsammans
med larvdriften tar den sig i stort
sett fram överallt. “Vi har nu ett
ännu mer komplett liftprogram
från ledande tillverkare tillsammans med vår långa erfarenhet
och kunskap är vi en ännu tryg-
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gare leverantör till våra kunder”,
säger Björn Carlsson. Carlsson &
Co AB i Falkenberg är sedan november 2010 också generalagent
för Denka släpvagnsliftar. En annan nyhet är att tillverkningen
av Denka flyttas till Tyskland.
Det är Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH i Massing Oberdietfurt som ansvarar för tillverkningen vilken kommer att ske
med stor fokusering på kvalitet
och eftermarknad. Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH är
Denkas äldsta och största återförsäljare sedan 1981 och en
av Europas större liftföretag, se
även http://www.rothlehner.de/.
Denka är en trailermonterad lift
med arbetshöjd från 12 till 30
m, Denka har tillverkats sedan
1979 i Danmark, säljs över hela
världen och är mycket populära
i norden och norra Europa tack
vare sin väl utvecklade teknik
och driftsäkerhet.
www.carlsson-co.se
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LIFTAR
NYA HT23RTJ FRÅN

HAULOTTE
Haulotte Svenska AB har lanserat HT 23 RTJ som är
den första liftmodellen som är utrustad med Haulottes nyutvecklade korgmodell. Denna bygger på
moduler, vilket innebär att man vid eventuell skada
på korgen endast behöver ersätta den skadade modulen. På så vis blir både kostnad och tid för reparation lägre än med dagens korgmodeller. Haulotte
har för avsikt att löpande införa denna nya korgmodell på fler liftmodeller.
www.haulotte.se

MÅNGA NYHETER FRÅN

ZIP UP

Företaget Zip Up säljer byggställningarna med samma namn och
sortimentet består av hantverksställningar, fasadställningar, trappställningar, rullställningar med
mera. I företagets sortiment finns
också ett stort antal liftar som
också fungerar som arbetsplattformar. Det handlar om varumärket GSR och för i år nya B200TJ
som är en 20 m rak teleskopisk
bom med så kallad flyjibb med
elektroniska kontroller och automatiska funktioner. Den är monterad på en 3.5T Nissan Cabstar
och är den senaste modellen från
GSR. Ny är också E320PXJ som är
dubbelledad och har en räckvidd
på 32 meter. Liftens teleskopiska
bom, indelad i tre avsnitt, och flyjibben drivs elektroniskt och har
alla tänkbara automatiska funktioner. Lämpliga för fordon för
den här bommen ligger på cirka
15 ton och är perfekt för användning inom byggindustrin där
man behöver komma högt upp
och över konstruktioner snabbt.
Ny är också E200T som har en
rak teleskopbom med räckviss
på 20 meter. Enheten är hydraulisk och är byggd för riktigt
tunga uppdrag. Liften är avsedd
att monteras på 3,5 tons fordon

som exempelvis Mercedes Sprinter eller Nissan Cabstar. Man har
också släppt två nya liftar från
Dino som vi tidigare berättat
om. DINO XTC serien, som består av 185XTC och 220XTC, är
en serie larvbandsliftar för svår
utomhusterräng. Arbetshöjden
på DINO XTC är 18,5 respektive
22 meter. XTC är med sin kompakta och robusta design samt
den låga tyngdpunkten, en perfekt maskin för arbetsplatser där
andra liftar inte kan ta sig fram.
DINO XTS har vunnit terräng i
Sverige tack vare sina fina tekniska egenskaper. XTS, som når
upp till 18,5 meter, har en fantastisk räckvidd på 11,7 meter med
250kg i korgen. XTS känns stabil
i alla lägen, den har en kraftig
Deutz motor med hjälp av vilken
backtagningsförmågan är 45%.
XTS kan opereras i 5° lutning,
den har likt de flesta DINO-liftar en kontinuerlig bomrotation
och snabba proportionerliga
bomrörelser. Den galvaniserade
stålkorgen är rymlig, 1,8 x 0,8 m.
I Sverige har många hyresföretag satsat på DINO XTS som en
pålitlig och effektiv bomlift med
hög prestanda.
www.zipup.se

NY TELESKOPLIFT FRÅN

AUTOKRAN
CENTRET AB

Autokran Centret AB presenterade en helt ny liftagentur , C.M.C. från
Italien, med dels en bilmonterad 25 meters lift av modernaste snitt och
dels en serie bandburna liftar mellan 15 och 41 m. Den bilmonterade
modellen PLA 250 är byggd med senaste tekniken vilket bla innebär
minnesfunktioner, stödbensautomatik och SSAB lättstål i bommar.
Detta innebär också att liften verkligen klarar totalvikten 3.500 kg. Priset 850.000 kr för komplett lift på Nissan chassi är marknadsledande.
De bandburna modellerna mellan 15 m och 41 m är också byggda
enligt senast teknik och där 19 m, 25 m och 32 m modellerna bedöms
attrahera den svenska marknaden med hög kvalitet till rimligt pris.
Dexter liftarna har funnits i Sverige sen åttiotalet med 15 Z teleskoplift som storsäljaren. I år har modell 17 Z presenterats som
en lika enkel och driftsäker släpvagnslift men med 17 m arbetshöjd.
Autokran-Centret AB i Falkenberg presenterar under året en ny
3,5 ton bilmonterad teleskoplift, CMC PLA 250, som är en verklig
utmanare i den populära ”premiumklassen” runt 25 m arbetshöjd.
Liften har en arbetshöjd på ca 25 m, räckvidd på 15 m och max korglast på 220 kg. Modern teknik med väl utprovat styrsystem ger
automatisk stödbenskörning från korgen, minnesfunktioner och
”kom hem” funktion. Bomsektioner och vissa chassidelar tillverkas av SSAB stål. CMC billiftar finns mellan 13 och 36 m och som
självgående larvburna liftar mellan 14 och 41 m till attraktiva priser.
www.autokrancentret.se
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Storfest avslutade Säves jubileumsår
Att Säve Hyrmaskiner fyller 25 år i år lär ingen ha missat
vid det här laget. I alla fall inte de som läser SRT noga. I
nästan varje utgåva av tidningen i år har SRT bevakat olika
jubileumsaktiviteter som uthyraren arrangerat. Det verkliga
finalen i firandet ägde rum den 25 oktober i år.

I

början av året inledde SRT med en allmän
artikel om bolaget som ägs av Roger Sturesson och Kent Widing Persson. Jubileumsaktiviteterna började med att man arrangerade
öppna hus på sina depåer i Malmö, Göteborg
och Sölvesborg i våras. Sedan fortsatte man
med den traditionsenliga Säve-Golfen i somras. I augusti genomförde man också en aktivitet för sina kunder och anställda och den
sista stora aktiviteten under jubileumsåret
var en brakande fest som arrangerades den 25
oktober.
“Ja man kan nog säga att vi firat det här
året ordentligt men det är inte varje år ett
bolag fyller hela 25 år. Det är mycket slit att
nå en sådan milstolpe. Men vi har nått hit
tack vare en duktig och trogen personal som
gör ett utomordentligt bra jobb vilket gynnar
den andra grupp som vi lever på, nämligen
våra högt aktade kunder. Vi har en fantastiskt fin kundgrupp som vi vill fortsätta göra

vårt bästa för. Och ny siktar vi på nästa 25
år”, säger Roger Sturesson.

GÄSTER FRÅN NÄR OCH FJÄRRAN
Närvarade vid jubileumsfesten den 25 oktober
gjorde drygt 120 inbjudna gäster bestående av
personal, kunder, leverantörer med respektive och andra samarbetspartners. Den 25-åriga
jubilaren grattades av gästerna med blommor
och presenter. Den geografiska spridningen på gästerna var stor vilka kom från hela
södra och mellansverige. Festen ägde rum på
Dannero som är en loge i Skivarp, söder om
Malmö som drivs av underhållare och sångaren Danne Stråhed. Stämningen var på topp.
Det bjöds på trerätters middag med kaffe och
avec på maten och framåt nattkröken blev det
skånsk “nattamad”. Men inte nog med det
Danne Stråhed och hans band bjöd på underhållning och det dansades utav bara den långt
fram på nattkröken.
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Festligheterna började med att Roger Sturesson hälsade jubileumsgästerna välkomna. Sedan
hölls det tal av delägaren Kent Widing Persson
och Hyrex-Kedjans ordförande Sune Almqvist.
“Så lyckat som firande blev så skulle man ju
vilja ha jubileum varje år. Men det kanske blir
lite för mycket arbete. Jag vet inte när vi firar
nästa jubileum men vi ska inte vänta 25 år”, säger Roger Sturesson. “Det är verkligen kul att
alla uppskattat satsningen så mycket. Det gläder
oss ägare och personalen väldigt mycket”.

GOD UTVECKLINGSTAKT
Året 2014 har inte bara varit lyckat med tanke
på alla festligheter som Säve Hyrmaskiner arrangerat. Det har också varit ett lyckat år för
verksamheten. Affärerna har snurrat på ordentligt och Roger berättar att man ökat omsättningen i verksamheten med drygt 20 procent. Roger lyfter lite på locket inför framtiden
också och berättar att man kommer att lansera
lite nyheter under nästa år.
De båda ägarna Roger och Kent vill slutligen rikta ett särskilt tack till alla duktiga
anställda i verksamheten som är en viktig
bidragande orsak till att man nu kunnat fira
25 år. “Utan våra anställda hade det här firandet aldrig blivit av. De är en otroligt värdefull
resurs och vi vill också rikta ett stort tack till
våra leverantörer”, säger Roger avslutande.
www.savehyr.se

ALLT HANDLAR OM

ENGAGEMANG.

Du vet väl att du kan läsa fler nyheter och reportage på:

www.svenskrental.se

HAKI – byggnadsställningar och väderskydd för temporära arbetsplatser
SÄKER – produktutveckling, kvalitetssäkring och modern produktion
ENKEL – ett fåtal grundkomponenter till både ställning och väderskydd
FLEXIBEL – teknisk support, utbildning och finansering – om och när ni vill
PRODUKTIV – effektiviserar ert dagliga arbete

Kontakta oss så berättar vi mer!
044 - 494 00 . 031 - 94 36 20 . 08 - 500 201 70 . 0171- 44 04 00 . 0650 - 59 53 00 . www.HAKI.com
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Vid mässan Maskinexpo i maj togs en ganska
intressant bild när Zip-Up diskuterade hur man
vill ta marknadsföring av Dino Lift i Sverige till
nya höjder. Dino Lifts ordförande Karin Nars
ledde de församlade som snällt lyssnade. Neders
till vänster Rickard Holmlund, i mitten Mattias
Wetterberg och Silvo Azzopardi.

ZIP-UP
I GÖTEBORG

I

våras, i samband med HyrexKedjans årsmöte i år fick SRTs
utsände möjlighet att göra en
snabbvisit vid Zip-Ups kontor och
lager i Göteborg. Kontoret ligger på
Järnmalmsgatan 1 i Ringön som är
en del av Göteborg. Det är ett av få
kontor som faktiskt har sjöläge och
ligger där Göta Älv mynnar ut i Kattegatt. Verksamheten i Göteborg
har tillhört Zip-Up Svenska AB
sedan 1992 då bolaget förvärvade
Instant som sålde byggställningen
med samma namn, något som
fortsatt gäller i stor omfattning.
Kontoret och lagret i Göteborg arbetar med hela landet och förser i
stor omfattning kunderna med reservdelar. Man erbjuder också service och teknisk support av liftar
vilket gäller liftar i allmänhet och
inte bara de märken de själva säljer. En annan viktig funktion som
koncentrerats till göteborgs-kontoret är företagets leveranskontroll
som med ett namn kallas PDI (Pre
Delivery Inspection). Det innebär
att alla produkter som levereras

från Zip-Up genomgår först en
kontroll i Göteborg.
“Vårt bolag i Göteborg är lite
av liftarnas Mekonomen, här kan
våra och andras kunder få hjälp
med allt”, säger Rickard Holmlund, vd för Zip-Up Svenska AB.
I Göteborg ligger också sätet för
det man kallar Instant Parts vilket omfattar alla tänkbara reservdelar till i princip alla förekommande lifttyper på marknaden.
På kontoret i Göteborg jobbar
fem personer. Jan Larsson basar
för verksamheten och anställdes
2004. Tidigare ansvarig var Lasse
Sunnergren som anställdes redan
1992. Lasse är numera pensionär.
Här jobbar också Mattias Wetterberg som ansvarar för försäljning,
Bengt Persson som är företagets så
kallade Liftdoktor. Det Bengt inte
vet om liftar är inte värt att veta.
Och hans högra hand ifråga om
service, reparationer, leveranskontroller med mera är Magnus Göransson. Martin Karlsson har hand
om reservdelar till produkterna.

Magnus Göransson mekar med en
av liftarna som skall levereras.

Martin Karlsson
håller i reservdelarna.
Ett av få företag
med sjöläge.

Från vänster: Jan Larsson, Silvo Azzopardi
från stockholmskontoret, Mattias Wetterberg, Bengt Persson (mekar med lift) och
Martin Karlsson. Magnus Göransson.
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Bild från produkt- och reservdelslagret i Göteborg.

Mer energi!
Välj grönt.
Energisk nyhet!
Borrskruvdragare DS18DSL lanseras nu med nya, kraftfulla
5,0Ah batterier som ger nästan dubbelt så lång driftstid.
Samma vikt och storlek, med ny praktisk stapelbar väska och
som vanligt 3 års garanti på köpet.
Vad väntar du på?

Innovativa lösningar.
Gröna verktyg.

www.swedishrental.se
hitachi-powertools.se

Priserna gäller till 31 januari, 2015.
Moms tillkommer på priserna.
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Ett smakprov på nyheter från Bosch Power Tools under 2015
Onsdagen den 12 november
höll Bosch Power Tools som
vanligt sin årliga pressträff
på huvudkontoret i Kista
där man berättade om några
av de nyheter man har för
avsikt att lansera under
nästa år.

D

en här artikeln berättar i korta drag
om några av de nyheter som Bosch
kommer att lansera under 2015. Löpande i kommande nummer kommer vi att
publicera mera fullödiga presentationer och
respektive nyhet. Men nedan hittar du några
fakta i korthet.

FÖRSTÄRKNING AV SLADDLÖST
Pressträffen inleddes av Bosch Power Tools
försäljningschef för proffsverktyg Patrik
Ölmeborg som hälsade välkommen och redogjorde för lite allmänna marknadssiffror.
Han berättade att Bosch satsning på 18V-segmentet fortsätter och hur viktigt det sladdlösa sortimentet är för Bosch. Satsningen på
Bosch nya förenklade laddningsteknologi av
sladdlösa maskiner fortsätter. Under nästa år
kommer man med ett laddningshölster samt
en väskladdare. Patrik meddelade att man
dessutom kommer rent generellt att förstärka sitt batteridrivna sortiment, lansera fler
mätinstrument samt introducera flera andra
hjälpmedel.

lund hand om. Han började med ett nytt
18V-batteri på 6 Ah som faktiskt är världens
första på 6 ampere. Formatet är det samma
men cellen är effektivare. Man lanserar också en ny snabbare laddare. Vidare lanserar
Bosch en ny 18V skruvdragare, kolborstfri
och som kan förses med fyra olika tillsatser.
En av tillsatserna är en hammartillsats med
mekaniskt slag på hela 1 J vilket är unikt och
helt nytt. Sedan kommer en ny 18 V sticksåg som är extremt kompakt och kraftfull.
Unikt är varvtalsregleringen och att bladbytet gjorts mycket enkelt samt att maskinen
försetts med en bromsmekanism som gör att
den stannar direkt den slås av. Maskinen väger bara 2,4 kg. Man lanserar också en ny lite
arbetslampa med LED-lampor. Lampan klarar att lysa i hela sex timmar på maxstyrkan.
Sedan kommer en ny dammsugare, och med
18V. Man släpper också två nya vinkelslipar
i 18V-prgrammet. Även vinkelsliparna är
försedda med bromsning så att de stannar
direkt. De har också ett dödmansgrepp som
inte är störande att arbeta med. Enligt Bosch

MYCKET NYTT
De mera tekniska presentationerna tog
Bosch verktygsspecialist Johan HammarSvensk Rental Tidning • November - December 2014 • www.SvenskRental.se

är maskinerna 70% snabbare än andra på
marknaden förekommande märken. Maskinerna har framkommit på grund av ett krav
från marknaden, bland annat från E-ON då
man ansett att det behövs säkrare vinkelslipar och Bosch antog utmaningen.
På mätinstrumentsidan släpper Bosch två
nya rotationslasrar som klara upp till 500 m.
Lasrarna har försetts med en rad nya egenskaper som exempelvis ett bättre stöldskydd,
att de varnar om de inte är kalibrerade, har
en hög IP-klass och att de är snabba att ladda.
Fulladdade klarar de att arbeta i 25 timmar.
Man lanserar också en ny detektor med så
kallad bredbandsradar som snabbt letar reda
på elkablar, vattenledningar, plaströr eller
liknande som gömmer sig i väggar, tak eller
golv. I betong klarar den ner till 120 mm djup.
Med den nya modellen finns fem detektorer i
Bosch serie. En annan liten naggande god nyhet är en ny avståndsmätare som känner av
både avstånd och lutning. Mätaren klarar av
25000 mätningar på en laddning.
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NY LJUDDÄMPAD KLINGA FÖR BLOCKSTENSSÅGAR

D

e störande och högfrekventa ljud
som uppkommer vid användning av
diamantklingor härrör i huvudsak
från två fenomen: Dels från vibrationer i
stambladet och dels från de luftströmmar
som bildas runt klingans urtag. Nortons
Silencio-klingor har ett stamblad av sandwichkonstruktion med ett vibrationsdämpande lager mellan de två stålskikten som
minskar vibrationsnivån och högfrekventa
ljud vid kapning. Dessutom har klingan
patentsökta urtag som motverkar det höga
och vinande ljudet som uppstår på grund av
luftströmmarna genom stambladet. Nortons nya klinga Silencio BS har 13 dB lägre
ljudnivå än konventionella klingor vilket
motsvarar 20 gånger lägre ljudnivå.
Norton Silencio BS har U-formade diamantsegment som ger snabb kapning. De
lasersvetsade segmenten är 15 mm höga
vilket ger upp till 20 % längre livslängd på
klingan enligt tillverkaren. Klingan finns
idag i 900 mm diameter, och en 650 mm
klinga kommer att lanseras i början på 2015.
Silencio BS används i större blockstensså-

gar för kapning och sågning i stora byggstenar, kalksandsten, syntetisk sten, tegel,
betongblock, granit och annan natursten. I
Silencio-sortimentet ingår dessutom ljuddämpade klingor för bordsågar, vinkelslipar, handhållna bensinkapmaskiner och
golvsågar.
Norton Silencio BS är utvecklad vid
Nortons ”Centre of Excellence” i Bascharage i Luxemburg. Där
har man även utvecklat
en helt ny metod för tillverkning av diamantsegment. Denna nya metod
ger väsentligt lägre energiförbrukning samtidigt
som hållfastheten på
svetsningen har ökats
med 75 % jämfört med
konventionell lasersvetsning. Den nya metoden
är således både miljövänligare och ger högre
säkerhet för användaren.
”Tack vare Silencio BS

låga ljudnivå blir arbetet mindre störande
i ljudkänsliga områden som t.ex. bostadsområden, stadskärnor, skolor och sjukhus
samtidigt som arbetsmiljön förbättras på
byggarbetsplatsen. Dessutom ger Silencio
BS snabbare sågning och har längre livslängd än konventionella klingor för blockstenssågar”, säger Henrik Falk, försäljningsansvarig på Saint-Gobain Abrasives AB.

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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HTC var vilket enormt kunnande som finns
bland medarbetarna. HTC är verkligen ett
kunskapsföretag och det ger oss en stark position på marknaden. Våra kunder vet att vi
har högsta tänkbara kompetens när det gäller
slipning och polering av betonggolv och andra
hårda ytor. På HTC möts kunderna av experter
som vet vad de talar om och som kan lösa de
behov som kunderna har”, säger Stefan Lind.

STARK SATSNING FRAMÅT

HTC Group:

“MÅLET ÄR ATT FÖRDUBBLA
OMSÄTTNINGEN INOM 5 TILL 7 ÅR”
Sedan HTC Group i Söderköping förvärvades av riskkapitalbolaget
Polaris Equity i maj 2013 har bolaget genomgått en del organisatoriska förändringar för att nu ha landat i en form som inom de
närmaste 5 till 7 åren skall fördubbla gruppens omsättning.

U

nder förra året såldes HTC Sweden
AB till Polaris Equity efter att ha varit i grundarnas ägo, familjen Thysell
sedan 1987. Sedan 2013 när verksamheten
förvärvade av Polaris har ganska stora organisatoriska förändringar genomförts. Familjen
Thysell har lämnat verksamheten och en del
andra personer på managementnivå. Vi berättade tidigare att Per Öhström anställts som
ny vd för den amerikanska bolaget och sedan
september månad i år har även företagsgruppens nye vd, Stefan Lind tillsatts. SRT fick för
en tid sedan möjlighet att ställa några frågor
till Stefan Lind om hans nya jobb som verkställande direktör för världens största tillverkare av maskiner och verktyg för slipning och
polering av betonggolv.

“UPPMUNTRA TILL EGNA
INITIATIV OCH ANSVAR”
Stefan Lind är 51 år, uppvuxen i Värmland
men bor i Stockholm. Han har dock sin arbetsplats på HTCs huvudkontor i Söderköping. Stefan är civilekonom med examen från
Handelshögskolan i Stockholm och har en
gedigen bakgrund från industrin, med fokus
på försäljning och marknad. Stefan kommer

närmast från den börsnoterade koncernen
B&B TOOLS där han var VD för dotterbolaget Luna Verktyg & Maskin i Alingsås och
medlem av koncernledningen. Vi frågade vad
han själv tycker han kan tillföra HTC?
”Under mitt yrkesliv har jag arbetat mycket
med att utveckla strukturerade säljprocesser
med målet att öka försäljningsvolymerna.
Den erfarenheten är jag säker på att HTC kan
dra nytta av. Jag har också utvecklat olika former av konceptförsäljning som ger kunderna
bra helhetslösningar och tydliga mervärden.
Med det som bakgrund kan jag säkert bidra
till att göra konceptet HTC Superfloor ännu
mer framgångsrikt. Slutligen har jag en ledarstil som uppmuntrar medarbetarna att själva
ta initiativ och ansvar. Det tror jag passar ett
företag som HTC som vill förmedla kunskap
till kunderna och stå för innovativa lösningar”, säger Stefan Lind.
Stefan Lind har ingen direkt tidigare erfarenhet från golvbehandlingssektorn vilket faktiskt
kan vara en fördel då han mera opåverkad i sina
bedömningar kan driva bolaget framåt. Men
vad är då de intryck Stefan fått av HTC under
den korta tid han arbetat vid bolaget?
“Det första som slog mig när jag började på
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Redan på grundaren Håkan Thysells tid var
utvecklingstakten hög. Det hände framförallt
mycket under slutet av 1990-talet och början
av 2000-talet. Omsättningen fördubblades flera gånger och målen sattes högt. Kanske lite väl
högt? Även om utvecklingstakten varit god har
den kanske inte riktigt tangerat de mål som
man hoppats på. Siktet att genom internationell expansion komma upp i omsättningsvolymer mellan 200 till 300 Mkr uppnåddes redan
2006 för att 2008. Med tillfälliga variationer
upp eller ner har man hållit omsättningen
runt 300 Mkr för hela gruppen. Idag ligger omsättningen för gruppen på 360 Mkr och man
sysselsätter totalt 160 personer. På frågan om
i vilken generell riktning bolagets nya ägare vill
utveckla bolaget i framtiden svarar Lind:
“Vår uttalade målsättning är att dubbla försäljningen på fem till sju år. Samtidigt ska vi behålla vår position som nummer 1 i världen när
det gäller maskiner och utrustning för slipning
av betonggolv och andra hårda ytor. Vi ska även
förstärka bilden av HTC som ett kunskapsföretag och slå vakt om företagets innovationskraft”.
Lind framhåller att fokus i HTCs utvecklingsarbete kommer fortsatt att ligga på företagets kärnprodukter som är HTCs serier av
golvslipningsmaskiner och verktyg till dessa.
Utöver dessa finns HTC Superfloor, ett koncept för diamantslipade och högglanspolerade betonggolv. Lind bedömer att samtliga
produktsektorer har en enorm utvecklingspotential och i synnerhet HTC Superfloor.
Det är inom dessa områden som företaget
fortsatt har de största utvecklingsmöjligheterna. “Med HTC Superfloor har vi nytta av
vår djupa kunskap om betong, samtidigt som
vi förser våra kunder med ett mycket bra helhetskoncept. Med vårt Superfloor-koncept
kan våra kunder förvandla trista betonggolv
golv till blanka, lättstädade och slitstarka
golv, med låg livscykelkostnad. Dessutom är
konceptet mycket miljövänligt och ger vackra
golv, två viktiga argument i dag”, säger Lind.
Det är på den redan inslagna vägen som
Lind vill fortsätta utveckla bolaget. Men han vill
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än mer förstärka bilden av HTC som ett kunskapsföretag. Därför kommer man att fortsätta
satsningen på att kontinuerligt utveckla medarbetarnas kompetens när det gäller slipning
av betonggolv och andra hårda ytor. Man kommer fortsatt att arbeta kraftfullt på att se till att
HTCs kunder får del av de kunskaper företaget
besitter, exempelvis via utbildningar på HTC
Akademien i Söderköping.
Ambitionen är också att göra försäljningsarbetet vassare, så under sommaren och hösten har bolaget förstärkt sin säljstyrka med 20
procent. “Faktum är att HTC aldrig tidigare
har haft en lika slagkraftig säljorganisation
och det kommer att föra oss ännu närmare
kunderna och ge möjligheter att öka försäljningsvolymerna. HTC ska dessutom satsa
ännu mer på att föra ut det egna Superfloorkonceptet, där våra kunder förvandlar vanlig
betong till blanka, vackra och lättskötta golv”.

FORTSÄTTA ÖKA
INNOVATIONSGRADEN
Att HTC bevisat att man är innovativa råder
igen tvekan om. Det HTC gjorde en gång i tiden var att starta en helt ny bransch genom
att utveckla den planetariska golvslipningsmetoden och nya effektiva verktyg för effektiv
borttagning av olika typer av golvbeklädnader,
limrester, färg med mera. De gamla singelsnurrorna som genererade ojämnade ytor i princip
försvann från marknaden. Helt plötsligt dök
nya arbetsuppgifter upp för golvspecialister,
håltagare och rivare. Och i nästa steg, med HTC
Superfloor, lades grunden för att transformera
själva betonggolvet till en slutprodukt. Kort
sagt, innovationer är intimt förknippade med
HTC och Lind bekräftar att så kommer det att
vara även i framtiden. “HTC ska fortsätta att
vara nummer 1 i världen när det gäller lösningar,
maskiner och verktyg för slipning av betonggolv
och andra hårda ytor och då måste vi också vara
främst när det gäller innovationer och produktutveckling”, säger Lind.

Marknadsföring och försäljning av företagets
produkter sker dels direkt från huvudkontoret
i Söderköping och dels via de fem egna säljbolagen som finns i Sverige, Tyskland, Frankrike,
Storbritannien och USA. Utöver de egna säljbolagen har HTC en global närvaro med distributörer i ett 60-tal länder som exempelvis Norge,
Danmark, Sydafrika, Benelux, Schweiz, Polen,
Baltikum, Australien, Sydkorea, Chile och Förenade Arabemiraten.

MADE IN SWEDEN
Företagets utveckling, tillverkning och slutmontering är koncentrerat till huvudkontoret i Söderköping. Viss tillverkning av de diamantbelagda Twister-rondellerna sker vid det
helägda dotterbolaget i Knoxville, USA.
HTC har en väldigt liten andel av komponenter som köps från legotillverkare utan det
mesta tillverkar man själva. Främst är det komponenter till golvslipningsmaskinerna som
tillverkas av andra men all slutmontering och
kvalitetskontroll sker hos HTC i Söderköping.
På frågan om det finns planer på att flytta ut tillverkningen eller del av tillverkningen till andra
länder svarar Lind bestämt nej. “Några sådana
planer finns inte”, säger Lind.
När HTC lanserade den nya tekniken för
att slipa betonggolv tog den marknaden med
storm. Det här var under den första hälften
av 1990-talet. Att med ett planetariskt system
med flera slipskivor som samverkade slipa
bort golvbeläggningar och jämna ut betonggolvet blev en total revolution på marknaden.
Många tillverkare ville vara med och HTC
hamnade i den ena patentstriden efter den
andra. När man några år senare lanserade
HTC Superfloor exploderade marknaden igen.
Framförallt var det antalet producenter som
exploderade. Användandet ökad också men
här tar det lite mera tid. På mässor runt om i
världen och framförallt i USA fanns tillverkare
av golvslipningsmaskiner och verktyg i legio
och många kom från Asien. Den haussen har
nu lagt sig en aning och marknaden har börjat

MARKNADEN IDAG OCH I FRAMTIDEN
Stefan Lind berättar att HTCs viktigaste och
framförallt de marknader man är starkast på
idag är Nordamerika och Europa. Men under
den senaste tiden har man haft god tillväxt både
i Mellanöstern och i Asien. Enskilda länder där
man är särskilt framgångsrika är USA, Sverige
med övriga Skandinavien, Sydafrika, Förenade
Arabemiraten och Australien. Tillväxten ska ske
i huvudsak på de marknader där HTC redan är
starka idag, det vill säga i Europa och i Nordamerika. Samtidigt ser man ett växande intresse
för företagets produkter från andra delar av
världen till exempel Asien. Så på sikt, tror Stefan, att en viss del av tillväxten kommer att ske
på marknader som HTC ännu inte är starka på.

Stefan Lind, vd på HTC Group.

konsolidera sig. Men kvar står ett antal starka
konkurrenter till HTC och hur vill Lind tackla
konkurrensen?
“Det är tuff konkurrens på marknaden och
vilka eller vilken som är vår främsta konkurrent skiljer från marknad till marknad. Men vi
upplever att våra största konkurrenter emellertid inte andra specialister på utrustning
för slipning av betonggolv. Konkurrensen
kommer istället från andra metoder för bearbetning av bland annat betonggolv såsom
blästring och fräsning. Där har både vi och
andra tillverkare av golvslipningsmaskiner
och verktyg ett viktigt arbete att förklara fördelarna med slipning och inte minst de miljövinster som metoden ger”, säger Lind.

KOMMANDE PRODUKTLANSERINGAR
HTCs produkter har alltid upplevts som sofistikerad och att hålla en hög kvalitetsnivå, i synnerhet de svarta maskinerna. Men för att möta
efterfrågan i lite tuffare miljöer där maskinerna
används i kortare intervaller och som klarar lite
mera hårdhänt behandling utvecklades serien
Greyline. Greyline kom för ett par år sedan och
omfattas av fyra modeller slipmaskiner, två
stoftavskiljare och en föravskiljare. Produktserien lämpar sig i synnerhet bra för uthyrning.
“Greyline är en produktserie med så kal�lade basmodeller som lite grann utvecklats för
ett särskilt kundsegment som uthyrning men
även de entreprenörer som jobbar med ganska
kortat jobb som borttagning av limrester och
andra beläggningar samt att jämna till betonggolv. Serien klarar arbete i tuffa miljöer och lite
mer hårdhänt behandling. Satsningen på HTC
Greyline har fungerat mycket bra och jag ser
det som naturligt att ha flera produktserier anpassade till olika kundsegment.
Greyline är de senaste i maskinväg som
tillverkaren släppt förutom en del nya verktyg
för slipning och polering. Men är det några
helt nya produkter i “pipline”?
“Just nu förbereder vi vårt deltagande i den
stora mässan World of Concrete som hålls
i Las Vegas i februari. Jag inte gå in på vilka
nya produkter vi har i pipeline men så mycket
kan jag säga att vi förbereder oss på att ha
världspremiär för fler innovativa produkter
från HTC på mässan. När vi börjar närma
oss mässan kommer vi lägga ut information
på vår hemsida. De av våra kunder som inte
besöker mässan i Las Vegas, men är nyfikna
på nyheterna, kan alltså gå in på htc-floorsystems.com i februari”, berättar Lind.
Så till alla er i branschen för slipning och
polering av betonggolv, håll utkik på HTCs
hemsida. SRT vill slutligen tacka för intervjun
och hälsa Stefan Lind välkommen till branschen och lycka till.
www.htc-floorsystems.com

www.SvenskRental.se • November - December 2014 • Svensk Rental Tidning

28

Alimak Hek lanserar en helt
ny bygghiss!
Strax före jul kommer Alimak Hek att introducera sin helt nya bygghiss modell ALIMAK SCANDO 65/32.

RIDGID® RE 60

R

IDGID®, en ledande tillverkare av innovativa verktyg
och utrustning för yrkesarbetaren, tillkännager sin första batteridrivna lösning som har tagits fram särskilt för
elektriker: RE 60-elverktyget. Detta banbrytande nya verktyg
ger tre lösningar i en: kapning av ledningar, pressning av kabelskor och stansning av elskåp – allt med ett enda verktyg.
Elverktyget RE 60, med RIDGID QuickChange System™, har en rörlig hylsa som gör att elektrikern snabbt
och smidigt kan byta mellan tre olika huvuden med 360
graders rotation: saxkapningshuvudet SC-60B, det runda
presshuvudet med låsmekanism LR-60B och stanshuvudet
PH-60B. Därmed elimineras behovet av att bära med sig
flera olika specialverktyg till arbetsplatsen, eller att helt byta
verktyg, och effektiviteten såväl som produktiviteten ökar.
”RE 60 kommer att revolutionera elektrikerns arbete –
det kommer att göra att de sparar både tid och pengar, och
de kommer inte att behöva bära omkring på lika många
verktyg”, säger Enver Celik, produktchef på RIDGID. ”Föreställ dig att kunna kapa av armerade kablar, pressa ihop
kabelskor och stansa ut ingångshål med ett och samma
verktyg – nu är det möjligt tack vare RE 60”.

”Vi stärker vår position ytterligare
världen över genom att vi kompletterar vår produktportfölj med
en bygghiss i en basmodell, till
skillnad från våra andra hissar som
är uppbyggda som ett flexibelt
modulärt system”, berättar Rolf J
Persson, VD på Alimak Hek i Skellefteå. Det innebär att både befintliga och nya kunder kan få en hiss
med erkänd Alimak-kvalitet till ett
konkurrenskraftigt pris.

Veckan före jul blir det avtäckning av den första hissen på Alimak Hek i Skellefteå.
”Vi har stora förhoppningar om
att det här ska bli en hit på marknaden, särskilt för de kunder som
efterfrågar en funktion ”rakt-uppoch-ner” utan behov av speciallösningar. Det gäller till exempel
stora delar av hyresmarknaden
och byggindustrin.”
www.alimakhek.com

ELVERKTYGET RE 60
Med det nya elverktyget RE 60 från RIDGID kan du kapa av
ledningar, pressa ihop kabelskor och stansa hål i skåp tack
vare det unika RIDGID QuickChange-systemet. Dess användarvänliga utformning gör att du enkelt kan hantera det
med bara en hand, och med hydraulkraften på 60 kN som
RE 60 ger dig kan du kapa armerade kablar med en ytterdiameter på upp till 50 mm, pressa kabelskor på upp till 300
mm² och stansa upp till 63,5 mm stora hål i elskåp. Det har
även integrerad diagnostik, LED-lampor och automatisk
kolvindragning för överlägsen prestanda.

UTBYTBARA HUVUDEN
Med saxkapningshuvudet SC-60B kan elektriker kapa många
olika typer av armerade aluminium- och kopparkablar utan att
behöva byta huvud eller investera i flera olika verktyg. Det har
utbytbara blad för kapning av installationsledningar av koppar
eller aluminium med en ytterdiameter på upp till 50 mm; kopparledning med fina trådar och en ytterdiameter på 50 mm.
Med det runda presshuvudet med låsmekanism LR-60B
går det snabbt att pressa kabelskor på kablar upp till 300
mm2.Dessutom möjliggör dess tunna och ergonomiska låssystem arbete i trånga utrymmen. Med stanshuvudet PH60B kan elektriker stansa hål på upp till 63,5 mm i 3 mm
tjockt stål. Detta huvud är kompatibelt med stansdynor
från RIDGID och andra tillverkare.
www.RIDGID.eu

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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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

Andas lugnt!
Nu nns modern luftrening även för bygget
Den välbeprövade joniseringstekniken - äntligen anpassad till byggindustrins höga krav på
enkel hantering och hög kapacitet.

OxySan

TM

Tar bort allt byggdamm - även det farliga mikrodammet. Tar bort mögelsporer, asbestbrer m.m.
Tar bort rök, dålig lukt, färglukter, avgaser, virus,
bakterier m.m.
Joniseringen ger dessutom arbetsmiljön en hälsosammare luft - jämförbar med frisk uteluft.

Diamantverktyg, hårdmetallverktyg och maskiner för byggindustrin
Huvudkontor Båstad:
Box 1070
0431-710 00
269 21 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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BYGGSTÄLLNINGAR

Nytt är att reglerna
skärps för ställningar
På byggställningssidan har det väl inte haglat av nyheter
under 2014. Men en stor nyhet som kan uppfattas både
positiv och negativ är införandet av sanktionsavgifter för
ställningar och fallskydd från och med 1 januari, 2015.
Något som påverkar hela branschen.

I

nom sektorn byggställningar finns i landet
många olika leverantörer. Breddar vi området och pratar om accessutrustning så
bör även rullställningarna, stegar med mera
att räknas in och många är leverantörerna:
Altrex, Alustep, ASC-Aluminiumställningar,
Bröderna Falks, Flexy Aluminiumställningar,
Girmek, Haki, Hultafors, Layher, Lindec,
MonZon, Plusmontage, Rix Trade, Safecon,
Ställningsgrossisten, Zip-Up med flera.

STÄLLNINGSGROSSISTEN
IN PÅ BANAN
Det här året har det väl inte haglat av nyheter. Haki introducerade dock nya adapters
för fackverksbalkar och det har lanserats lite
uppgraderingar av äldre modeller bland flera
av leverantörerna. Den största nyheten i år är
att Ställningsgrossisten dykt upp på marknaden med sitt sortiment av Alufase byggställningar.
Men den riktigt stora nyheten är att Arbetsmiljöverket ändrar sina regler vad gäller
användning av ställningar. Reglerna skärps
betydligt och så kallade sanktionsavgifter

införs från och med 1 januari, 2015. Samma
datum införs även sanktionsavgiftsregler
avseende fallskydd som bekant är starkt förknippat med arbete från ställningar. Arbetsmiljöverkets sanktionsavgifter anges i skiften
AFS2013_04 och kan laddas ner på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se. Det är en detaljerad samling av 45 sidor som noga anger vad
som gäller. Det är omöjligt att sammanfatta
i korthet men rent generellt är ändringarna
omfattande.

VAD ÄR SYFTET?
Syftet med de nya föreskrifter och de påföljande sanktionsavgifterna om föreskrifterna
inte efterlevs är att förebygga ohälsa och
olycksfall vid arbete med ställningar och väderskydd. Föreskrifterna reglerar arbete med
uppförande av ställningar och väderskydd,
arbete på ställningar och under väderskydd,
samt vilka produktkrav som gäller för ställningar och väderskydd och hur de ska vara utformade. Föreskrifterna gäller för ställningar
som används som: arbetsplats, tillträdesled,
skydd mot fall vid arbete på tak eller annan
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hög höjd, skyddstak, eller upplag för väderskydd.
De gäller inte temporära konstruktioner
för förvaring, eller temporära konstruktioner
på mässor, festivaler och liknande. Föreskrifterna gäller inte heller för scener och läktare.
Föreskrifterna gäller inte för väderskydd som
är mindre än 3 m höga, eller för väderskydd
som har en horisontell yta som är mindre än
6 m2. Föreskrifterna gäller dock alltid för väderskydd som är uppförda på ställningar eller
andra temporära konstruktioner.
Exempel på vanliga benämningar på ställningar som föreskrifterna gäller för är byggnadsställning, fasadställning, rörställning,
modulställning, träställning, rullställning,
systemställning, lättmetallställning, ramställning, konsolställning, takfotsställning och
hantverkarställning.
Vissa konstruktioner omfattas inte av
föreskrifterna även om de är uppförda av
komponenter till ställningar. Stämp, stämpkonstruktioner, under-stöttningskonstruktioner, skyltställ med mera räknas inte som
ställningar.

31

BYGGSTÄLLNINGAR

TILL VEM
FÖRESKRIFTERNA RIKTAR SIG
Föreskrifterna ska i olika delar följas av den
som är arbetsgivare, råder över ett arbetsställe, tillverkar, importerar, överlåter eller
upplåter ställningar och väderskydd, uppför

ställningar och väderskydd – och därmed installerar en teknisk anordning, är byggarbetsmiljösamordnare för projekteringsskedet
respektive utförandeskedet i byggnads- och
anläggningsarbete, certifierar eller typkontrollerar ställningar.

Egenföretagare ska följa dessa föreskrifter i
sin helhet när de uppför, använder eller monterar ned ställningar i samband med byggnads- och anläggningsarbete. Detta följer av
arbetsmiljölagen.
Av arbetsmiljölagen följer vidare att när
egenföretagare är verksamma vid gemensamma arbetsställen, utan att det är fråga
om byggnads- och anläggningsarbete, gäller
dessa föreskrifter i sin helhet för dem, med
undantag av reglerna om ergonomi i 54 och
68 §§.
Av arbetsmiljölagen följer även att när
egenföretagare arbetar med ställningar eller
väderskydd, utan att det är fråga om byggnads- och anläggningsarbete eller ett gemensamt arbetsställe, gäller dessa föreskrifter i sin
helhet för dem, med undantag av reglerna om
avgränsning av tillträde i 48 § och reglerna om
ergonomi i 54 och 68 §§.
De i branschen som hunnit titta lite närmare på de nya reglerna är framförallt leverantörerna av ställningar. Vid branschföreningarna Swedish Rental och Hyrex-kedjans
höstmöten presenterade Rickard Holmlund
en sammanfattande bild över vad som gäller för framförallt rullställning. Lite mer om
vad Rickard berättade hittar du i artikeln på
sidorna 32-34.
Kontentan av vad avgifterna, som träder
i kraft från första januari, är att det kan bli
dyrt, ordentligt dyrt, för den som ertappas för
att inte följa reglerna för ställningar och fallskydd. Så rekommendationen är att läsa på.
www.av.se
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Hyrex höstmöte i Skåne

En intensiv mötesdag i sanna Hyrex-anda avhölls på Scandic
Hotell Segevång utanför Malmö. En diger möteslista med
mycket diskussion om de nya sanktionsavgifterna avslutades med traditionsenlig Hyrex-middag.

H

yrex-Kedjans höstmöte hölls denna
höst i Malmö den 6 november på
Scandic Hotel Segevång strax utanför
Malmö. Hyrex styrelse träffades redan den 5
november för sin genomgång. Närmare 100
uthyrare och leverantörer hade samlats på
höstmötet. De flesta anlände redan dagen
innan för att vara på plats när mötet startade
kl 09.00. Höstmöte hölls under lite enklare
former den här gången med tanke på att årsmötet arrangerades på Marsstrand i somras
och var betydligt mera omfattande med en
rad olika aktiviteter.

KRAFTFULL MEDLEMSINTAGNING
Höstmötet öppnades sedvanligt av föreningens ordförande Sune Almqvist som redogjorde för programmet under dagen. Som
vanligt skulle en hel del intressanta punkter
genomgås och mötet började med att hälsa
nya medlemmar välkomna till föreningen.
I vanlig ordning är tillströmningen av nya
medlemmar god i föreningen och sju nya uthyrarmedlemmar valdes in i föreningen vilka
var följande:

• Bennab AB som hyr ut arbetsplattformar
med mera i Örebro.
• G Rent som är en mindre uthyrare i 		
Gislaved.
• Hyrmaskiner i Värmland AB, Arvika med
15 anställda som omsätter cirka 40 Mkr.
• Mylift Sweden från Mölnlycke som hyr ut
liftar och minikranar och har 10 anställda
och omsätter mellan 30 till Mkr.
• Arema Rental i Rosersberg utanför 		
Stockholm som främst hyr ut tunga 		
anläggningsmaskiner. Bolaget har ett tiotal
anställda och omsätter runt 30 Mkr.
• G2 Hyrmaskiner Alfta med filial i Bollnäs
och som sysselsätter tre personer och har
en omsättning på 3 Mkr.
• Waso Maskin som är en uthyrare från
Karlskrona.

LEVERANTÖRERNA PRESENTERAR SIG
Tidigare har inte getts så mycket utrymme
för föreningens leverantörer att presentera
sig under de olika stämmorna men den här
gången fick några leverantörer möjligheten.
Tanken är att fortsätta med dessa presenta-
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tioner på kommande möten och höstmötet
var överens om att det var ett positivt inslag.
Först ut att presentera sig var Garo som berättade att bolaget grundades redan 1939 och att
man nu satsar stenhårt på att få ett starkare
fotfäste i byggbranschen. Företaget har en rad
produkter för tillfällig el på byggarbetsplatser
och byggbelysning. Nu senast är man aktuell
med byggbelysningen Garo Ball.
Nästa leverantörer att presentera sig var
Ergofast som säljer en rad olika typer av byggmaskiner såsom najmaskiner, skruvmaskiner
med mera. Ergofast berättade bland annat om
de olika typer av serviceavtal som man erbjuder. Sedan var det dags för Jensen Protect att
presentera sig. Jensen Protect tillverkar olika
typer av hyrpresseningar. Redan idag jobbar
man med nästan hälften av alla uthyrarmedlemmar i Hyrex.
En annan leverantör som presenterade
sin verksamhet var Skyjack. Skyjack startade
tillverkning av liftar i Kanada 1985 och är
en verkligt stora internationell aktör på liftar. Bolaget har 44 fabriker och hela 17500
anställda. Huvudkontoret för verksamhe-
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ten i Skandinavien ligger i Göteborg. Skyjacks produkter är kända för att vara enkla
att arbeta med, lätta att serva och hitta
komponenter till. Man håller en hög takt i
produktutvecklingen och har dessutom en
framförhållning på minst fem år i sin produktutveckling.
Som alltid händer det en del i branschen
mellan kedjans möten. Den här gången meddelades att Glenn Eriksson kommer att sluta
på Atlas Copco och börjar på Swepac. En annan nyhet är att Haki-säljaren Dennis Ragnar
går till Brubakken. Det berättades också att
det är mycket på gång i Göteborg med många
nya byggprojekt. Bedömningen är att i nuläget är det fler projekt än i Stockholm. I övriga
Sverige rullar det på men det finns en utbredd
oro på grund av regeringsbytet. Mötet ansåg
att det finns många projekt som skulle kunna
vara i full gång men bromsas av den nya regeringen.
Man diskuterade även var årsstämman
2015 ska ligga. Förslaget är att förlägga stämman till Stockholm i samband med mässan
Maskinexpo.

Sedan var det dags för Rickard Holmlund från Zip Up att berätta lite om de nya
reglerna som gäller rullställningar avseende de nya sanktionsavgifterna. Rickard
berättade att det är ganska stora skillnader
och gav några exempel. Tillträdesdelen till
rullställning har tidigare godkänt inbyggda
stegar vilket inte gäller. Idag ska man helst
ha en trappa eller alternativt en lutande
stege. Man skall vara skyddad när man jobbar med ställningen och det kommer troligtvis bli krav på fler skyddsräcken. Det är
också beslutat att det skall vara en fotlist
per ställning. Rickard berättade också att
framtidens rullställningar kommer att ha
igenplankade golv och skyddsräcken på alla
plattformsvåningar.

GRUPPARBETE OCH INFO OM
SANKTIONSAVGIFTERNA
Inför Andreas Renlund, från Arbetsmiljöverket i Malmö, föreläsning under eftermiddagen förberedde sig mötet gruppvis med att
diskutera olika frågeställningar man ville ställa till Andreas. Det var Bodil Blom som höll i
www.SvenskRental.se • November - December 2014 • Svensk Rental Tidning
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grupparbetet med frågeställningar inför AVs
presentation.
Efter lunch var scenen Arbetsmiljöverkets. Andreas redogjorde för syftet med
sanktionsavgifterna i helhet samt framförallt
vad som kommer att gälla avseende fallrisker. Det är denna del i sanktionsavgifterna
som främst kommer att beröra leverantörer
av accessutrustning och maskinuthyrarna.
Sanktionsavgifter avseende fallrisker kommer att införas 1 januari 2015. Sanktionsavgifterna kommer att utdömas arbetsgivaren
först och främst men kan komma att gälla
andra personer med exempelvis skyddsansvar. Vid tunga lyft kan sanktionsavgifterna
även riktas mot användaren eller den som
tillhandahåller själva utrustningen. Mer information finns på länken www.av.se/lagochratt/sanktionsavgifter.
Eftermiddagen fortsatt med en redogö-

relse av Magnus Jaasund avseende liftutbildningen. Magnus sitter som Hyrex-Kedjans
representant i styrelsen för Liftutbildningsrådet. Man tog även upp frågan återigen beträffande fordonskombinationer över 3,5 ton och
vad som gäller.
Dagen avslutades med en ordentlig diskussion om vad föreningen tycker om mäs�sor med anledning av att det beslutats att
Byggmässan i Göteborg ställs in nästa år och
den allmänna inflation som råder på mässfronten.

BÄTTRE UPPSLUTNING FRÅN UTHYRARMEDLEMMAR EFTERFRÅGAS
Hyrex-kedjans ordförande Sune Almqvist lyfte frågan varför en så stor del av föreningens
uthyrningsmedlemmar så sällan är med på
mötena. Frågan har diskuterats tidigare vid
flera tillfällen. “Det är med all respekt att vik-

Svensk Rental Tidning • November - December 2014 • www.SvenskRental.se

tiga skäl ibland föreligger då man ej kan närvara, men för de som inte medverkars egen
skull kan vi från föreningens sida tycka att
deltagandet på våra möten bör bli bättre”, sa
Sune. Sune hoppades att få se en förändring
på det här planet redan till nästa möte.
Almqvist framhöll också betydelsen av
att som medlemsföretag i Hyrex hållas sig
medveten om nya lagar och förordningar.
Något som är viktigt ur många aspekter såsom säkerhet, effektivitet och inte minst anseendet. Hyrex-Kedjan kommer att förstärka
informationen bland annat med att lägga ut
mera information på föreningens hemsida.
På kvällen hölls traditionsenligt Hyrexmiddagen då ytterligare deltagare slöt upp.
Det bjöds på välsmakande mat varvat med
roliga historier i sann Hyrex-anda levererade
av Sune Almqvist och Mats Båthen.
www.hyrex.org

“OK

det är en större investering,
men med MANITOU’s
andrahandsvärde blir det
den bästa affären. “

120SC
Dieseldriven saxlift
med hög kapacitet och
12 meters arbetshöjd.

MT625
En kompakt mästare!
2,5 ton upp till 6 m lyfthöjd. Endast 192 cm hög!

120 AETJ
Arbeta på ställen
som du inte trodde var
möjligt. En 12 meters el-lift
i ett superkompakt format
och med 3D funktion

Liftway AB
Stockholm: 08-12 20 47 00 | Göteborg: 031-30 370 80
E-mail info@liftway.se | www.liftway.se
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ALIMAK HEK LANSERADE
HELT NYA BYGGHISSAR
A
limak Hek introducerade två nya bygglyftmodeller på
Bauma China i år: ALIMAK SC 65/32 och SC 45/30. Modellerna är dock avsedda för den internationella marknaden. Bygghissarna finns i enkel eller dubbel konfiguration, båda
hissmodellerna erbjuder nyttolaster av 2.000 kg per korg, och
måtten på hissarna är 1,5 x 3,2 m respektive 1,4 x 3,0 m. Hissar
finns med antingen DOL (Direkt-on-line) eller FC (Frequency
Control) enheter tack vare en högeffektiv spiralformad växellåda. Hissarna har fått ny design med god kvalitet tillverkade
höghållfasta material som garanterar låg energiförbrukning.
Andra fördelar är förbättrad köreffektivitet och mindre slitage
för låg total ägandekostnad.
Hissarna är konstruerad i Sverige men tillverkade i Kina. De
nya hissmodellerna genomgår en rad rigorösa säkerhets- och
kvalitetstester innan de levereras ut på marknaden. Hissarna
drivs av en högeffektiv spiralformad växellåda som ger Alimak
SC 65/32 och SC 45/30 ökad hissningskraft, smidig drift och
ökad energieffektivitet och med den säkerhet och användbarhet
som förväntas av en hiss från Alimak.
Med kvalitet och säkerhet, som alltid har varit kännetecknande för Alimak Hek produkter sedan den första hissen på
marknaden 1950, kommer de nya hissmodellerna att svara upp
mot alla kända krav på vertikala transporter, med tillförlitlighet,
effektivitet och en låg total ägandekostnad.
www.alimakhek.se

ALLFIXANDE MERLO
byter skepnad efter årstid

D

en multifunktionella mångsidigheten
har gjort att Merlos ”Allfixare” nått
framgångar hos både kommuner och
entreprenadföretag.
Det är mångsidigheten som gör den attraktiv och kommunala förvaltningar i Göteborg, Skara och Götene har investerat i egna
maskiner för jobb med allt från park- och fastighetsförvaltning, till snöröjning och sandning. Många kommuner hyr också in maskinerna via lokala entreprenadföretag.

BM-FÄSTE
Det vinnande konceptet är att en och samma
maskinresurs fungerar utmärkt för mängder
av olika arbetsuppgifter. Maskinerna som säljs
i Sverige är utrustade med CE-godkänt Volvo
BM-fäste från fabrik vilket öppnar för att använda alla tänkbara redskap, till exempel klippaggregat, pallgafflar, skopa, kranarm, snöplog,
sandspridare, sopaggregat eller personkorg. ValSvensk Rental Tidning • November - December 2014 • www.SvenskRental.se

möjligheterna styrs av behoven och innebär att
ett optimalt utnyttjande blir möjligt.

CERTIFIERAD ARBETSPLATTFORM
Andra fördelar med allfixarna är det nätta formatet. Den minsta är bara knappt två meter
hög, men lyfter ändå 2,5 ton. Det gör att den
kan användas för arbeten i garage, under utskjutande tak, i gång- och cykeltunnlar och
att de kan arbeta där traditionella traktorer
inte kan köra på grund av sin höjd.
Med godkänd personkorg kan maskinen
fungera som arbetsplattform för trädbeskärning, fasadjobb eller annat och är då certifierad enligt gällande normer och regler.
Andra framträdande egenskaper är att maskinerna har fram-, krabb- eller fyrhjulsstyrning. Det går alltså att växla mellan olika styrmetoder beroende på behoven. De kan också
utrustas med dragkrok för vagn liksom med
hydrauliskt bromsuttag.

Nyhet!
Vi utökar

God Jul & Gott Nytt Liftår!

Uthyrning • Utbildning • Transporter
Västerås

021-81 07 00

Stockholm
08-19 40 00

Gävle

026-14 08 00

Uppsala

070-377 06 50

precisreklam.se

www.malarlift.se

Under januari 2015 utökar Mälarlifts Gävledepå sitt sortiment till att även
innefatta bygg och anläggningsmaskiner. Ni kommer att hitta detta sortiment
här och vi kommer att gå under varumärket ”Hyrmaskiner”. Lokalen byggs om
och anpassas för detta med bland annat en ny butiksdel.
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SAMMA
BYGGHISS
för personer och
material men inte
samtidigt

Rättelse av artikel om Geda och BVM
I SRTs tema om bygghissar i utgåva 4 i år var tryckfelsnisse
framme. Det var i texten om BVM och Geda som det uppstod
några fel och vi publicerar därför texten igen.

B

VM har sedan de blev återförsäljare
för Geda 2013-01-01 lyckats stärka
varumärket rejält på den svenska
marknaden. Under mässan Nordbygg 2014
lanserades en riktigt stor och efterlängtad
nyhet i BVMs monter – GEDA 500 Z/ZP SL

(transportplattform godkänd för personbefordran). GEDA 500 Z/ZP SL är efterföljaren
till populära GEDA 7P och har en 3,2 m lång
och 1,0 m bred korg vilket gör hissen speciellt
idealisk vid ROT-jobb. Hisskonstruktionen
uppfyller redan den kommande standarden

pr EN 16719 och kan köras ner till och upp
ur markplanet även från tryckknapparna på
stannplanen, vilket ger maximal affärsmässighet och effektiva transporter.
GEDA 500 Z/ZP SL är en kombinerad
person- och materialhiss som transporterar
antingen 5 personer (500 kg) eller 850 kg last.
Beroende på vilken av manöverpanelerna som
används (markplan, stannplan eller korgen)
vet hiss-styrningen själv vilken maximal lastkapacitet och lyfthastighet som skall råda. När
hissen arbetar som materialhiss är lyfthastigheten 24 m/min och som personhiss 12 m/min
i enlighet med de nya bestämmelserna.
Mastsystemet som GEDA 500 Z/ZP SL använder är identiskt med de äldre modellerna
GEDA 6P och GEDA 7P vilket innebär att
även äldre material i gott skick kan användas
till den nya hissen.
GEDAs modellserie, GEDA Multilift som
uppfyller standarden SS EN 12159 levereras
i fyra modellstorlekar, GEDA P6, P12, P18
och nya P22. Dessa hissar har kapacitet att
transportera mellan 6-22 personer eller 6502000 kg last. Speciellt utmärkande för GEDA
Multilift är att grundram, basmast, hisskorg,
transmission och inhägnaden sitter ihop och
bildar en installationsfärdig basenhet. När
basenheten lyfts på plats kan mastmontaget
starta omedelbart vilket ger snabba installationer. Speciellt modellen GEDA P12 med
lyftkapacitet 12 personer eller 1500 kg last är
en vinnare, hissen tar liten plats på arbetsplatsen och fordrar endast 32 A.
www.bvm.se

hitachi-powertools.se

Bättre kap.
Välj grönt.
Innovativa lösningar.
Gröna verktyg.
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FÖRNYA DIN
MASKINPARK OCH
TJÄNA PENGAR PÅ
DIN GAMLA!
Vi är specialister på att sälja begagnade hyrmaskiner!
Med över 100 000 besökare varje månad och köpare i över 60 länder.

Kontakta oss på 054 - 15 13 04 eller på
mail info@klaravik.se för mer information

www.klaravik.se

H SERIEN

TUNGVIKTSMÄSTARE
H SERIEN – NYA MODELLER FRÅN HAMM.

H SERIEN
• Utmärkt sikt
• Optimal ergonomi
• Framtidsorienterad motorteknologi
• Överlägsen klättringsförmåga
• Fäste för plattbelastningsutrusning

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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SRA höll lyckad rentaldag på Berns
SRAs Rentaldagen blev ett välbesökt arrangemang då den
hölls torsdagen den 13 november. Drygt 80 personer från
rentalbranschen hade samlats var ungefär hälften var uthyrare och resten leverantörer.

S

wedish Rental Associations Rentaldagen 2014 bjöd som vanligt på en rad
intressanta presentationer och information om den svenska och europeiska rentalmarknaden. Programmet var väl balanserat
och innehöll både lite tyngre ämnen som varvades med mera lättsmälta sektioner.

UPPSKATTAD HEMLIG GÄST
Den hemlige gästen på seneftermiddagen var
ett uppskattat inslag. Jens Lind kanske inte
är jättekänd för den breda allmänheten men
hans inslag på främst våra SVT-kanaler känner nog de flesta till. Jens Lind är frilansjournalist men har arbetat både inom den större
rikspressen samt på TV. År 2000 utsågs han
till Årets Sportjournalist. Han arbetar som
frilans främst med sportrelaterade program
såsom Sportnytt och Sportspegeln men har
även arbetat med programmet Packat och
Klart, nyhetsprogrammen Aktuellt och Rapport samt att han producerar olika typer av
dokumentärer. Lind presenterade en rad olika sportklipp som en del var hämtade ur pro-

grammet Stopptid som alltid avslutar Sportspegeln på söndagar. Ett intressant föredrag
som lockade fram många skratt.

LOVANDE UTSIKTER
Men SRAs Rentaldagen 2014 började med ett
studiebesök vid Södra Värtahamnen. Området är idag en omfattande byggarbetsplats
som byggs om till en ny stadsdel med blandade funktioner som kontor, bostäder, handel
och service. Området kommer att samordnas
med den befintliga färje- och kryssningsverksamheten som naturligtvis kommer att
bevaras. Mötets deltagare delgavs en presentation av området samt rundvandring. Efter
studiebesöket begav sig gruppen till Berns i
Berzelii Park där mötet hölls i Kammarsalen.
Efter lunch hälsade SRAs ordförande Johan
Svedlund mötesdeltagarna välkomna och
fortsatt att prata om den rådande situationen
på marknaden. Han konstaterade att det ser
lovande ut för byggindustrin under 2015. Sverige ser ut att kunna rulla på ganska bra, var
bedömningen, och landet är idag den fjärde
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största rentalmarknaden i Europa. Svedlund
berättade att det idag finns 224 rentalföretag
i landet som tillsammans omsätter 10,4 Mkr
vilket är SRAs siffror. Den europeiska sammanslutningen European Rental Associations, som SRA är medlemmar i, uppskattar
den svenska marknadens värde till 12,5 Mkr.
De fem största rentalföretagen i Sverige står
för 62 procent av omsättningen vilket är en
viss sänkning från 2012. Det spås att investeringarna inom bygg kommer att minska under 2015 och 2016 vilket beror på att mycket
av byggmaterialet är idag prefabricerat samt
att en ökande del av arbetskraften och även
materialet kommer från andra delar av Europa. Branschen tros öka med cirka 4 procent under 2015 och innevarande år ligger
ökningstakten på hela 11 procent från att ha
backat med 2 procent 2013. Siffrorna kommer
från ERA och tas med en viss skepsis hos SRA.
Johan Svedlund berättade att han tror att
verkligheten är den att en del av de 11 procent
kommer att skvätta över på nästa år vilket
kanske innebär att ökningen kommer att vara
ganska lika från 2014 till 2015.

VÅRT AKTUELLA POLITISKA LÄGE,
VAD INNEBÄR DET?
Efter Svedlunds inledning gavs utrymme för
leverantörerna att presentera sig. Först ut
var Starke Arvid som presenterade sitt sortiment av hjälpmedel på arbetsplatsen med sär-
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skilt fokus på nya glasliftsortimentet. Frank
Stenstrand från Atlas Copco Construction
Techniques Scandinavia berättade om företagets sortiment och lyfte särskilt fram nya produkter som kommer att lanseras under 2015s
första hälft. Sedan var det dags för dagen huvudtalare, Ingela Bendrot, att äntra scenen.
Ingela Bendrot driver idag företaget
Bendrot Kommunikation men arbetade tidigare som statssekreterare för Alliansens
infrastrukturminister Catharina ElmsäterSvärd. Bendrot har även arbetat vid Stockholms Stads tekniska förvaltning, Skanska
och Svenskt Näringsliv. Bendrot föreläste
under ämnet “Analys och reflektioner av det
aktuella politiska läget”. Ingela Bendrot tillhör Moderaterna och var skarp i sin kritik
mot Sveriges nya regering och underströk
att sittande regering är historiskt exceptionellt svag. Under Alliansregeringen ökade
man satsningen på exempelvis Sveriges infrastruktur med hela 20 procent. När övriga
Europa backade ifråga om satsningar ökade
alltså Sverige istället. Alliansregeringen sjösatte dessutom en ny infrastrukturell plan
som sträcker sig till 2015. Planen löper på så
länge inte en ny regering beslutar om en ny.
Med det rådande läget med en svag regering
lär det bli svårt att besluta om en ny plan för
infrastrukturen, berättade Bendrot. Bendrot
kommenterade också valutgången och rankande stämningen bland de olika partierna.

Ett stämningsläge som är ganska lågt hos de
flesta partier förutom SverigeDemokraterna
som blev vågmästarparti och ökade kraftigt.
Bendrot påpekade att de var en majoritet
av moderater som övergav sitt gamla parti
och gick till SD. Bortsett från detta så är det
ganska liten skillnad mellan de två blocken.
Bendrot beskrev stämningen inom Moderaterna som nedslagen, Centerpartiet var
framförallt nöjda med att de inte minskade
mer medan Folkpartiet upplever panik och
risken är stor att Björklund kommer att ersättas vilket även gäller KDs Hägglund. Som
direkt effekter av Socialdemokraternas politik
listade Bendrot att Förbifart Stockholm läggs
på is, Bromma Flygplats riskerar nedläggning,
viktiga vägsatsningar i hela landet kommer
att försenas, kilometerskatt införs samt även
flygskatt. Efter Bendrots föredrag ställdes en
rad frågor från mötesdeltagarna.
Efter Bendrot berättade Rickard Holmlund om de nya ställningsreglerna som kommer att införas i samband med att de nya
sanktionsavgifterna avseende fallrisker införs
första januari. Därefter presenterade Patrice
Bleunven från SDMO företagets sortiment av
mobila generators för byggarbetsplatser med
mera. Företaget är världens största tillverkare
och den svenska marknaden är en av företagets tre viktigaste i Europa. Nästa presentation kom från företaget Jack Midhage AB
och Anders Pihl som presenterade företagets

sortiment av luftrenare för byggarbetsplatser.
Programmet heter Oxysan och bygger på joniseringsteknik som gör att byggluften avjoniserars vilket innebär att dammpartiklarna
klumpar ihop sig och faller till marken. Oxysan har presenterats i SRT tidigare under året.
Leena Haabma och Björn Granberg berättade sedan om hur man gått vidare i arbetet
med SRAs produkt PSI och hur man framförallt vill öka säkerheten på arbetsplatsen. Där
har man börjat ta fram kortare animationer
på varje produkt som med bilder eller filmsekvenser tydligt visar en produkts säkerhetsföreskrifter.
När dagen började närma sig sitt slut återstod en överraskning, den hemliga gästen för
dagen. Efter kaffepaus var det dags för Jens
Lind att berätta om sitt arbete på framförallt
Sveriges Television. SRAs Rentaldagen avslutades med middag på Gute Grill och Bar som
ligger några stenkast från Berns.
www.swedishrental.se
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Världen blir grönare – med HiPERFLOOR®
När ett nytt hus för studentbostäder byggdes i Portland
i Oregon låg allt fokus på
hållbarhet och miljövänliga
material.

F

ör Husqvarna, som levererade polerade betonggolv med hjälp av HiPERFLOOR®metoden, är det första gången som företaget medverkar i ett projekt har fått en LEED
Silver-certifiering.
”Det här visar att Husqvarna inte bara är
på väg mot en mer hållbar verksamhet, utan
att vi faktiskt redan är där”, säger Christopher
Bennett, Architectural Specifications, Husqvarna Construction Products.
I en stad som domineras av arkitektur från
början av 1900-talet reser sig nu ett iögonfallande metallklätt sjuvåningshus i centrala
Portland. Byggnaden, som kallas ArtHouse, är
resultatet av ett samarbete mellan The Pacific
Northwest College of Art och familjen Powell, en familj från trakten.
Thomas Robinson från arkitektfirman Lever Architecture, som designade det nya studenthuset, säger att de ville fokusera på hållbarhet och grönt byggande redan från början.
På bottenvåningen finns små butikslokaler
och Level Architecture vände sig direkt till
Husqvarna när det var dags att ta sig an golvfrågan.
”Jag har arbetat med ett antal projekt där
man haft betonggolv på bottenvåningen,
och Husqvarnas produkter och utrustning är
överlägsna när det handlar om att exponera
betongens struktur och skapa en slät ytfinish”, säger Thomas Robinson.
Christopher Bennett förklarar varför han
tycker att Husqvarnas HiPERFLOOR-lösning
passade bäst för den här typen av projekt.

”Det är ett mycket rent golv med lång livslängd, och det är estetiskt tilltalande, vilket är
viktigt när det handlar om butiksutrymmen.
Men det viktigaste är att varje gång vi bygger
ett HiPERFLOOR så gör vi världen lite renare. I ett HiPERFLOOR-golv används mindre kemikalier och material och det bidrar
till att hålla nere energikostnaderna eftersom
golvets varma, naturliga reflektionsförmåga
minskar behovet av belysning”, fortsätter
Christopher Bennett.
Hållbarhetsarbete är dock inget nytt för
Husqvarna, som var rankat som ett av världens
100 mest hållbara företag av tidningen Corporate Knights tidigare i år. Ändå var detta Husqvarnas första LEED-certifierade byggprojekt.
Att blir LEED-certifierad av US Green Building
Council (USGBC) är svårt. När man byggt klart
tar det ett år innan man får veta vilken nivå av
certifiering byggnaden kommer att få.
”Allt med detta bygget var hållbart. USGBC
och projektgrupperna inom LEED väljer bara
ut materialval och byggmetoder som kan bidra
till det totala globala hållbarhetsvärdet. Återvinning som skedde på plats i byggnaden, vattenanvändningen och planeringen blev nyckeln till framgång för oss. Under det senaste

året har allt blivit verifierat för att säkerställa
att allt rörde sig inom USGBC:s strikta riktlinjer, och vi klarade oss med glans. Husqvarna
HiPERFLOOR var en viktig del i arbetet med
att tillhandahålla hållbara lösningar”, säger
Christopher Bennett.
Företaget Concrete Reflections, en lokal entreprenör från Medford, Oregon, installerade
sedan HiPERFLOOR. Lever Architecture blev
mycket nöjda med jobbet och planerar att använda HiPERFLOOR-lösningen igen.
”Den passar bra att använda på platser
med hög belastning som kräver ett slittåligt,
långlivat golv som även är estetiskt tilltalande. Till skillnad från material som till exempel terrazzo och kakel är golvets ytfinish inte
tillagd i efterhand utan istället ett resultat av
hur golvet behandlats. Det känns mer genuint”, säger Thomas Robinson.
ArtHouse öppnade i september 2013.
Christopher Bennett ser tillbaka på projektet
med stolthet.
”Ja, jag är stolt över att Husqvarna har varit en del av detta. Många företag hävdar att
deras produkter är hållbara, och när det gäller HiPERFLOOR är det faktiskt sant”, säger
han.

FAKTA - HIPERFLOOR
• Husqvarna HiPERFLOOR är ett komplett system för polering av betongytor. 		
Det förstärker skönheten, styrkan och slitstyrkan hos betonggolv och 		
minskar samtidigt kostnaderna och underhållsbehovet. HiPERFLOOR kan 		
förvandla nya och gamla betonggolv på ett radikalt sätt genom mekanisk 		
bearbetning.
• Den redan hårda betongytan med hjälp av slipning, polering och kemisk 		
behandling.

FAKTA - LEED
Den amerikanska organisationen US Green Building Council (USGBC) har utvecklat
klassificeringssystemet Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) för
miljöklassning av byggnader. Byggnadsprojekt kan få fyra olika miljömärkningar –
Certified, Silver, Gold eller Platinum.
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En bra investering avgörs inte av priset, utan av
driftkostnaden. Därför designar och tillverkar vi
våra pumpar för att ge bästa resultat i form av
lång drifttid, minimalt behov av övervakning
och minskade kostnader i reservdelar och
underhåll.
För att kvalitet lönar sig i det långa loppet.

En bra investering märks i det
långa loppet. Det är det våra
pumpar är gjorda för.
www.grindex.se • marketing@grindex.com
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Mpirum och SDC lanserar

NY SERIE BORRSTATIV
Det hände stora saker på mässan DEMCON i september.
Många var nyheterna och en utvecklare visade framfötterna i
flera montrar. Företaget MPirum AB visade dels sina luftrenare Oxysan försedda med joniseringsteknik i Midhages monter
och sedan lanserade man tillsammans med SDC AB en helt ny
och revolutionerande serie borrstativ.

O

xysan luftrenare är en produkt som
vi skrivit en del om i SRT under det
senaste året. Företaget som ligger
bakom produkten heter MPirum AB vilket vi
också berättat om tidigare. Oxysan var en revolutionerande innovation när den släpptes
ut på marknaden via Jack Midhage AB och
Jerneviken Maskin som återförsäljare.

FLER OXYSAN MODELLER
Nu börjar produkten få riktigt bra fotfäste
och man har bevisat att joniseringstekniken
är en luftreningsmetod som är mycket effektiv även inom byggindustrin. När produkten
lanserades fanns egentligen bara en storlek,
Oxysan 2000. Men ganska snabbt lanserades
Oxysan 600 som släpptes på mässan Nordbygg. På branschföreningen Swedish Rental
Associations höstmöte berättade Anders Pihl
från MPirum AB att man kommer att lansera
två nya modeller av Oxysan, Oxysan 1000 och
den hittills största Oxysan 4000.

NYTT SORTIMENT AV BORRSTATIV
Men låt oss lämna joniseringsburkarna en
stund och prata om något helt annat. MPirum har fler strängar på sin lyra och därmed
andra produkter som man kanske inte direkt
förknippar med luftrening, men man håller
sig inom samma användarkategori. På mäs�-

san DEMCON i höstas fanns MPirums produktinnovationer med i både Jack Midhage
ABs och SDC AB, Swedish Diamondtool Consultings montrar. I Midhages monter visades
Oxysan men i SDCs monter fanns något helt
annat som många håltagare höjde på ögonbrynen för. Det handlar om en helt ny serie
borrstativ för kärnborrning som MPirum AB
utvecklat i samarbete med SDC AB. På mäs�san släpptes två modeller 40+ och 50+. Nu
ska vi svenskar slå oss för bröstet lite igenom
en faktum är att vi introducerade fjärrstyrda
rivningsrobotar, vattenbilningstekniken och
tekniken att slipa och polera betonggolv, något som världen aldrig sett tidigare. Vi har
alltid legat långt fram inom stofthanteringsutrustning och utrustning för sågning och
borrning i betong. Samma innovativa tänkande har vi också visat inom utveckling och
tillverkning av borrstativ. Man kan undra var-

för Sverige är en så fantastiskt bra grogrund
för produktutveckling inom de områden som
nämnt. Men det får vi ta i en annan artikel.
Det som MPirum AB gjort nu i samarbete
med SDC AB är att lanserar ett vidareutvecklat sortiment av borrstativ som tar den här
produktsektorn ett antal snäpp framåt. Bara
det här att stämpa fast borrsystemet är något
vi länge varit ensamma om i Sverige och tekniken har egentligen ännu inte riktigt slagit
igenom utomlands utan man envisas med att
borra fast borrstativet istället. MPirum AB, eller mera korrekt Martin Larsson, som är en
av delägarna av MPirum, vet allt om borrstativ och det är han som ligger bakom den nya
serien från MPirum. Många vet redan vem
Martin är och att han har varit hjärnan bakom
många av de modeller av borrstativ som används på marknaden idag. Han började sin
långa bana i den här branschen hos HRA med
att utveckla borrstativ, borrautomatik och
kärnuppsamlare. Därefter fortsatte Martin att
utveckla en ny generation av gyrostativ samt
vattenuppsamlare vid underuppborrning hos
Husqvarna. Och sedan 2006 har han tagit
med sig sitt kunnande i det egna bolaget MPirum AB som hand driver tillsammans med
Anders Pihl. Men vad är det som är nytt med
borrstativsortimentet från MPirum?
Det nya produktsortimentet består dels av
fyra nya stämp- och bultstativ samt två nyut-

TEKNISKA DATA
				40+ stativ 		50+ stativ
Teleskopisk längd (mm)			
1900 – 3000			
1950 - 3100
Förlängningsmodul (mm)		
750			
130 / 490 / 750
Max borrdiameter med bakstötta (mm)
220			350
Max slaglängd (mm)			
600			675
Vridningsvinkel (°)			
360			360
Lutningsvinkel (°)			
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- 70 till + 90, 0 till 180		

- 70 till + 90, 0 till 180
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Från vänster Eric Håkanson
och Ante Larsson från SDC och
Martin Larsson och Anders Pihl
från Mpirum.

vecklade bakstöttor. Några nyheter med MPirum 40+stämp- och bultstativ är följande:
• Optimerat matarhus som passar till de
flesta maskinerna på marknaden tack vare
universalsnabbkoppling och Ø 60 samt &
Weka snabbfästen.
• Stabilare infästning som möjliggör större
maskiner och borr.
• Snabbare och enklare att byta maskiner.
• Samma fästen på 40+ & 50+ stativen ger
flexiblare maskinanvändning.
• Vevbar väggskena.
• Slipper tunga lyft när man kör med större
maskiner & borr.
• Kuggstång på stämp.
• Snabbare borrning än dagens 40 stativ
• Bultbar stativfot med stänkskydd och ställ
skruvar.
• Flextopp med fjäder för automatisk 		
0-läges korrigering som standard.
• Hjulparet går att växla mellan stativfot och
bultplatta.
Några nyheter med MPirum 50+ stämpoch bultstativ:
• Byggbara stämp och pelare.
• Enkelt att flytta delar mellan stämp &
pelare maskiner.
• Snabbare och enklare att anpassa till olika
arbetssituationer.
• Samma infästning som finns på dagens
stativ/tillbehör.
• Vevbar stämp med kuggstång på innerrör
• Bättre ergonomi då man orkar mera
genom att veva stora maskiner & borr.
• Optimerat matarhus som passar till de
flesta maskinerna på marknaden tack vare
universalsnabbkoppling och Ø 60 samt &
Weka snabbfästen.
• Stabilare infästning som möjliggör större

maskiner och borr.
• Snabbare och enklare att byta maskiner.
• Samma fästen på 40+ & 50+ stativen ger
flexiblare maskinanvändning.
• 3 st. förlängningsmoduler, roterbart 		
underuppfäste och toppskruv med snabb
koppling som standard.
• Flextopp med fjäder för automatisk 		
0-lägeskorrigering & snabbkoppling som
standard.
• Nyutvecklad stativfot och bultfotplatta
med fällbart hjulpar som standard.
Nyheter med bakstöttorna:
• Flexsupport+.
• Enkelt att använda med ett nytt fäste mot
golv, väggar och tak.
• Flexibelt och lättjobbat stativ med 		
teleskopisk längd från 790 till 1320 mm.
• Passar alla 40+ och 50+ samt äldre stativ
med linkande dimensioner.
• Speciallängder upp till 3 meter, på förfrågan.
Backsupport+
• Speciellt utvecklat för 50+ bultstativ med
vridbart hjulpar.
• Flexibelt och lättjobbat stativ med 		
teleskopisk längd från 790 till 1320 mm.
• Tillsammans med det fällbara hjulparet
på 50+ bultstativet får man ett 		
mycket kompakt stativ som går lätt att
transportera och tar liten plats i bilen.
• Speciallänger upp till 3 meter, på förfrågan.
Leveranserna av både 40+ och 50+ stämp- och
bultstativ samt stöttorna Backsupport+ och
Flexsupport+ kommer igång i början av 2015.

UTVECKLAT TILLSAMMANS MED SDC AB
“Vi är självklart både stolta och glada att få
visa en vidareutvecklad produkt som efter

många års väntan äntligen erbjuder håltagarbranschen ett helt nytt, effektivt och ergonomiskt sortiment av borrstativ. De flexibla 40+
och 50+ stativen kompletterar på ett utmärkt
sätt även vårt existerande sortiment”, säger
Erik från SDC AB.
“Efter två års framgångsrika fälttester av
nya funktioner tillsammans med erfarna
håltagare, är det helt fantastiskt att även få
utveckla den 3:e generationens borrstativ.
Avsikten med våra nya 40+ och 50+ stämpoch bultstativ har hela tiden varit att erbjuda smarta, effektiva och ergonomiska
proffslösningar. Dels kan man jobba snabbare genom ökad flexibilitet och prestanda,
dels kan man arbeta längre och smartare
som håltagare och undvika många av dagens slitageskador”, tillägger Martin Larsson från MPirum AB.
MPirum AB bildades 2006 som ett innovativt teknik- och affärsutvecklingsbolag
som framgångsrikt har medverkat i ett antal
produktlanseringar i Sverige. Baserat på mer
nästan 30 års erfarenhet från ett flertal uppdrag inom håltagarbranschen, mognade årets
beslut fram att utveckla ytterligare en generation av borrstativ för diamantborr baserat på
de senaste två årens önskemål om utveckling
av nya funktioner, tillbehör och speciallösningar.
SDC AB behöver egentligen ingen närmare presentation men bolaget bildades 2008
och man har mer än 30 års erfarenhet av diamantverktyg och betonghåltagning genom de
anställdas tidigare anställningar vid Sandvik
Nora AB, före detta Hagby. Fyra personer arbetar idag i Nora med produktion och försäljning och två i Stockholm med försäljning och
maskinservice. Företaget har under många
år samarbetat med ledande varumärken som
Arix, Pentruder, Weka och Levanto. Genom
beslutet att utveckla en produkt tillsammans
med MPirum AB inleds ett nytt kapitel i bolagets utveckling.
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DEWALT® LANSERAR NYA LASERINSTRUMENT
Laserinstrument med punkt-, linje-, kryssoch 360° linje för snabb och noggrann
projicering i en mängd olika professionella
applikationer. Pulsläge för användning
med detektor. Bibehåller full ljusstyrka för
synlighet.

D

EWALT lanserar en serie mycket
hållbara, professionella laserinstrument såsom punkt-, linje- och krysslinjelaser vilka ger maximal precision och
uppfyller de tuﬀaste standarderna för daglig användning på arbetsplatsen. Det nya
sortimentet består av tre modeller; punkt-,
linje- och krysslinjelaser, samt 360° linjer
för exakt positionering inom större områden, såsom industriella byggarbetsplatser.
Varje laser är konstruerad för största precision och gör det möjligt för användaren att
slutföra komplexa mätningar, både snabbt
och korrekt, samtidigt som deras robusta
konstruktion säkerställer motståndskraft
och lång livslängd.

DW0851 – FEMPUNKTS- OCH
LINJELASER
Denna kombinationslaser rekommenderas
för en mängd olika applikationer såsom lod,
nivå och dimensionering, inklusive stålkonstruktioner, byggnadsställningar, elinstallation, rörledningar och innertak. DW0851 pro-

jicerar fem ljusa punktstrålar för noggrant lod
och horisontell punktöverföring, har självutjämnande punktstrålar och en horisontell linjelaser, plus en bakre utskjutande horisontell
linje.
Denna modell har också ett pulsläge för
användning med detektor, som bibehåller
full ljusstyrka och utökade arbetsområde
(upp till 50 m), och en nedåtriktad punktstråle. Magneter monterade fram och bak
möjliggör infälld montering på metallreglar
och stål. För att undvika skador på lasern vid
transport, har DW0851 en låsfunktion. Utrustningen är IP54-klassad för beständighet
mot vatten och smuts. Lasern kan monteras på stativ och har en integrerad svängbar
bas med en 1/4 “och 5/8” gänga för maximal
flexibilitet.

DW0822 – TVÅPUNKTS- OCH
KRYSSLINJELASER
DW0822 är designad för exakt positionering
och är perfekt för köks- och badrumsinstallation, plattsättning, elinstallation, kabelkanaler och rörledningar samt ställningsbyggen.
Denna robusta laserenhet har två självnivellerande linjer och en krysslinje med utskjutande ljusa horisontella och vertikala linjer som
kan användas självständigt eller som ett kors.
Pulsfunktion möjliggör användning med en
detektor upp till 50 m, med full ljusstyrka för
ökat arbetsområde. Lasern har även en nedåtgående punkt. Magneter bak för montering
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på metallreglar och en integrerad svängbar
bas ger extra mångsidighet vid montering på
stativ. För maximal hållbarhet har DW0822
konstruerats med ett robust gummiöverdrag
och är IP54-klassad för beständighet mot vatten och damm. Låsfunktion skyddar lasern
vid transport.

DW0811 – 360° OCH
KRYSSLINJELASER
DW0811 har både 360° funktion och krysslinjefunktion. Denna robusta laser är avsedd
för mer krävande applikationer och större
byggområden, såsom anläggningsplanering,
utsättning av väggar, dörrar och fönster,
elinstallation, kabelkanaler och rörledningar.
DW0811 projicerar en ljus horisontell linje i
360°, medan den vertikala linjen kan växlas
för att lägga till ett krysslinjemönster. I likhet
med de andra laserinstrumenten har den ett
pulsläge för användning med detektor upp
till 50 m. Med detektorn bibehåller lasern full
ljusstyrka för synlighet och förlängt arbetsområde. Dessutom säkerställer den vertikala
justerbara basenheten enkel installation och
finjustering. Ett robust gummiöverdrag ger
optimal slitstyrka, medan IP54-klassning säkrar skydd mot vatten och smuts. Låsfunktion
skyddar lasern vid transport.
DEWALTs laserinstrument har ett års begränsad garanti, ett års fri förebyggande service och 30 dagars nöjd-kund-garanti.
www.dewalt.se

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

ANNONS
Layher

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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NY MINIGRÄVARSERIE
1,5 – 2 TON
BOBCATFINANS 1,2% RÄNTA, INGA AVGIFTER

FRÅN NORR TILL SÖDER
WWW.BOBCAT.SE

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

FÖRSÄLJNING & SERVICE
CE-MÄRKTA MASKINER
RESERVDELAR INOM 24 TIM
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En “blänkare” betyder så mycket!

Med början i år 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 rör sig om en speciell
kampanj eller en specifik produktgrupp inom ditt sor-

timent 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.
De av tidningens annonsörer som annonserar med
standardannonseri i alla av Svensk Rentals utgåvor under
året får i år automatiskt sex stycken registerannonser gratis
med en i vardera utgåvan. Om du är intresserad av en registerannons kontakta tidningen på info@svenskrental.se
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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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kaeser.se

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:
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www.brubakken.se
Elverktyg:

Bosch mätverktyg!
100% professional!

Branschföreningar:

Orka mer!
Välj grönt.

by
www.husqvarnacp.se

Innovativa lösningar.
Gröna verktyg.

www.blinken.eu

hitachi-powertools.se

I din tjänst
sedan 1910
Svensktillverkat

www.swedishrental.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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Bättre säkerhet på byggarbetsplatsen bara ett klick
bort med Ramirents unika mobilapp

M

askinuthyrningsföretaget Ramirent har
skapat en mobil lösning för ökad säkerhet och bättre arbetsmiljö på svenska
byggarbetsplatser. Ramirent kallar den Tryggare
byggare guiden och nu har den uppdaterats med
det mycket viktiga området Säkra lyft.

Enligt Prevent, Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK (2010),
inträﬀar fler än 500 arbetsplatsolyckor med
kranar, traverser och andra lyftanordningar
varje år. Många av dem leder till allvarliga
personskador och orsakar dessutom pro-

duktionsbortfall och andra ekonomiska
skador.
Med Tryggare byggare guiden i telefonen
är viktig kunskap, handfasta checklistor och
instruktionsfilmer bara några klick bort.
www.ramirent.se

Norton lanserar nya bänkslipskivor

N

orton lanserar ett nytt sortiment
slipskivor för bänk- och pelarslipmaskiner. Det nya sortimentet,
Norton BDX, omfattar slipskivor för slipning, gradning och skärpning av detaljer
i såväl järn- som icke-järnmetaller.
Bänk- och pelarslipmaskiner är vanligt
förekommande och finns på i stort sett varenda verkstad. De används för frihandsslipning av en rad olika verktyg och detaljer i
flera typer av metall. Nortons nya BDX-sortiment omfattar alla vanligt förekommande
dimensioner från 150 mm till 300 mm diameter. Slipskivorna har keramiskt bindemedel och finns i kornstorlekar från 36 till 120
vilket täcker in såväl grovslipning som finare
slipning och skärpning. Slipskivorna har 32
mm hål och levereras med plastbussning för
hålreduktion till 20 mm. Skivorna levereras
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individuellt förpackade.
Nortons BDX-slipskivor finns med tre
olika typer av slipmedel som har skilda
användningsområden. Slipskivor med
brun aluminiumoxid används för grövre
slipning av kolstål som t.ex. gradning och
formning. Slipskivor med slipmedel av vit
aluminiumoxid används för finare slipning och skärpning av verktyg i snabbstål
och liknande. För verktyg och detaljer i
hårdmetall och icke-järnmetaller som
aluminium och brons används skivor
med slipmedel av grön kiselkarbid.
”Gemensamt för de olika typerna av
slipskivorna i BDX-sortimentet är att de
ger snabb och effektiv slipning och att de
har lång livslängd”, säger Jonas Falk, försäljningsansvarig på Saint-Gobain Abrasives AB.

BRINGING OUR WORLD
TO YOUR WORLD.
February 3-6, 2015; Seminars 2-6
Las Vegas Convention Center - Las Vegas, NV

India

At

November 13-15, 2014
HITEX Exhibition Center
Hyderabad, India

To Exhibit:
exhibit@worldofconcrete.com

EUROPE

General Inquiries:
contactus@worldofconcrete.com

www.worldofconcrete.com
A selected participant in the International Buyer Program
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God jul och gott nytt år!

SÄVE Hyrmaskiner
www.savehyr.se
facebook.com/savehyr

Malmö
Åvägen 2
232 61 Arlöv
040-631 48 00
malmo@savehyr.se

Göteborg
Aröds Industriväg 2
422 43 Hisingsbacka
031-761 48 30
goteborg@savehyr.se

Sölvesborg
Skorpvägen 3
294 39 Sölvesborg
0456-44 48 20
solvesborg@savehyr.se

