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DEMCON
Uppskattad
Reportage:

Reportage:

Det svenska
demoleringspriset

branschmässa

Och vinnarna är...

Sidorna: 20-23

Sidorna: 24-25

Mässor:

Mässor:

BATIMAT 2015

En av de viktigaste
internationella mässorna
inom byggbranschen

Bauma
China
Allt du behöver veta inför den
viktiga mässan

Sidorna: 40-41

Tema:

Byggel

Sidan: 44

Specialister på tillfällig el

Sidorna: 30-33

Sidorna: 12-13

HANDHÅLLNA VERKTYG
Tema:

GIGANT VÄXER I SVERIGE Sidan: 14

KOMPAKTA LÄTTVIKTARE Sidan: 34

HITACHIS NYA 18V-SORTIMENT Sidan: 28

Latin American Concrete Cutting & Demolition Forum i Rio har starkt stöd av branschföreningar Sidorna: 16-18

Real Bosch!
»Alltid redo»
Världsnyhet!
Första batteriet
med Wireless
Charging System

Simply more

VÄRLDSNYHET! Bosch Wireless Charging System.
Batteribyten hör till det förgångna. Bosch har integrerat
laddningen i arbetsprocessen. Ställ bara maskinen direkt på
laddaren på arbetsplatsen, så börjar batteriet ladda direkt.
Blå elverktyg: för hantverk och industri.
www.bosch-wireless-charging.se
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30 Handhållna
verktyg
ENTIDNINGFÖROCHOMMASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Det finns många olika typer och varianter av
handhållna verktyg och maskiner på marknaden. I årets temaartikel presenterar vi de
senaste produktnyheterna från Atlas Copco,
Milwaukee och Hilti.

44 Batimat 		
2015
20 DEMCON 2014
Den 4-5 september i år genomfördes demoleringsmässan DEMCON för tredje gång vid Infra
Mässan, InfraCity i Upplands Väsby norr om Stockholm. Mässan höll stilen även denna gång
och blev en uppskattad branschmässa som den har rykte om sig att vara.

2015 års mässa har kommit en bra bit på
väg – med fler än 900 föranmälda utställare.
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Det är en märklig tid vi lever i
Det är ingen som blir riktigt klok på konjunkturerna. Å ena sidan pratar den ena experten efter
den andra om att nu vänder konjunkturen uppåt.
Framförallt ser det positivt ut
inom byggsektorn. Men å andra sidan präglas vår bransch
av avhållsamhet och en fortsatt
väntan på att liksom proppen
skall gå ur. Jobben börjar så
sakteliga att öka men många
leverantörer klagar över att
det inte avspeglar sig i ökad
efterfrågan hos entreprenörer
och uthyrningsfirmor.
Och när allting var på god
väg i rätt riktning efter sommaren så kom valet och förstörde
alltihop. Och det har inget att göra med politiskt
ställningstagande. Bara det faktum att det är valtider
gör att det läggs en form av sorti på all verksamhet i landet och alla går bara och väntar på vilken
typ av förändringar som kommer att införas. Detta
skeende som infaller vid varje val. Det är helt enkelt
effekterna av valtider och det tar några månader

innan allt börjar planar ut igen och börjar återgå till
det normala. Nu blir dock förändringarna större när
det blev regeringsskifte efter åtta år med Alliansen.
De rödgröna vill naturligtvis
införa förändringar som anstår deras politik vilken är en
naturlig utveckling medan
om Alliansen vunnit hade
man fortsatt på sin politiskt
inslagna bana. Vi får nog
räkna med att det kommer att
bli lite gropigt längs vägen en
tid. Börsen föll som en fura,
inflationen börjar närma sig
deflation, konsumtionen och
sysselsättningen minskar, i
alla fall kortsiktigt som det
ser ut. Säga vad man vill men det fanns en trygghet i Anders Borgs uttalanden och en känsla av att
svensk ekonomi höll rätt kurs. Vår nya finansminister
Magdalena Andersson har dock ännu inte helt fått
chansen att visa vad hon går för men klart är att finansministerämbetet är ingen lätt uppgift att överta
i praktiken. Snacka går ju alltid. Om nu ladorna är

tomma så är det kanske i teorin korrekt men bör
dock ses i ljuset av hur mycket landets statsskuld
ligger på, det allmänna världsläget, näringslivet
och företagandets verktyg för att kunna utveckla
sina företag och sätta folk i arbete.
Nu återstår det att se vad riksbankens åtgärd
att sänka reporäntan till 0,00 innebär för landets
konsumtion och om inflationen vänder upp till
2 procent som är målet. Organisationen Svenskt
Näringsliv säger dock i en kommentar att de är
osäkra på om åtgärden verkligen kommer att få
den effekt som Riksbanken eftersträvar. Dels är
sänkningen så pass liten att det är svårt komma
kunna se någon egentlig förändring för företagare
eller industri. Svenskt Näringsliv framhåller istället
att det är viktigt att den sittande regeringen inför
finanspolitiska åtgärder som stimulerar marknaden och företagandet. Det skall löna sig med att
investera och anställa arbetskraft. Att istället införa
skattehöjningar, som regeringen planerar, är helt fel
väg att gå, säger man på Svensk Näringsliv.

Jan Hermansson, Redaktör
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Jobba tryggt
på hög höjd

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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Intressant
utveckling
Efter den fantastiska sommaren har ju
även fortsatt på ungefär samma sätt. Nu
börjar det i massmedia redan att spekuleras i en stundande ”Vargavinter”!
Det är väl bara våra branschmässor
som ”duggat tätt” under året – nu är
det i alla fall lugnt under vinterperioden.
2014 har annars varit ett bra år
för uthyrningsbranschen generellt med
som vanligt kanske vissa undantag, hur
stundande höst och vinter kommer att
gestalta sig kanske vi inte vet så mycket
om i nuläget.
Hyrex-Kedjans höstmöte kommer ju
att avhållas i Malmö denna gång, den
6/11 på Scandic Segevång. Planering av
möte etc. är nu inne i ett intensivt skede.
Vad gäller årsstämman 2015 finns
i nuläget förslag på att detta möte
skall förläggas i Stockholmsregionen,
diskussion och beslut kommer att ske
på höstmötet.
Det har dessutom varit valår och det
blev regeringsskifte, vad detta nu kan
innebära för byggbranschen står väl än
så länge i stjärnorna.
Fortsatta oroligheter på många olika
håll i världen, sjunkande oljepriser, en
börs som just nu är helt i obalans m.m.
skapar väl rent generellt en viss oro.
Det blir naturligtvis intressant att
följa denna utveckling och framför allt
för vår del hur byggbranschen kommer
att utvecklas.
I skrivande stund har vi inom HyrexKedjan valt in några nya medlemmar
och ytterligare några medlemsökningar
som är under behandling. Det finns även

25-28 november, 2014
Shanghai New Exhibition Centre
Shanghai, Kina
www.bauma-china.com

företag som har lämnat oss med anledning av försäljning.

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

Se även vår hemsida: www.hyrex.org
Sune Almqvist
Ordförande Hyrex-Kedjan

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

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

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

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

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

Latin American Concrete
Cutting & Demolition
Forum
1-2 oktober, 2015
Rio de Janeiro
www.latindemoforum.org
Redaktionsadress
Box 786, SE-191 27 Sollentuna
Tel. 08 585 700 46, Fax: 08 585 700 47

BYGGRENTAL - EN TIDNING
FÖR OCH OM DEN SVENSKA
MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Bauma China 2014

Besöksadress
Sjöängsvägen 7, 192 72 Sollentuna
info@pdworld.com, www.svenskrental.se
Utges av: SCOP AB
REDAKTION
Jan Hermansson Chefredaktör och utgivare,
jan.hermansson@pdworld.com
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DEMCON 2016
EXPORENT 2016
8-9 september 2016
Scandic Infra City, InfraMässan
www.demcon.se
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Cramo köper BMS
Markus Åberg ny VD
Brubakken Sverige
25 augusti 2014 tillträdde Markus Åberg
som ny VD för Brubakken i Sverige.
”Det är en spännande bransch, vi har
stor potential och satsar på kraftig tillväxt”,
säger VD Markus Åberg som de senaste fem
åren varit ansvarig för Västsverige hos Linde
truckar. Markus är utbildad civilekonom och
har erfarenheter både från byggbranschen
och försvaret.

www.brubakken.se

Ramirent inleder
samarbete med
Skanska Maskin
Maskinuthyrningsföretaget Ramirent AB
har tecknat ett treårigt avtal med Skanska
Maskin AB. Ramirent blir genom avtalet
exklusiv partner till Skanska Maskin.
”Vi är mycket stolta över att bli partner
till Skanska Maskin! Avtalet ligger helt i
linje med vår strategi att bredda kundbasen.
Skanska är en stor och viktig aktör inom
bygg- och anläggning med starkt fokus på
säkerhet och miljö. Vi får nu möjlighet att
tillsammans utveckla dessa viktiga områden.
Ramirent har genom kampanjerna Tryggare
byggare och Ramirent EcoSolve™ sedan
tidigare profilerat hållbarhetsfrågorna inom
maskinuthyrningsbranschen. Nu tar vi säkerhet och miljö till en ny nivå”, säger Erik
Alteryd, vd Ramirent AB.
Avtalet är ömsesidigt och omfattar hela
Ramirents och Skanska Maskins sortiment,
från handhållna byggmaskiner och bodar till
anläggningsmaskiner och byggkranar.

www.ramirent.com

NY NORDISK
FÖRSÄLJNINGSCHEF
TYROLIT Construction & Stone har fått en
ny nordisk försäljningschef, Daniel Nilsson.
Daniel kommer närmast från Hilti där han
arbetat som regionchef på installationssidan och innan dess innehade han diverse
marknads- och säljfunktioner på Goodyear
och Bosch.

www.tyrolit.com

Cramo köper samtliga aktier i BMS Uthyrning
i Kalmar AB, ett företag med sju anställda och
en omsättning på 10,5 miljoner kronor. BMS
har verksamhet i Kalmar och Nybro, enligt
Cramo är det en av de större aktörerna i
regionen med fokus på att tillgodose lokala
och medelstora byggare i närområdet med
främst byggmaskiner och liftar.
Enligt Cramo kommer de icke-hyresrelaterade delarna av BMS att avyttras före

förvärvet. Cramos distriktschef Jonas Ohlson
uppger i ett pressmeddelande att förvärvet
är en ”perfect match” som går hand i hand
med Cramos strategi.
– Efter affären kommer vi att flytta Cramos
verksamhet i Kalmar till samma lokaler som
BMS, och därigenom öka våra resurser och
möjligheter att ge ännu bättre service till våra
kunder, samtidigt som vi kan minska kostnaderna. Förvärvet kommer också att ge oss ett

Stockholm står på
tröskeln till byggboom
Stockholms Handelskammare kan med viss
tillfredställelse konstatera att Stockholms
läns näringsliv fortsätter att växa. Men det
är byggindustrin som uppvisar den största
vändningen på fyra år, och nu börjar nyanställningarna märkas i statistiken.
”Byggbranschen brakar loss på allvar
i Stockholms län. Det är väldigt positivt
eftersom den är sysselsättningsintensiv och
en viktig motor för hela ekonomin”, säger
Alen Musaefendic, ekonomisk analytiker
på Stockholms Handelskammare.
” Huvudstaden är landets verkliga
tillväxtmotor. Den ekonomiska aktiviteten i kombination med befolkningsökningen gör att behovet av reformer på
infrastrukturområdet ökar. De viktigaste
prioriteringarna nu är att bygga Förbifart
Stockholm och påbörja projekteringen av
den östliga förbindelsen”, avslutar Alen
Musaefendic.

Handelskammarens konjunkturrapport, det så kallade Stockholmsbarometern
visar att byggindustrin har börjat nyanställa.
Jämfört med första kvartalet 2014 har den
så kallade konfidensindikatorn för byggindustrin gått upp med 38 punkter, från -30 till
dagens 8. Det är den största vändningen på
fyra år! Det innebär också att byggbranschen
i Stockholms län växer för första gången på
två år. I övriga riket fortsätter byggindustrin
dock att krympa, enligt Handelskammaren.
Stockholmsbarometern tas fram av
Konjunkturinstitutet på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Materialet bygger
på den rikstäckande Konjunkturbarometern, från vilken svaren för Stockholms län
har brutits ut och bearbetats. Stockholms
Handelskammare tolkar och analyserar
resultatet. Stockholmsbarometern ges
ut varje kvartal med siffror från första
kvartalet år.

2 års fabriksgaranti på alla nya
Merlo från och med 1:a september
För att ytterligare öka tryggheten för sina
kunder erbjuder nu teleskoplastartillverkaren Merlo 2 års fabriksgaranti för maskiner
sålda efter 1:a september 2014. Garantin
innefattar samtliga modeller av Merlos
teleskoplastare och gäller 2 år eller 2000
timmar (vilket som infaller först). Givetvis
skall maskinen regelbundet servas hos
auktoriserad verkstad.
Att ha ett tryggt maskinägande är
väldigt viktigt ur ett kundperspektiv. I
linje med detta har Hüllert Maskin satsat
stora resurser på ökad tillgänglighet de
senaste åren.

www.hullert.se
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starkt fotfäste för vidare utveckling i Nybro .
– Vi vet att Cramo har ett attraktivt
erbjudande. Men vi vet också att BMS har
varit starka inom vissa kundsegment där vi
har varit mindre framgångsrika. Så det här
är ett gyllene tillfälle för oss båda att lära
av varandra, vilket i sin tur är bra för våra
kunder, säger Cramos vd, Erik Bengtsson i
samma pressmeddelande.

www.cramo.se

Smått ”hysterisk”
försäljningsökning av
minikranar
Under september 2014 levereras flera nya
Maeda minikranar till några av Sveriges
främsta maskinuthyrningsföretag. Tröskeln
är passerad och storsatsning på minikranar
görs nu av bl.a. Stål och Hyrmaskiner, som
får tre nya Maeda i maskinparken och 3D
Hyrliftar, båda med depåer på flera orter och
båda medlemmar i Hyrex-Kedjan.
AB kranlyft äger Europaagenturen för
Maeda och utöver försäljningen satsar man
därifrån hårt på utbildning av både uthyrare
och byggare för att säkerställa bästa möjliga
ekonomi och säkerhet för användarna.
Marknaden för denna maskintyp växer
stadigt sedan introduktionen och prognosen
är en fortsatt kraftig ökning under kommande tioårsperiod. Baserat på de siffror
vi sett i övriga Europa samt i Asien ser vi
behov av 600-800 minikranar i Sverige under
denna tidsrymd.
Utöver de leveranser som nu görs till Stål
& Hyr och 3D Hyrlift har Aros Mobilkranar
och Edins Kranar tagit plats som föregångare
bland kompetenta mobilkranföretag när
det gäller satsningar på Maeda. Båda har
en ständigt växande minikranflotta och de
senaste leveranserna innefattar både Maeda
LC785 och Maeda MC405 CRME.
Även relativt små maskinuthyrare ser
fördelen med Maeda och fortsätter växa
i högt tempo. Rondellen Maskin i Kinna
och Krankungen i Sollentuna har stora
framgångar över hela landet samtidigt som
branschens stora, Cramo, Kranpunkten,
Loxam och Ramirent ser ökande efterfrågan.
AB Kranlyft har inte bara agenturen för
väst- utan även Östeuropa, arabstaterna och
Afrika är hemmamarknad. I dagarna slöts
avtal med ny återförsäljare i Sydafrika, mer
om dem inom kort, även detta en marknad
med rejäl uppgång för Maeda trots en i övrigt
trög världsekonomi.

www.kranlyft.com
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Johan Svedlund, ordförande i
Swedish Rental Association
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HÖSTKÄNNING
Vilken skön höst vi har haft,

I branscharbetet har de nya

eller ska vi kalla det för sensom-

föreskrifterna med sanktions-

mar. Badväder ända långt fram

avgifter gett visst arbete med

i september! Och svampväder

utbildning och kontakt med

för dem som gillar det. Har själv

myndigheter för tolkning och

fått några goda svampmackor

metodval.

genom att lära mig hur en tratt-

Vi har också startat en webb-

kantarell ser ut och att det inte

lösning för att enkelt hantera

var asplöv.

behörigheter till vårt kod- och

Under hösten har marknaden

Ring Stefan Larsson
på 070-516 96 36

börjat bli hetare. Många stora

Avslutningsvis så välkomnar

projekt har kommit igång och

jag Dig till SRA´s Rentaldag den

börjar ge en ökad efterfrågan.

13 november, se vår hemsida

Vi har haft ett nyval där många

www.swedishrental.se

löften bör ge ökad aktivitet inom

Ambitionen är att du ska

byggande. Detta bådar gott för

komma att uppleva en inne-

en bra vinterperiod och ett kom-

hållsrik och trevlig dag med

mande år med stark efterfrågan.

branschkollegor.

Tittar vi utanför Sverige så är
konjunkturen betydligt svagare,

kaeser.se

PSI register.

vilket på sikt är ett orosmoln.
Frågan får följas vidare när nya
branschanalyser kommer.

Med önskning om en fortsatt
härlig höst!
Johan Svedlund
Ordförande Swedish
Rental Association
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KONJUNKTURBAROMETERN
September 2014

Tjänstenäringarna
tappar fart
Barometerindikatorn föll 1,9 enheter i september och
ligger nu 1,1 enheter över det historiska genomsnittet.
Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri backade
3,7 enheter medan indikatorn för den privata tjänstesektorn sjönk 3 enheter. Indikatorerna för bygg- och
anläggningsverksamhet samt detaljhandel steg båda
1,3 enheter. Konfidensindikatorn för hushåll ökade
hela 5,7 enheter efter att ha minskat de tre föregående
månaderna. Endast indikatorn för de privata tjänstenäringarna ligger för närvarande under det historiska
genomsnittet.
Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri föll 3,7 enheter i september
efter en uppgång på närmare 5 enheter i augusti. Indikatorn ligger nu knappt 3
enheter över det historiska genomsnittet. Två av de tre ingående frågorna bidrog
till nedgången. Bedömningen av färdigvarulagren blev mer negativ och produktionsplanerna justerades ned något. Bedömningen av orderstockens storlek var
oförändrad och är något mer positiv än normalt.
Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 1,3
enheter i september och ligger drygt 5 enheter över det historiska genomsnittet.
Omdömena om orderstockens storlek blev mindre negativa och de sedan tidigare
expansiva sysselsättningsplanerna justerades upp ytterligare en aning jämfört
med månaden innan.
Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg 1,3 enheter i september och
ligger närmare 8 enheter över det historiska genomsnittet. Två av de tre ingående
frågorna bidrog positivt. Såväl försäljningsutfallet som förväntningarna på försäljningen de kommande månaderna var mer positiva än månaden innan, medan
bedömningen av varulagren var något mer negativ.
Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna backade 3 enheter
i september och ligger därmed drygt 2 enheter under det historiska medelvärdet.
Med undantag för uppgången i augusti har indikatorn minskat varje månad sedan
februari i år. Den ligger nu drygt 10 enheter lägre än i januari. Alla de tre ingående
frågorna bidrog i negativ riktning. Utfallet för efterfrågan var sämre jämfört med i
augusti och förväntningarna på efterfrågan var mer negativ. Också bedömningen
av utvecklingen för företagets verksamhet var mer negativ.
Hushållens konfidensindikator steg hela 5,7 enheter i september efter en
minskning på 3,3 enheter månaden innan. Den ligger därmed återigen över det
historiska genomsnittet. Fyra av de fem ingående frågorna bidrog positivt i september.
Inställningen till både egen ekonomi och köp av kapitalvaror blev betydligt mer positiv
och även synen på svensk ekonomi i nuläget bidrog i positiv riktning. Förväntningarna
på egen ekonomi på 12 månaders sikt blev mindre negativa, medan bedömningen
av svensk ekonomi på ett års sikt blev mer negativ.

Anders Carlsson – ny VD på Blåkläder
Blåkläder är inne i en expansiv fas med
stora satsningar på marknader utanför
Norden. I ryggen har företaget många
år av stark utveckling på den nordiska
hemmamarknaden, vilket gjort varumärket till ett av de starkaste i branschen.
Samtidigt får företaget en ny VD. Den
första september tar Anders Carlsson över
VD-posten efter Jan Wallberg, som sitter
kvar i Blåkläders styrelse.
Trots tretton år som VVD för Vagabond
så har Anders Carlsson hunnit med tre
omgångar på Blåkläder. Första gången
var han bara 19 år. Från lagret och kundtjänst via försäljning till inköp och arbete
med etableringen av den egna fabriken i
Vietnam. Efter två år som COO tar Anders
Carlsson nu på sig VD- hatten.
”Jag har varit med på fantastisk resa
med Blåkläder och jag tror det kommer
bli minst lika fantastisk framåt. En viktig
del i Blåkläders framgång beror på att vi
har kontroll över våra processer med egen
produktion, varumärke och lagerhantering. Något som vi kommer fortsätta att
fokusera på”, säger Anders Carlsson, ny
VD för Blåkläder.
Om företagets viktigaste utmaningar
framöver säger Anders Carlsson att det är
att fortsätta den strategiska satsningen på
marknader utanför Norden.
”Det finns en enorm potential för arbetskläder i Europa. För att göra en lyckad

satsning krävs det flexibel produktion och
en öppenhet för nya lösningar för att möta
kundernas behov. Tack vare att vi har egna
fabriker i Vietnam och Sri Lanka är vi mycket
konkurrenskraftiga här”, säger han.
Entreprenörsandan är ett signum för
Blåkläder. Blåkläders ägare och styrelseordförande Marcus Gustavsson är högst
delaktig i Blåkläder verksamhet. Nu
under hösten tillträder även hans äldsta
dotter, Amanda Gustavsson, som vice
koncernchef.
”Målet är att Blåkläder ska bli ledande
inom workwear i Europa. Anders Carlsson
har varit med oss under en lång tid och
är väl bekant med företagets värderingar
och byggstenar. Han känner till vår strategi
och vårt fokus och kan hjälpa oss att driva
företaget i rätt riktning”, säger Marcus
Gustavsson.
Blåkläder utvecklar, producerar och
säljer yrkeskläder handskar och skor. Företaget har ett konkurrenskraftigt koncept
med egen produktion och lagerhantering.
Genom egna fabriker i Vietnam och Sri
Lanka kan man garantera leveranssäkerhet och vara flexibla i produktionen för att
hitta nya och specialanpassade lösningar.
Detta i kombination med företagets starka
produkter och långsiktiga ägande gör
Blåkläder till en offensiv spelare i yrkesklädesbranschen.

www.blaklader.se

Cramo tecknar nytt avtal med Lemminkäinen
Cramo och Lemminkäinen har förlängt det
befintliga ramavtalet för all uthyrningsutrustning i Cramos produktportfölj till
utgången av 2016. I samband med detta
har Lemminkäinen även valt att ansluta sig
till det nya prissystemet Cramo Rätt Pris™.
Avtalet har ett uppskattat ordervärde på
15 miljoner kronor och omfattar Lemminkäinens hela verksamhet i Sverige.
Cramo har som första Europeiska
maskinuthyrningsföretag introducerat ett
dynamiskt prissystem, Cramo Rätt Pris™,
som i korthet innebär att ett marknads-
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mässigt nettopris fastställs utifrån en stor
mängd transaktioner (Big data) och att
kundens pris fortlöpande justeras baserat
på faktisk volym och hyreskontraktens
längd.
”Cramo har hela det sortiment vi behöver hyra och dessutom en god geografisk
täckning vilket är viktigt för leveransprecision och service. Vi ser också fördelar med
det nya prisavtalet i form av bättre förutsägbarhet och lägre kostnader”, säger Heikki
Ojala, Inköpschef Lemminkäinen Sverige AB.

www.cramo.se

Power By Bosch

Professionell

Mätteknik
www.cst-berger.se

Robert Bosch AB
Försäljning CST/berger

www.SvenskRental.se

Hotline telefon:
08-750
18 22
• September - Oktober 2014 • Svensk
Rental Tidning
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PETER DAHLSTEN NY VD
FÖR WANGESKOG HYRCENTER AB
Peter Dahlsten har utsetts
till ny vd för Wangeskog
Hyrcenter, WHC. Peter har
sedan en tid arbetat inom
Gullringsbo-koncernen och
ersätter nu avgående vd:n
Tore Svensson, som slutar
på egen begäran. Tillträdet sker den 1 november
2014.
Peter Dahlsten har lång erfarenhet av
byggmaskinsuthyrningsbranschen, nu
senast som vd för Ramirent Sverige. WHC,
som ursprungligen är ett Göteborgsbaserat företag, har under de senaste åren
expanderat till Stockholms- och Skåneregionerna. Arbetet kommer nu under den
närmaste tiden bestå av att öka omsättningen i dessa regioner.
”Med Peters erfarenhet av uthyrnings-

verksamhet av byggmaskiner känner jag
stor tilltro till att vi kan växa i de två nya
regionerna och samtidigt behålla och
stadigt öka omsättningen i Göteborgsområdet. WHC besitter en mycket stark företagskultur som vi värnar om och Peter har
tidigare gjort sig känd för att vara en god
ledare som prioriterar dessa frågor”, säger

Ulf Ragnarsson, styrelseordförande i WHC.
”WHC är ett väldigt kompetent bolag
med engagerad personal och ledning.
Jag ser fram emot att vara med och
leda bolaget vidare i sin utveckling i en
mycket spännande bransch”, säger Peter
Dahlsten, tillträdande vd.

www.wangeskog.se

Cramo byter namn på
Theisen-depåer
Under 2011 förvärvade Cramo Group Tysklands tredje största maskinuthyrningsföretag,
Theisen Baumaschinen, med verksamhet
även i Österrike och Ungern. Efter att ha
breddat utbudet av produkter och tjänster
som Theisen erbjuder samt att affärsmodellen
harmonisera till Cramo standarden har Theisen Baumaschinen nu antagit varumärket
Cramo från den 1 oktober år 2014.
”Det här är mycket mer än ett namnbyte”, säger Vesa Koivula, VD för Cramo
Group. ”Theisen har varit en välkänd och
respekterad aktör på den centraleuropeiska
hyresmarknaden i många år. Men i många
avseenden skiljer sig de centraleuropeiska marknaderna från de nordeuropeiska
marknaderna. Genom att införa Cramovarumärket implementerar vi även Cramo
Rental Concept med komplett utbud av
produkter och tjänster för hela byggbranschen, till exempel anläggningsmaskiner,
verktyg, tillgång till utrustning och flyttbara
lokaler med bland annat hög standard i materialvalet och bredd i användningsområdet
såsom flyttbara lokaler för kontor, skola och
dagvårdsändamål”.
”På många sätt är vi banbrytande
på de tyska, österrikiska och ungerska
hyresmarknaden”, säger Steffen Hanus,
försäljningschef på Cramo AG. ”Jag är helt
övertygad om att våra befintliga kunder,
liksom många andra i den centraleuropeiska
byggbranschen, kommer att uppskatta den
nya servicenivån och uppleva vad vi lovar
dem: En stor dag på jobbet”.

www.cramo.se

NYA ROLLER I
OP SYSTEM AB

Ny konjunkturbedömning från Sveriges
Byggindustrier: Uppsving för byggindustrin
Utvecklingen i världsekonomin går gradvis
framåt och även Sverige får en viss förbättrad tillväxttakt 2015. Det är hushållen som
är den främsta drivkraften under prognosperioden, men även bruttoinvesteringarna
ger ett bra tillskott. Bostadsbyggandet
vände upp redan under fjolåret och detta
lyfter bygginvesteringarna i år.
”För byggindustrin ser vi en bred
uppgång som i år drivs av investeringar
i bostäder. Nästa år kommer bland annat
amorteringskrav och skattehöjningar att
dämpa bostadsbyggandet. Istället ökar

aktiviteten på lokalsidan, men också
järnvägsbyggandet vänder upp 2015 efter att ha minskat i fyra års tid”, säger
Johan Deremar, nationalekonom Sveriges
Byggindustrier.
Uppgången i byggandet är relativt ojämnt
fördelad över landet. I de nordligare länen,
framför allt i Västerbotten, är det hög aktivitet.
Att Umeå blev kulturhuvudstad i år och flytten av Kirunastadskärna är av betydelse för
byggutvecklingen i regionen. Stockholm har
drabbats av bakslag då flera betydelsefulla
infrastrukturprojekt skjuts på framtiden.

I Göteborgsregionen stärks byggkonjunkturen. Bostadsbyggandet ökar
och dessutom bidrar infrastruktursatsningarna inom västsvenska paketet
till uppgången. Skåne, liksom flera
andra sydländska län, har det kärvare.
Mycket hänger samman med att både
bostadsbyggande och infrastruktursatsningar inte kommer till skott i den södra
landsänden.
”Nästa år utvecklas byggandet bäst i
de regioner som både bygger bostäder och
infrastruktur”, fortsätter Johan Deremar.
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Den 1 december 2014 tillträder Jonas
Coltén som ny VD för OP System AB. Han
tar över efter Mats Olofsson som istället
kommer att ha den övergripande rollen i
OP Systems omfattande expansion i Skandinavien och Baltikum.
Jonas har mångårig erfarenhet av automatisering på olika industrier i Sverige och
har bl. a. arbetat hos företaget Bosch Rexroth
AB under lång tid, i olika befattningar. Senast
kommer Jonas från DEFA AB där han arbetat
som försäljnings- och marknadschef.
”Att få vara med och fortsätta utveckla
olika system- och maskinlösningar som
underlättar arbetet för kunderna i en
framtidsbransch, känns oerhört givande och
spännande”, säger Jonas.
Både Jonas Coltén och Mats Olofsson
kommer att vara stationerade på huvudkontoret i Billeberga.

11

Två extremt kompakta 18 V-sticksågar med optimalt grepp
Kompakt design med liten greppsomkrets för förbättrad kontroll och stor
kraft även vid sågning av tjockt och hårt material som trä och metall.
Bosch lanserar två nya sladdlösa sticksågar för mer flexibelt
arbete i verkstaden och på byggplatsen; GST 18 V-LIS
Professional är den första sladdlösa 18 V-sticksågen från
Bosch med traditionellt handgrepp, medan GST 18 V-LIB
Professional är en optimerad sticksåg i draghandtagsmodell.

Hög precision och komfort med traditionella
grepp
Sticksåg GST 18 V-LIS med traditionellt handtag har en
optimerad design för sågning underifrån och är därför
särskilt lämplig för exempelvis utskärningar i bänkskivor
utan taggiga kanter. Den garanterar bekväm hantering
under sågningen, då sticksågen med en längd på endast
282 mm och en vikt på 2,4 kg är den mest kompakta
sladdlösa sticksågen i 18 V-klassen. Urtaget i handtaget
gör det möjligt att arbeta nära arbetsstycket. Maskinen
har bra ergonomi och kan styras mer precist, vilket det lilla
greppets omkrets också hjälper till med. Sticksågen gör det
möjligt för snickare, möbelsnickare och andra hantverkare
att utföra precisa nedskärningar till exempel i samband
med anpassningsarbete genom uppsättning av kök eller
utställningar. En LED-lampa kan också slås på för en bra
överblick. Sågbladen stannar omedelbart när verktyget är
avstängt tack vare en speciell Auto-stopp-funktion. Det
skyddar arbetsstycket från att skadas av oönskat överskridande av bladet.

Hög effektivitet med förbättrad draghandtagsmodell
Den nya sticksågen GST 18 V-LIB Professional med draghandtag ersätter tidigare sågar i 14,4 och 18 V-klassen. I
likhet med modellen med traditionellt handtag är den nya
modellen mycket kompakt och lätt. Sågen har upp till 30
procent snabbare skärhastighet
än den tidigare modellen,
dessutom har skärdjupet
förbättrats med 30 procent
och är nu 120 mm.
Båda sticksågarna har ett

4,0 Ah-batteri från 18 V-serien för att säkerställa effektiv
sågning och lång livslängd. Utskärningar görs enkelt även
i tjocka och hårda material som massivt trä eller metall.
Batterierna kan nå sin fulla kapacitet utan att överhettas
även under intensiva tillämpningar tack vare sin CoolPackteknik. Dessutom skyddas den elektroniska motorn (EMP)
och det elektroniska cellskyddet Electronic Cell Protection
(ECP) både maskin och batteri mot överbelastning, för att
säkerställa en längre livslängd. På laddningsindikatorn kan
du alltid se hur mycket batteri som finns kvar.

Enkel och bekväm hantering
För att kunna anpassa sågarna perfekt för arbetsstycket,
är de utrustade med en fyra stegs pendelrörelse. Böjda
utskärningar och utskärningar med en hand kan enkelt
göras i olika material så som trä, gips eller metall. Konstant
verktygskontroll säkerställs av gjutna bottenplattor i aluminium som är förstärkta med en stålinsats. Bottenplattan
glider också över materialet utan motstånd tack vare ett
speciellt plastunderlag och repar inte känsliga ytor. En
motvikt minskar nivån av vibrationer och garanterar smidig
och säker sågning av maskinen för precisa resultat. Sågbladet kan ändras med bara handen och utan att behöva
använda ytterligare verktyg tack vare SDS-systemet. Varje
konventionellt sticksågblad med T-skaft kan användas.
De nya sticksågarna har funnits tillgängliga hos ledande
återförsäljare av professionella verktyg sedan 1 september
2014. Vid leverans av L-Boxx inklusive 2 x 4.0 Ah Cool Packbatterier och laddare har GST 18 V-LIS Professional och GST
18 V-LIB Professional rekommenderat pris på respektive 4
298 kr, och 3 895 kr exkl. moms. Maskinerna finns även i
L-Boxx solo-versioner utan batterier för ett rekommenderat
pris på 2 945 kr. exkl. moms för LIS-modellen och 2 495 kr
exkl. moms för LIB-modellen.
Omfattande tillbehör såsom “Precision for Wood”
-sticksågning för sågning i trä finns tillgängliga i Boschs
tillbehörssortiment.

www.bosch.se

DEWALT®
LANSERAR JACKA
OCH TRÖJA MED
VÄRMEFUNKTION
Arbete utomhus innebär ofta arbete i vind, regn
och minusgrader. Tack vare DEWALTs värmejacka
får användare skydd och värme under hela dagen.
Kläderna drivs av DEWALTs XR® litiumjonbatterier som ger lång gångtid när det verkligen
gäller. Tre värmezoner ger kontinuerlig värme och
temperaturen regleras enkelt med en kontrollknapp innanför jackan. Skalet i jackan är gjort
av bomullstwill som skyddar mot regn, snö och
vind. Jackan är längre i ryggen och fleecefodrad
krage ökar komforten ytterligare.
Förutom att ge viktig värme har jackan två
USB-uttag vilket gör att bäraren samtidigt kan ladda
exempelvis en mobiltelefon.
DEWALTs värmejacka och tröja är kompatibel
med DEWALT XR 10.8, 14.4 och 18 V litiumjonbatterier.
Annika Folkesson på DEWALT säger: “Vi söker
hela tiden efter innovativa lösningar för att möta
användarnas behov och vår forskning visar att
professionella hantverkare söker både flexibilitet
och skydd vid köp av arbetskläder. Fokus på detaljer
i konstruktionen av den nya jackan gör att bäraren
inte bara har nytta av värmen och komforten men att
de också får hållbarhet och oslagbar gångtid. Som
bonus kan de ladda sin mobil på språng.”
DEWALTs jackor och tröjor finns i storlekarna
M- XXL.
DCJ069C1: Värmejacka, XR
DCJ069: Värmejacka, XR, utan batteri
DCJ067: Värmeluvtröja, XR, utan batteri

www.dewalt.se
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BYGGEL

SPECIALISTER PÅ TILLFÄLLIG
el och “ljusa” lösningar

Tillfällig el är en byggares vardag och något som helt enkelt måste
funka störningsfritt för att byggarbetsplatsen skall fungera. I Sverige
finns flera proffs på sådana lösningar.

Vi inte bara närmar oss årets mörka period med större
behov av bland annat ljus och värme på byggarbetsplatsen utan är mitt uppe i den. Vid den här tidpunkten på
året brukar vi passa på att publicera vårt tema om bygg-el
eller tillfällig el som det också kallas. Vi gör ett tvärsnitt i
branschen och kollar vilka nya produkter som dykt upp
på marknaden. Det finns mängder av varumärken inom
bygg-el som vänder sig till vanliga konsumenter men
ganska få när det handlar om proffsaktörer som ställer
krav på fungerande utrustningar.

Två jubilarer
Byggel är ett mycket brett område. Inom sektorn räknar
vi inte bara in utrustning som genererar, komprimerar,
fördelar och säkerställer strömmen. Utan inom detta

område återfinns även belysning, värme, ventilation,
avfuktning med mera. De som varit aktiva på nyhetssidan
är de vi brukar berätta om, GARO och Elbjörn.
Båda tillverkarna är gedigna bolag som hängt med
länge i bransch. Och just i år faller det sig att båda bolagen
fyller jämnt. GARO blir hela 75 år och bolaget grundades
därmed redan 1939. Elbjörn är lite yngre men firar 60 år
och grundades 1954. Grattis säger vi till de båda tillverkarna.

GARO 75 år
Det började redan 1939 med tre människor, tre starka
viljor, massor av idéer och ett uthus. Bolaget föddes
under enkla förhållanden med vad man själva kallar en
nytänkande kraft. Och det är den kraften som utvecklar
företaget. Ganska snabbt växte man ur uthuset och
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redan 1941 registrerades Gårö Elektriska som ett aktiebolag. Under åren som följde växte bolaget vidare och nya
produkter såg dagens ljus i en strid ström. Från att man
i början främst varit inriktade på att göra framgångsrika
produkter bättre och billigare, började man alltmer
svänga mot att skapa helt nya och innovativa produkter.
Under femtiotalet var det mätarskåp och produkter
med kapslingar av lättmetall som var tongivande. Under
sjuttiotalet tillkom anslutningsdon. Dessa banade vägen
för bolagets export. I början av åttiotalet startade man
egna bolag i Irland, England och Norge. Under åttio- och
nittiotalen expanderade GARO kraftigt. Man byggde nytt
och byggde till i Gnosjö där allt en gång startade. Man
etablerade sig även rent fysiskt i Stockholm.
Takten var hög och mycket hände under både
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BYGGEL
nittiotalet och in på 2000-talet: 1994 blev Gårö GARO.
1997 etablerade man sig i Polen. 2004 startade man i
blygsam skala det som idag heter GARO Montage. Det
växte snabbt till ett blomstrande affärsområde. 2007
startades GARO Elflex. 2008 grundades ett dotterbolag
i Finland. 2009 förvärvade man ett bolag inom området
byggbelysning. Ett år senare köptes Nordic Electro och
man blev samtidigt än starkare inom laddstationer. De
senaste åren har varit lika intensiva. GARO är fortfarande
lika nyfikna på framtiden.

Brett produktområde inom el
Vad gäller GARO så händer hela tiden nya saker på
produktfronten. GARO lanserar med en strid ström
nya produkter för tillfällig el på byggarbetsplatsen och
byggbelysning. Strax innan sommaren samlade man alla
sina produkter inom denna sektor in en ny katalog som
kan laddas ner från företagets hemsida. Man är också
mycket aktiv inom området elbilar och tillverkar och
monterar laddstationer över hela landet. Så om du har
elbil eller åkt förbi en laddstation någonstans så kommer
den med all säkerhet från GARO.
En ny stationär elprodukt som nyligen lanserats är en
energimätare som är en 3-fas direktmätare. Produkten
har uppgraderats. Den utgick för ca 1 år sedan, men
har kommit till heders igen.GARO digitala energimätare
för 3-fassystem är endast 4 moduler breda och därmed
mycket lättplacerade i alla typer av elcentraler som har
DIN-montage. På displayen visas samtidigt total förbrukning i kWh och momentan förbrukning i kW. Med
hjälp av joystick visas också information om ström och
spänning per fas. Det finns även en visuell larmfunktion
som visar om fasföljden är felaktig. Mätarna är debiteringsgodkända enligt MID (MI003).

www.garo.se

Nya luftavfuktare från Elbjörn
Småland är tydligen en bra grogrund för verksamhet
inom just elsektorn då även Elbjörn håller till här och
närmare bestämt i Anderstorp. Bolaget fyllde 60 år och
det firades med öppet hus nu i oktober. Även Elbjörn
håller ett högt tempo i produktutvecklingen. För en
tid sedan utökade man sortimentet med ytterligare två
absorptionsavfuktare. Dessa avfuktningsaggregat är av
sorptionstyp för torkning av luft vid låga temperaturer
och lågt vatteninnehåll. Mycket lämpligt för torkning
på byggarbetsplats eller vid vattenskada. Produkterna
fungerar även utmärkt i miljöer såsom industriella processer, lager, muséer och torkning av temperaturkänsliga
produkter.
Avfuktarna kan avfukta luft med upp till 100 % relativ fuktighet (RH) vid temperaturer från -30 ºC till +40 ºC.
Kompletta aggregat inkl. filter klara att installeras.
Utgångar med standard spiroanslutningar. Avfuktarna
är förberedda för fast montage med reglerutrustning.

Elbjörn börjar sälja luftslang
Elbjörn börjar nu sälja luftslang Spiralflex PLSX som är
specialanpassad för företagets produkter. Med luftslangen kan man enklare komma åt ytor som tidigare
inte kunde få rätt klimat och luftrörelse. Med dessa
spiralslangar kan man enkelt komma runt hörn eller ner
genom valv och kan på det sättet minska antalet maskiner som att uppnå rätt klimat.
Luftslangen används för att transportera varm och
kall luft vid tillfälliga lösningar. Slangen klarar värme
upp till 135°C vilket ökar livslängden dramatiskt mot
standardslangar. Slangen är förpackad i bärpåse med
handtag som gör den enkel att hantera och förvara när
man inte använder slangen.
Slangarna finns i olika diametrar för att kunna passa
till företagets olika TVS maskiner.

Lanserar led-strålkastare
Elbjörn har också lanserat en produktserie med bygganpassade LED-strålkastare som tål byggbranschens
och uthyrarnas höga krav på kvalitet. Strålkastarna är
anpassade för vårt nordiska klimat för bästa prestanda
över lång tid. LED-stålkastarna ger 110 lm/W och är försedda med linser för att få bästa spridning och kastlängd.

www.elbjorn.se

Vilka är Satema?
Vi har inte berättat så mycket om företaget Satema i
Svensk Rental tidigare och återigen handlar det om en
smålänning som ligger med sitt huvudkontor i Smålandsstenar. Men Satema grundades inte i Sverige utan

i Norge för snart 50 år sedan. Satema är ett företag inom
elbranschen med ett brett sortiment för tillfällig el och
belysningsutrustning, perfekt för byggare och uthyrare.
Satema utvecklar och producerar egna system för tillfällig el och kan därför erbjuda marknaden skräddarsydda
lösningar. Satema har som sagt funnits på den norska
marknaden i snart 50 år som producent av produkter
för el och byggbranschen. Huvudkontoret finns i Oslo
och produktionsenheten i Moelv. Satema AB som är ett
dotterbolag till Satema AS finns etablerat med kontor
och lager i Sverige sedan januari 2005.
Produktsortimentet består av centraler, transformatorkiosker, kabelkanaler, generatoraggregat, ställverk
samt kapslingar av aluminium. Dessutom levererar man
miljövänliga ljusmaster som ger rätt ljus på arbetsplatsen.
Satema AB har varit leverantör vid projekt som Södra
Länken i Stockholm, Chalmerstunnlarna i Göteborg,
Botniabanan, Hallandasåsprojektet med mera.

www.satema.se
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Atlas Copco utökar sortimentet för
avvattning med dieseldrivna pumpar
Atlas Copco erbjuder redan elektriska, pneumatiska och
hydrauliska dränkbara pumpar. De dieseldrivna pumparna
utökar Atlas Copcos sortiment för avvattning i tuffa miljöer
eller där el inte är tillgängligt. PAS-sortimentet av självsugande pumpar är bäst lämpade för att pumpa vatten med
slitande partiklar. Användningsområden inkluderar avvattning vid byggarbetsplatser och gruvor, översvämningar,
samt förbipumpning vid ombyggnation eller reparation av
avloppsledningar för industrier och kommuner.
“Våra kunder arbetar under tuffa förhållanden. För att
få jobbet gjort behöver de snabb och pålitlig avvattning”,
säger Per Rehn, affärsutvecklare pumpar på Atlas Copcos
division för portabel energi.
“PAS-pumparna kombinerar hög prestanda med minimal driftskostnad. För uthyrningsföretag och entreprenörer
inom avvattning är det oerhört viktigt eftersom det ger dem
möjlighet att få en snabbare avkastning på investeringen.”
PAS 4, PAS 6 och PAS 8 har ett driftsflödesområde på

50-600 kubikmeter per timme med en maximal tryckhöjd
på upp till 37 meter. Partiklar upp till 76 mm kan passera
genom pumpen. Pumparna är självsugande med hjälp
av en miljövänlig, oljefri vakuumpump som automatiskt
primar pumpen. Högkvalitativa komponenter, inklusive en
pålitlig Kubota-motor, ger hög prestanda. Den stora kylarens
kapacitet möjliggör kontinuerlig och säker drift även vid
pumpning på hög höjd.
Atlas Copcos PAS-pumpar levereras med en inbyggd
tank som gör att pumparna går att köra i flera dagar utan
att tanka.
PAS-pumparnas enkla design och grundläggande
styrmodul säkerställer enkel användning. Stora paneler
ger enkel åtkomst till motorn och pumpen för snabbare
service. Transport, hantering och lagring förenklas genom
den kompakta och robusta konstruktionen med uttag för
truckgafflar och lyftögla.

www.atlascopco.se

GIANT VÄXER I SVERIGE
Ytterligare framsteg för Giant minilastare i Sverige,
återförsäljarekretsen byggts ut med en återförsäljare.
Det senaste tillskottet är AGROMA MASKINER ÖST
AB som kommer att sälja Giant minilastare från båda
sina filialer i Ystad och Rinkaby.

Utbyggnaden av återförsäljare nätverket göras för
att möta den växande efterfrågan på Giant minilastare.

www.giantminilastare.se

DEWALT® lanserar en ny
borrhammare med 36 V
litiumjonbatteri
DEWALT utökar sitt 36 V-sortiment och lanserar en ny
borrhammare med kraftfullt 4,0 Ah litiumjonbatteri för
att möta professionella hantverkares krav på verktyg
med maximal prestanda.
Borrhammaren är utvecklad för borrning 4-26
mm i diameter i betong, tegel och murverk. Borrhammarna är mycket hållbara och har en effektiv
motor, hållbarhet och reducerad vikt med bibehållen
exceptionell kraft.
Borrhammarna har konsekvent högt vridmoment
tack vare en nydesignad robust koppling, kombinerat
med 2,3 J slagstyrka som tillsammans ger den prestanda som krävs för de mest krävande arbetsuppgifter.
Verktyget har rotationsstopp för lättare mejsling
i gips, kakel och puts samt frånkoppling av slagfunktionen för borrning i trä och metall.
Denna 36 V borrhammare ingår i DEWALTs
Perform & Protect-system och har extremt låg vibrationsnivå på 7,1 m/s2 vilket tillåter användarna att
borra eller mejsla under längre tid och skonar både
användare och verktyg.
DCH365M2 är utrustad med dammutsug för
att samla upp borrmjöl och ger en ren och säker
arbetsmiljö, högre effektivitet och längre livslängd
för verktyget. Allt borrmjöl tas om hand direkt och
förhindrar att verktyget täpps till och det behövs
mindre tid till städning efter arbetet slutförts.
Borrhammaren har optimal balans och en bra
ergonomi. Tack vare sin kompakta storlek, låga vikt
och L-formade design är de speciellt användbara för
applikationer där användaren behöver arbeta över
huvudet som vid installation av innertak eller armatur.
De har en integrerad LED-belysning för arbeten
i mörka utrymmen eller förhållanden med dålig
belysning.
Borrhammaren kommer i tre olika versioner:
DCH363D2 levereras med 2,0 Ah batteri, DCH364M2
levereras med 4,0 Ah och snabbutbytschuck samt
DCH365M2 som levereras med 4,0 Ah batteri,
snabbutbyteschuck och dammutsug.

www.dewalt.se
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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

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
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LATIN AMERICAN CONCRETE
CUTTING & DEMOLITION FORUM
i Rio har starkt stöd av branschföreningar

Detta är den första artikeln i en serie som presenterar det latinamerikanska
forumet Latin American Concrete Cutting & Demolition Forum som äger rum i
Rio de Janeiro, 1-2 oktober 2015

Den sydamerikanska kontinentens byggmarknad har för
gemene man eller kvinna i övriga delar av världen ganska
okänd. I olika branschtidningar runt om i världen har
fokus mera legat på Europa, USA och delar av Asien. Men
under de senaste fem åren har det börjat hända saker.
Rapporteringen har blivit tätare från Sydamerika och
exportförsäljningen av bygg- och anläggningsrelaterade
produkter till Sydamerika har ökat i omfattning. Intresset
för maskiner och utrustningar för rivning, håltagning,
sanering, återvinning, slipning och polering av betonggolv med mera har ökat radikalt i flera Sydamerikanska
länder och inte minst kontinentens största land Brasilien.
Tidningen Svensk Rentals systertidningar PDi och PDa
Magazine har sedan länge bevaka dessa sektorer och i
samarbete med en rad internationella och brasilianska
branschföreningar arrangerar man den 1-2 oktober Sydamerikas första forum för demoleringsbranschen kallat
Latin American Concrete Cutting & Demolition Forum.

Bredare användning av metoder
De marknaderna i Latinamerika som främst sticker ut
och ökar inom demoleringsområdet är Chile, Bolivia,
Colombia, Venezuela, Mexiko och Brasilien. Eftersom
Brasilien är den största marknaden i Latinamerika och

en av de fyra BRIC-regioner är marknaden av särskilt
intresse. Regionen är av särskilt intresse för tillverkare av
olika maskiner, verktyg och system för rivning, borrning
och sågning i betong och andra byggmaterial, återvinning, sanering, hantering av byggdamm i och slam,
hantering av farligt byggavfall, slipning och polering av
betonggolv med mera. En blomstrande byggmarknad, i
synnerhet i Brasilien, har lett till ett ökat intresse för nya
metoder och utrustning bland entreprenörer. Dock sätts
ibland käppar i hjulen på grund av en ganska omfattande
byråkratisk statsapparat som dämpar utvecklingen. Men
entreprenörer, tillverkare och organisationer i Brasilien
har en enastående förmåga att hitta nya vägar runt
problemen. Nästa stora satsning för landet som snart
står för dörren är Olympiska Spelen 2016.

Ett ekonomiskt läge som varierar
Marknadssituationen i Latinamerika är mycket varierande
och varierar från land till land. Chile har haft en stark tillväxt de senaste åren när det gäller infrastruktur. Tillväxten
beräknads till 3,6% i år, men har räknats ner till 2,1%.
Detta beror på att byggindustrin visar lägre tillväxt än
väntat, framför allt under det första kvartalet. Colombia
däremot upplever en enorm tillväxt på 9,6% vilken väntas
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stiga ytterligare under 2015. Det är särskilt stark drivkraft
inom sektorn för transportinfrastruktur, särskilt vägprojekt. Argentina har visat svag utveckling under flera år,
men under 2014 har det vänt en aning och man ser tydliga tecken på återhämtning. Byggbranschens tillväxt har
legat på den blygsamma nivån 1,5%, men det förväntas
att tillväxtnivån för de kommande fem åren kommer att
bli omkring 3,3% och däröver per år. Den mexikanska
byggindustrin har rapporterat stark expansion under
de senaste fem åren vilket bromsades upp under 2013
till cirka 5% på grund av ständiga förseningar med att
återuppliva den offentliga sektorns investeringar och
deprimerande bostadsmarknaden. Men det förväntas
att tillväxten kommer att börja minska något under
2015 till 4%. I Latinamerikas största ekonomi, Brasilien
har byggbranschen hållits på en extremt hög nivå på
grund av många skäl, som nu senast fotbolls-VM och de
olympiska spelen i 2016. Men grundläggande faktorer i
Brasiliens företagsklimat underminera tillväxtpotentialen
inom byggsektorn en aning och tillväxten kunde vara
bättre om dessa frågor löstes. Valet 2014 har till viss del
bromsat utvecklingen i år. Analytiker tror att 2015-2018
kommer att generera en högre tillväxt på i genomsnitt
cirka 3,8% jämfört med ett genomsnitt på 2,2% mellan
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PROGRAMMET I GROVA DRAG
Forumet kommer att arrangeras på Sheraton Rio Hotel &
Resort i Rio de Janeiro, Brasilien, 01-02 Oktober 2015.
Detta tvådagars seminarium kommer att innehålla ett antal
presentationer av olika ämnen samt diskussioner. Programmet för forumet är under planering och det kommer att
dröja innan det är helt fastslaget. Men i grov drag kan du
läsa vilka huvudämnen som kommer att behandlas och hur
upplägget kommer att se ut under de två konferensdagarna.

2011 och 2013. Under de kommande åren inleds ett
antal stora väg- och flygplatsprojekt, flera hamnprojekt
kommer att påbörjas och järnvägssektorn kommer att
byggas ut. Brasiliens transportindustri domineras idag
av landsvägstransporter. Totalt sett, trots påståenden
om lågkonjunktur i vissa länder, finns det ett enormt
antal byggprojekt som pågår och väntas påbörjas i
Latinamerika.

Starkt stöd
Tidningen PDi Magazine, i samarbete med den nya
nord- och sydamerikansk tidning Professional Demolition Americas, tar nu initiativ till att organisera ett första
renodlat forum för alla typer av tekniker inom området
demolering. Satsningen görs i samarbete med en rad
branschföreningar i Brasilien och internationellt. Syftet är
att sprida information om alla de olika metoder som finns
att tillgå, möta efterfrågan och stimulera till ytterligare
tillväxt i regionen. De olika branschföreningar som är
med i samarbetet är:
• Brazilian Association of Technology for Construction
and Mining (SOBRATEMA)
• Brazilian Rental Association for construction
machinery and equipment (ALEC)
• Brazilian Association for Recycling of Construction
and Demolition Waste (ABRECON)
• European Demolition Association (EDA)
• Institute of Demolition Engineers (IDE)
• International Association of Concrete Drillers
and Sawers (IACDS)
• International Concrete Polishing and Staining
Conference, ICPSC and Concrete Polishing University

Ett forum för proffsen
Forumet att riktat till professionella entreprenörer,
tillverkare, leverantörer, branschföreningar och andra
professionella enheter inom byggindustrin och andra
typer av industrisektorer i Brasilien. Och ämnesområdena
är som tidigare nämnts alla typer av rivningsapplikationer,
vattenbilning, betonghåltagning, sanering, återvinning,
slipning och polering av betonggolv med mera. Syftet
med forumet är att informera, utbilda, stimulera till
diskussion, demonstrera och träna. För tillverkare och
distributörer kommer forumet att vara ett utmärkt tillfälle
att träffa ett stort antal professionella entreprenörer samt
uthyrningsföretag. Det kommer att bli ett unikt och
mycket värdefullt nätverk och PR-tillfälle.

MORGONSESSION OKTOBER, 1-2015
8,30
Registrering
Välkommen och inledande kommentarer
9.00
Jan Hermansson, chefredaktör, PDi
9.10
Jim Parsons, Senior Editor, PDa Magazine
9.15
José Blanco, Moderator
INLEDNINGSTALARE
9.15-9.30 Institutionell öppningstalare, Brasilien
SESSION 1 - BETONGHÅLTAGNING
9.30-9.45 Håltagningsmarknaden, fakta och siffror
Globalt, Brasilien och Latinamerika som helhet
9.45-10.00 ALEC - professionell håltagning och rivning
i Brasilien
10.00-10.15 Fallstudie: Betonghåltagning av bro i Brasilien
10.15-10.30 EQUIPMENT FOCUS - Högfrekvensteknik vs.
Hydrauldrift, talare ej fastslagna
10.30-11.00 MORGONKAFFE
11.00-11.20 Fallstudie: Betonghåltagning i industrimiljö,
Brasilien
SESSION 2 - RIVNING
11.20-11.40 Rivningsmarknaden, fakta och siffror
Globalt, Brasilien och Latinamerika som helhet
11.40-12.00 Fallstudie: Höjdrivningsprojekt, Brasilien
12.00-12.15 EQUIPMENT FOCUS - talare ej fastslagna
12.15-12.30 Fallstudie: Selektiv brorivning i en större
brasiliansk stad
12.30-13.30 LUNCH
SESSION 3 - RIVNINGSROBOTAR
13.30-13.50 Fjärrstyrda rivningsrobotar
i urbana och industriella miljöer
13.50-14.10 Användning av rivningsrobotar i Brasilien.
Fördelar och nackdelar
14.10-14.25 EQUIPMENT FOCUS - talare ej fastslagna
14.25-14.45 Fallstudie: Robotrivning i en större 		
brasiliansk stad
SESSION 4 - ÅTERVINNING
14.45-15.05 ABRECON - Den brasilianska marknaden för
återvinning av rivningsavfall
Rundabordssamtal föreslagen genom ABRECON
15.05-15.20 EQUIPMENT FOCUS - talare ej fastslagna
15.20-15.30 Fallstudie: Omfattande återvinningsprojekt av
rivningsavfall i Brasilien

15.30-16.00 Eftermiddagskaffe UTOMHUS
(Produkt demonstrationer utomhus under eftermiddagskaffe)
SESSION 5 - DEMONSTRATIONER
15.30-17.00 Demonstrationer av fjärrstyrda rivningsrobotar, vattenbilning, håltagning, slipning och polering av
betongytor, hantering av damm och slam, etc. Stationer
för deltagarna att cirkulera mellan.
MORGONSESSION OKTOBER, 2-2015
8.30
Registrering
SESSION 6 - SLIPNING OCH POLERING AV BETONGGOLV
9.00-9.30 Varför investera i maskiner för slipning och
polering av betonggolv?
Historia, nuläge och framtid
9.30-9.50 EQUIPMENT FOCUS - talare ej fastslagna
9.50-10.05 ICPSC presentationer och utbildningar
10.05-10.20 Fallstudie: Presentation av större slipning
och poleringsprojekt i industrimiljö
10.20-10.30 EQUIPMENT FOCUS - talare ej fastslagna
10.30-11.00 MORGONKAFFE
SESSION 7 - BYGGDAMM OCH BETONGSLAM
11.00-11.20 Grunderna i byggdammhantering
11.20-11.35 EQUIPMENT FOCUS - talare ej fastslagna
11.35-11.55 Fallstudie: dammhantering utomhus i
innerstadsmiljö, talare ej fastslagen
11.55-12.30 EQUIPMENT FOCUS - talare ej fastslagna
12.30-13.30 LUNCH
SESSION 8 - VATTENBILNING OCH BETONGREPARATIONER
13.30-13.50 Grunderna i vattenbilning - Metoden,
robotar och ramar
13.50-14.05 EQUIPMENT FOCUS - talare ej fastslagna
14.05-14.20 Fallstudie: Den känsliga metoden för
effektiv borttagning av skadad betong
- talare ej fastslagna
14.20-14.35 EQUIPMENT FOCUS - talare ej fastslagna
SESSION 9 - PRODUKTDEMONSTRATIONER UTOMHUS
14.35-15.30 ICPSC, demonstrationer och training
slipning och polering av betonggolv
14.35-15.30 Demonstrationer av fjärrstyrda 		
rivningsrobotar, vattenbilning, håltagning,
slipning och polering av betongytor,
hantering av damm och slam, etc. Stationer
för deltagarna att cirkulera mellan.
15.30-16.00 Eftermiddagskaffe (serveras utomhus
parallellt med produktdemonstrationerna)
SESSION TEN - PRODUKTDEMONSTRATIONER
16.00-17.00 ICPSC utbildningar
16.00-17.00 Demonstrationer av fjärrstyrda 		
rivningsrobotar, vattenbilning, håltagning,
slipning och polering av betongytor,
hantering av damm och slam, etc. Stationer
för deltagarna att cirkulera mellan.
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Marknadsföring av forumet
Sedan maj 2014 har forumets arrangörer arbetat med
de branschorganisationer som dels stöttar eventet men
även andra organisationer för att öka medvetenheten om
forumet genom direktkontakt och andra mediekanaler,
inklusive olika latinamerikanska branschtidningar och
nyhetssajter. Forumet kommer också att marknadsföras
på ett antal mässor i Nord-och Sydamerika.

Språk
All information och marknadsföringsmaterial om forumet kommer att finnas tillgängligt på portugisiska,
spanska och engelska. Under forumet kommer alla
presentationer och tal simultantolkas till och från dessa
språk. Tryckt material och presentationer kommer också
att finnas på de tre huvudspråken.

Utställning – DEMCON Latin America
Samtidigt med forumet arrangeras en mindre produktutställning i direkt anslutning till föreläsningssalen.
Här bereds möjlighet för tillverkare, leverantörer,
föreningar och entreprenörer att marknadsföra sina
produkter eller tjänster. Det kommer också att finnas
möjlighet att demonstrera sina produkter utomhus
under eftermiddagarna. Bokning av utställningsyta
sker via hemsidan www.latindemoforum.org.

Presentationer och praktisk träning
Forumet kommer att erbjuda en mängd användbara
och informativa presentationer om fördelarna med
olika branschmetoder, produkter och verktyg, samt
omfattande praktisk utbildning. Sessionernas inkluderar hur man handhar fjärrstyrda rivningsrobotar,
vattenbilningsrobotar, kärnborrsystem, vägg- och
vajersågar, damm- och slamhanteringsutrustning,
återvinningskrossar och siktar, avlägsnande av golvbeläggningar och slipning av betonggolv med mera.
Dessutom kommer särskilda seminarier i polering av
betonggolv äga rum både teoretiskt och praktiskt.
Dessa seminarier arrangeras av International Concrete
Polishing Institute.

Hemsida
All information om forumet finns på hemsidan www.
latindemoforum.org, som kontinuerligt uppdateras.
Förslag till ytterligare ämnen och presentationer är också

välkomna och kommer att ges vederbörlig hänsyn till
programmet. På webbplatsen finns också portaler för
att delta i forumet, reservera utställningsyta, och göra
resor och hotellarrangemang. Det finns också länkar
till forumets partners och supportrar, föreningar och
utställare.

Sponsringsmöjligheter
Latin American Concrete Cutting & Demolition Forum
erbjuder också ett brett utbud av sponsorpaket för
tillverkare, leverantörer, entreprenörer och branschorganisationer. Sponsringsnivåerna omfattar Exclusive
Platinum Sponsor, Gold sponsor, Silver sponsor, Bronce
sponsor, Supporting sponsor, Sponsor för galamiddag
och sponsor Visit Rio de Janeiro. S.C.O.P. AB, utgivare av
PDi Magazine och Riverbends Publishing i USA, utgivare
av den nord- och sydamerikanska demoleringstidning
PDa magazine, organiserar forumet.

www.latindemoforum.org
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DEWALT® lanserar kraftfull, kompakt våt-/
torrdammsugare för snabb, effektiv städning
DEWALTs nya dammsugare, DCV582, ger kraftfull,
professionell våt- och torrdammsugning i en kompakt och portabel enhet, med valfriheten mellan
nät- och batteridrift. Dammsugaren är den mest
kompakta i DEWALTs sortiment och är kompatibel
med företagets hyllade XR-serie (14,4 eller 18 V
spänning upp till 5,0 Ah).
Idealisk för rörmokare, elektriker och andra
hantverkare på byggarbetsplatser där snabb och
noggrann städning krävs. Denna portabla dammsugare har en imponerande 7,5 liters tank och är

ändå lätt att bära, förvara och transportera.
DCV582 är robust och byggd för att klara tuffa
arbetsmiljöer, gips-, såg- och betongdamm och
vatten. Det inbyggda HEPA-filtret samlar 99,97%
av dammpartiklar större än 0,3 mikrometer. Det
är enkelt att ta bort, tömma, rengöra och serva.
HEPA-filtret är tvättbart.
Den två meter långa slangen och munstyckena
kan fästas på dammsugaren för enkel transport och
tillbehören riskerar inte att komma bort.

www.dewalt.se

MILWAUKEE MS2
SDS-PLUS BORR:
UPP TILL 25% SNABBARE
WL34, WL44 och WL54

NYA HJULLASTARE FRÅN WACKER NEUSON
Wacker Neuson utvidgar portföljen med midjestyrda hjullastare med särskilt
robusta modeller till fantastiska priser, med denna nya hjullastarserie i segmentet med skopvolymer mellan 0,6 och 0,95 kubikmeter. De nya hjullastarna riktar sig till maskinuthyrare och företag där användarna växlar ofta.
Wacker Neuson har med införandet av hjullastarna WL34,
WL44 och WL54 totalt elva olika modeller att erbjuda med
upp till 0,95 kubikmeter skopvolym. Det fint avstämda
produktsortimentet kommer att passa behoven hos kunder
från de mest skilda branscher. Trädgårds- och landskapsanläggare använder mest de kompakta och manövrerbara
modellerna WL20, WL25 och WL30 med skopvolymer mellan
0,2 och 0,45 kubikmeter. Kunder från väg- och anläggningsarbete väljer däremot helst prestandalastarna WL50 och
WL55 med skopvolymer på 0,75 respektive 0,95 kubikmeter
för att få en effektiv materialhantering. Maskinuthyrare och
byggföretag med stora maskinparker kräver särskilt robusta
maskiner som är lätta att använda och kräver lite underhåll.
Här får de tre nya hjullastarna särskilt poäng: De är utrustade

med de mest väsentliga funktionerna och lätta att lära sig
vilket är en stor fördel vid förarbyte.
Wacker Neuson möter marknadens krav med de nya
maskinerna. “Vårt mål är att alltid och på bästa sätt
uppfylla kundernas önskemål och att anpassa behoven
efter olika branscher”, säger Philipp Hedtrich, produktchef för hjullastare hos Wacker Neuson. “Robusta och
lättanvända maskiner för lastning och transport av gods
korta sträckor och som dessutom kan användas som
multilastare efterfrågas alltmer ofta. Dessa krav uppfylls
hos de nya hjullastarna - utan avkall på kvalitet eller
prutning på säkerheten”.
De nya hjullastarmodellerna finns att få redan nu.

www.wackerneuson.com

”Den stora skillnaden mellan MS2 och andra SDSplus borr är tre ”Power Breakers” (mejseltänder) som
skapar en “rivningseffekt” genom microsprickor i det
borrade materialet, vilket gör borren 25% snabbare
än tidigare SDS-plus borr”, säger Pia Nielsen, Trade
Product Manager på Milwaukee.
Borrets innovativa centreringsspets säkerställer
precis borrning på hårda och ojämna ytor och motverkar sladd på släta ytor. Förstorade avfasningar förhindrar skador på borrets sidor vid kontakt med armeringsjärn eller blockering av annat föremål. Den koniska
spiralkanten är nyckeln för nya MS2, den avsmalnande
designen mot borrets spets ger mindre friktion vilket
innebär högre hastighet. Dessa egenskaper gör borren
idealisk för batteridrivna borrhammare. Den förstärkta
borren med tjockare kärna och tydlig spårgeometri ger
maximal kraftöverföring ända till borrets spets, lägre
vibrationsnivå, optimal dammborttagning och längre
livslängd. PGM markeringen på MS2 garanterar lika
stora hål under hela borrets livstid.
Nya MS2 borr belyser Milwaukees fortsatta investering och utveckling för att förbättra arbetsplatsernas
produktivitet. Hastighet, precision och hållbarhet har
tagits till nya nivåer med Milwaukees MS2 SDS-plus
borr.

se.milwaukeetool.eu
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DEMCON 2014
höll ställningarna

Den 4-5 september i år genomfördes demoleringsmässan
DEMCON för tredje gång vid Infra Mässan, InfraCity i Upplands Väsby norr om Stockholm. Mässan höll stilen även
denna gång och blev en uppskattad branschmässa som
den har rykte om sig att vara.

DEMCON är ingen stor mässa utan snarare liten och naggande god
där besökarna nästan till 100 procent är professionellt branschfolk,
det vill säga håltagare, rivare, sanerare, återvinnare, skrotfirmor,
golvslipare, byggare med mera.

Höll ställningarna
Ungefär 50 företag ställde ut. Nästan alla kända leverantörer till
demoleringsbranschen i Norden var representerade samt kanske
även några för branschen lite mindre kända också. Leverantörerna
till håltagningsbranschen var mycket väl representerade och i princip alla leverantörer fanns på plats. Däremot saknades några av
leverantörerna till den tunga rivningsbranschen i Sverige. Orsaken
spås främst bero på att en ny bygg- och anläggningsmässa i Västsverige valt att lägga sig på exakt samma datum som DEMCON. Ett
ganska osmart beslut som båda arrangörerna förlorade på. Dock
var arrangörerna av DEMCON mycket nöjda med utfallet. De flesta
utställare som brukar vara med var bokade och besökarna höll
precis samma höga kvalitet som tidigare. När de två mässdagarna
var över och alla inträdesbiljetter räknats hamnade besökssiffran på
2 543 personer vilket i princip tangerar besöksantalet från 2012 då
ungefär 100 fler personer besökte mässan.
“Jag känner mig mycket nöjd med den siffran. Nästan hela
demoleringsfamiljen kom och stämningen var på topp. Med så
mycket mässor som de finns idag så är vi oerhört nöjda att vi höll
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våra besökssiffror när många mässarrangörer brottas med dramatiska sänkningar av besökar- och utställarantalet”, sa mässans
projektledare Jan Hermansson.
Men DEMCONs besökare är trogna och som vanligt kom
de från hela landet även om entreprenörer från Stockholm och
Mälardalen dominerade. Till årets mässa hölls inga internationella
möten i den omfattning som tidigare år då en hel del medlemmar
i European Demolition Association och IACDS besökt mässan.
Men i år arrangerades endast ett runda-bords-samtal av EDA
som främst riktades till nordiska rivningsentreprenörer. Trots detta
internationella tapp hölls besökssiffrorna uppe av ett ökat antal
av nordiska besökare. De svenska branschföreningarna Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna inom
Sveriges Byggindustrier supportade mässan som vanligt. För första
gången arrangerade Håltagningsentreprenörerna ett eget mingel
på torsdagseftermiddagen som lockade ett par hundra deltagare.
Branschföreningen passade även på att ge lite information om
sin verksamhet.

Många nyheter
Under de båda mässdagarna var det en relativt strid ström hela
tiden med besökare även om fredagen blev den bästa mässdagen. På mässgolvet visades en hel del nyheter i montrarna. En
av de långväga utställarna Widecut från Korea, som tillverkare
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diamantvajer, hade världspremiär för sin vakuumlödda
vajer. Husqvarna Construction Products visade sitt nya
sortiment av högfrekvensdrivna håltagningsutrustningar
och inte minst sina splitter nya golvslipar. Hos Andersen
Contractor AB visade man vid sidan om sina hydrauliska verktyg för tung rivning, hydrauliska verktyg för
handhållen klippning och krossning sitt nya sortiment
av fjärrstyrda rivningsrobotar från finska tillverkaren
Avant Tecno. Pullman Ermator visade sitt breda sortiment av luftrenare, stofthanterare och cykloner med
mera. Grannmontern SCD var kanske mässans mest
besökta med en konstant tillströmning av besökare.
Säkert lockade ölutskänkningen men erbjuder dessutom
ett brett sortiment av diamantverktyg från Arix, Levanto
och håltagningsutrustning från Pentruder bland annat.
Personalen på SDC har dessutom ett långt förflutet i
branschen med gott rykte med en god känsla för rätt
service för sina kunder. Vägg i vägg med SDC återfanns
Tractive med Pentruder. Ett välkänt varumärke med
högkvalitativa produkter för alla sorters håltagning. Mitt
emot ställde Dustcontrol ut som inofficiellt korades till
mässans coolaste monter. Man visade en annorlunda display med snygg design och sittmöbler med lite vintagetouch samt att man på ena sidan av monterna anlitat en
graffitti-målare som skapade en intressant målning under
mässans två dagar. En av mässans största montrar hade
Tyrolit där man visade merparten av sitt breda sortiment
av diamantverktyg och håltagningsutrustning. Andra

utställare var exemplevis Jerneviken Maskin som visade
en rad av sin smarta hjälpmedel för håltagare och rivare.
Vägg i vägg med Dustcontrol ställde Scanmaskin ut som
bland annat visade sin nya propandrivna golvslip, en
innovation och den första i sitt slag i Europa som funkar
väldigt bra ihop med Pullman Ermators propandrivna
sug. Intill Scanmaskin ställde finska Levanto ut som
under mässan avslöjade att bolag kraftigt förstärker
sin representation i Norden genom att bland annat förvärva samtliga aktier i det norska bolaget Scandiamant
i Röros. Man blir dessutom återförsäljare för Pentruders
utrustningar i Sverige och Norge. Mer om förändringarna inom Levanto kan du läsa om i en separat artikel i
denna utgåva. Utställningshallen på InfraCity var fylld så
när som till bredden och andra utställare var HTC, SILA,
IDAB, Bosch, Peters Lastmaskiner, Blastrac, Utbildningslandslaget, SMC, Bobcat, Brokk, Lekana, Fakturabörsen
med flera. Jack Midhage hade till denna mässa dragit
på lite extra och utökat sin monter. Förutom sitt vanliga
breda sortiment av diamantverktyg, hårdmetallverktyg,
maskiner och utrustningar för håltagning visade man
sitt nya sortiment av effektiva luftrenare med joniseringsteknik kallade Oxysan. Produkterna har utvecklats
av företaget Mpirium som också via SDCs monter visade
två nyutvecklade stämpningsstativ som effektivt möjliggör snabb och säker etablering av borrsystem samt
smidig positionering tack vare en gyroprincip. Mera om
Mpiriums nyheter i en separat artikel.
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Även i år fanns en utomhusdel på DEMCON. Här
ställde bland annat företaget OP System ut som visade
sina mobila krossverk från Rubble Master för återvinning
av bland annat rivningsmaterial. Man visade också sitt
breda sortiment av hydrauliska rivningssortiment från
Demarec. Sortimentet består av betongsaxar, pulveriserare, skrotsaxar med mera. Utomhus genomfördes även
demonstrationer av bland annat håltagningsutrustning
och golvslipar för slipning av betonggolv. Hilti, som hade
montrar både inom och utomhus lockade ett stort antal
besökare till sina demonstrationer. Att målmedvetet och
i god tid bjuda in sina befintliga och potentiella kunder
till mässan har stor betydelse för utfallet vilket arrangörerna rekommenderar alla utställare att göra i god tid
inför mässan 2016. Utomhus fanns även Husqvarna
och Tyrolit med demonstrationsmontrar och även
företaget EnvaTech som säljer Pengineers golvslipar
och slipverktyg i Sverige numera. I en separat artikel
i tidningen kan du läsa mera ingående om EnvaTechs
verksamhet och att man numera tillverkare Pengineers
golvslipar i Sverige.
Även i år fanns en särskild yta för landets aktörer
inom vattenbilning med på mässan som i det närmast
representerades av nära 80 procent av branschen. Här
fanns världens två största tillverkare av vattenbilningsutrustning, Aquajet Systems och Conjet. Bland vattenbilningsentreprenörerna ställde Waterjet Entreprenad
och BVA Group ut.
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DET SVENSKA
DEMOLERINGSPRISET 2014
Vartannat år, i samband med att branschmässan DEMCON arrangeras, delas
även Det Svenska Demoleringspriset ut.

Priset instiftades 2012 och delades i år ut för andra gången. Priset delas ut av tidningen Professionell Demolering
i samarbete med branschföreningarna Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna inom
Sveriges Byggindustrier. Prisutdelningen hölls på kvällen
den 4 september efter den första mässdagen i samband
med det så kallade DEMCON-kalaset. DEMCON-kalaset
hölls i Scandic Hotel InfraCitys Ballroom där över 250
middagsgäster bokat sig. Det bjöds på en vällagad
trerättersmiddag, förstklassig musikunderhållning från
sjumannaensambeln High Frequency samt några tal från
scenen. Kvällens höjdpunkt som de flesta väntat på var
förstås utdelningen av Det Svenska Demoleringspriset
2014. Under spänd förväntan väntade nominerade
på juryns val i de olika priskategorierna som i år var
9 till antalet. Ny kategori för i år var Det Svenska Vattenbilningspriset 2014. I genomsnitt hade tre företag
nominerats i varje kategori.
Varje pristagare välkomnades upp på scenen av en
effektfull fanfar spelad av bandet och några av pristagarna höll ett kort tacktal. Tillverkaren Brokk AB tog hem
priset för Årets Tillverkare för andra gången i rad och

företagets marknadskommunikationschef Eva Skinner
höll ett kort tal vid utdelningen och berättade bland annat lite om företagets historia. Nämnas i sammanhanget
bör också att under påföljande fredag besöktes mässan
av självaste Carl Bennet som är grundare till Carl Bennet
AB, bolaget som idag äger Brokk AB.
Sammanfattningsvis kan sägas att DEMCON 2014
blev två lyckade mässdagar i demoleringens tecken. Nu
dröjer det två år tills mässan arrangeras igen på InfraCity.
Datumet är redan nu fastställt till den 8-9 september,
2016. Tyvärr krockar mässan även denna gång med
anläggningsmässan i Göteborg. September har blivit
en mycket mässintensiv månad och det är svårt att hitta
datum som inte krockar med andra arrangemang. Från
arrangörshåll uppmanas att utställarna i god tid börjar
marknadsföra sitt deltagande på mässan vilket sedan
följs upp med personliga inbjudningar. Detta är A och O
för locka besökare till sin monter. Men ett år innan 2016
lånas DEMCON-konceptet ut internationellt då mässan
gör en tvådagars ajour i Sydamerika på konventet Latin
American Concrete Cutting & Demolition Forum 2015
som går av stapeln i Rio de Janeiro den 1-2 oktober.
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Mässan så då mera kommer att vara en utställning
med en mindre demonstrationsdel går under namnet
DEMCON Latin America 2015. Mer information på www.
latindemoforum.org.

Demoleringsprisets motiveringar
I samband med att vinnarna mottog priset på scenen
lästes även prismotiveringen upp vilken du kan läsa
här nedan. Nämnas bör även att själva prisstatyetten är
som vanligt en skulptur i kristall tillverkad av glasmästare
Micke Johan från Gränna Glas. Skulpturen föreställer
en demoleringskula som balanserar på en hög med
diamanter alternativt återvunnen och krossad betong
som i sin tur vilar på en diamantklinga som ligger horisontalt. Allt är sedan placerat på en 20 cm hög pelare
i kristall med fot.

Årets Rivningsentreprenör:
DEMCOM Demolition AB, Örebro
En av de stora aktörerna inom den svenska rivningsindustrin som startat i unga år, gått den långa vägen,
och som med stora mått av uppfinningsrikedom, doku-
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menterat kunnande, djärvhet och envishet drivit upp sitt
företag till landets största och tyngsta. Priset för Årets
Rivningsentreprenör har tilldelats DEMCOM Demolering
AB från Örebro.

Årets Rivningsprojekt:
Globax
Ett av årtiondets mest spännande projekt. Här han man
bevarat karaktären av en gammal innerstad genom att
låta fasaderna stå kvar varsamt riva husen bakom därefter
ha man även medverkat till att helt nya hus byggs upp.
Ett komplicerat arbete på små ytor!

Årets Håltagningsentreprenör:
Void
Ett gammalt företag i ny regi som ser möjligheter där vi
andra ser problem! Det Svenska Demoleringspriset för
Årets Håltagningsentreprenör 2014 har tilldelats VOID
AB i Borlänge.

Årets Håltagningsprojekt:
Öhlunds Borr & Såg
Ett renodlat håltagningsprojekt på ett kraftverk i norr.
Ett stort arbete som ställt höga krav på kunnande och
utrustning!

Årets tillverkare:
Brokk AB
I mycket hård och hårfin konkurrens med en annan likvärdig tillverkare, har Demoleringspriset jury enhälligt gjort
sitt val för en aktiv och framstående tillverkare, verksam
i en smal sektor med sina högteknologiska maskiner
och hjälpmedel som effektivt och med hög säkerhet
demolerar bland annat betong. Vinnaren har utsett dels
tack vare sin långa tillverkartradition och dels genom dess
målmedvetna satsning under framförallt 2013. Priset för
Årets tillverkare 2014 tilldelas för andra gången i Det
Svenska Demoleringsprisets historia Brokk AB.

Säkerhets- & Arbetsmiljöpriset:
Husqvarna Construction Products
Husqvarna Construction Products nya serier av högfrekvensstyrda maskiner för betonghåltagning och rivning
samt de nya golvsliparna.
Tillverkaren har denna gång tagit den senaste
tekniken inom branschen ytterligare flera steg framåt
med siktet inställt på att betydande öka användarens
effektivitet men samtidigt med moget ansvar se till att
framförallt öka användarens säkerhet under användandet och genom produkternas konstruktion avsevärt
förbättra arbetsmiljö och ergonomi. Årets Säkerhets- &
Arbetsmiljöpris har tilldelats Husqvarna Construction
Products.

Stora innovationspriset:
Aquajet Systems
Med enastående genialitet i teknisk funktion och i
utförandet såväl för denna unika produktnyheten för
specifika applikationer som för tillverkarens i övrigt
mycket specialiserade, högavverkande och övertygande
program av maskiner och system för demolering har det
Stora Innovationspriset 2014 tilldelats företaget Aquajet
System AB.

Stora Vattenbilningspriset:

Conjet
Med en målmedveten genialitet och för att varit med
från starten och utvecklat en helt ny teknik samt kraftfullt
vidareutvecklat metoden som varsamt, effektivt och utan
åverkan på frisk betong avverkar skadad betong för ny
pågjutning tilldelas det Stora Vattenbilningspriset till
tillverkaren Conjet AB.

ningsentreprenader han branschens Grand Old Man.
Årets Honorary Award tilldelas Tomas Åberg, Waterjet
Entreprenad AB.

Honorary Award
Lars-Olof Dahl
Med en snudd på oslagbar uppfinningsrikedom och en
förmåga att kombinera olika typer av rivningsmetoder
i okonventionella rivningslösningar och därmed uppnå
ett unikt rivnings- och återvinningsresultat samt med
ett utomordentligt och genuint kunnande går Demoleringsprisets Honorary Award 2014 till Lars-Olof Dahl,
DEMCOM Demolering AB.

Gunnar Landborg
Med enastående och outtröttligt engagemang under
flera decennier och med ett djuplodande branschkunnande, ledarskap, föreniningsvana och ett stort mått
av envishet tilldelas Årets Honorary Award Gunnar
Landborg.

Tomas Åberg
Själva metoden, som han känner ända ut i fingerspetsarna, utvecklades i Sverige tillika dess maskiner och
system. Han har följt dess utveckling sedan starten och
som entreprenörer även specialanpassat många system
för specifika applikationer. Om man pratar vattenbil-

PRISKATEGORI
Årets Rivningsentreprenör:

NOMINERADE

DEMCOM
Trellegräv AB
Destroy Rebuilding Company
Årets Rivningsprojekt:
Destroy
Globax
Rivners
Årets Håltagningsentreprenör:
Håltagarna Borrteknik
Borrkompaniet
Öhlunds Borr & Såg
VOID
Årets Håltagningsprojekt:
Öhlunds Borr & Såg
VOID, Hålmetodik i Luleå,
Hus & Mark i Strängnäs
Årets Tillverkare:
Brokk
Aquajet System
Årets Säkerhets & Arbetsmiljöpris: Husqvarna nya HF-maskiner
& golvsågar
Brokk AB
Stora Innovationspriset:
Aquajet Systems
Husqvarna
Det Svenska Vattenbilningspriset: Conjet
Aquajet Systems
Waterjet Entreprenad
Det Svenska Demoleringsprisets
Honorary Awards:
Lars-Olov Dahl
Gunnar Landborg
Tomas Åberg

VINNARE
DEMCOM

Globax

VOID

Öhlunds

Brokk
Husqvarna nya HF-maskiner
& golvsågar
Aquajet Systems
Conjet

www.SvenskRental.se • September - Oktober 2014 • Svensk Rental Tidning

26

SÄKRARE VINKELSLIPAR MED
NYTT INTELLIGENT BROMSSYSTEM
Bosch lanserar en ny serie med åtta små vinkelslipar för
proffs, var och en utrustad med ett intelligent bromssystem.
Ett system som är först med att fungera magnetiskt. Till
skillnad från mekaniska och elektroniska bromssystem, så
är det magnetiska systemet pålitligt även vid strömavbrott
och ser till att vinkelsliparna stannar 70 procent snabbare än
vinkelslipar utan bromssystem. Den korta retardationstiden
är en särskild fördel inom industriell produktion. Eftersom
skivan stannar fortare, kan hantverkaren enkelt ställa ifrån
sig maskinen mellan jobben och snabbare återuppta arbetet
vilket sparar både tid och pengar.

Hög säkerhetsstandard
Bromsfunktionen bidrar till användarnas säkerhet. Vinkelsliparna är även användbara för arbetsuppgifter där
säkerhetskraven är särskilt höga, till exempel i raffinaderier
och på oljeplattformar samt inom kran-, fartygs-, tank- och
containerbyggen. Fyra av modellerna är dessutom utrustade
med en så kallad Proteetian Switch - ett dödmansgrepp som
kan användas längs hela handtaget, oavsett om vinkelslipen
hålls i ett grepp fram, bak eller längs mitten av maskinen.
Hantverkaren har därför alltid kontroll över verktyget- även
i svårare arbetspositioner. Kombinationen av dessa två
säkerhetsfunktioner gör det lättare att möta allt högre krav
på arbetssäkerheten inom den industriella sektorn.

Intelligent bromssystem
Om vinkelslipen stängs av eller om ett strömavbrott inträffar, aktiveras två parallella magnetskivor i växelhuset så
att deras nord- och sydpoler står mittemot varandra (virvelströmsprincipen). Det gör att vinkelslipens skiva stannar
mycket snabbt. Detta sker automatiskt, utan att hantverkaren måste aktivera bromsfunktionen. Växellådans hölje
skyddar det intelligenta bromssystemet från yttre påverkan
så som damm eller olja. Till skillnad från mekaniska och
elektroniska system är det magnetiska bromssystemet helt
slit- och underhållsfritt. Det finns ingen bromsfriktion som
i mekaniska system och den magnetiska bromsen påverkar
inte livslängden på kolborstarna likt elektroniska system.

Nya och välbekanta funktioner
De små vinkelsliparna med intelligenta bromssystem har
en nominell effektförbrukning på 1200 och 1500 watt
och är utrustade med konstantelektronik. De ger en snabb
arbetsprocess, har ett vridsäkert sprängskydd, en praktisk
design och ett spindellåssystem för snabbt och enkelt
byte av tillbehör. Vinkelsliparna har dessutom omfattande
skyddsfunktioner som Vibration Control, Kick-Back Stop,
mjukstart och omstartsskydd, så att maskinen inte startar
om av sig själv efter ett strömavbrott. GWS 12-125 CIPX
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Professional, GWS 15-125 CIPX Professional, GWS 12-125
CIEPX och GWS 15-125 CIEPX är dessutom utrustade med
ett dödmansgrepp. Vinkelsliparna kan användas inom flera
områden där typiska arbetsuppgifter är slipning av svetsfogar samt trimning eller skärning av rör och plåt. Dessutom
är vinkelsliparna även användbara för skärning av betong
eller för att ta bort rost eller färg.
De nya, små vinkelsliparna finns hos återförsäljare av
professionella verktyg sedan augusti 2014. Rekommenderat
pris varierar från 1695 kronor för GWS 12-125 CIX Professional till 2645 kronor för GWS 15-125 CIEPX Professional.
Alla priser är exklusive moms. Bosch erbjuder även ett brett
sortiment av tillbehör till små vinkelslipar, exempelvis skär-,
slip och fiberskivor.

www.bosch.se

L A S E R

Det självklara valet!

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.

Planlaser
“Den optimala planlasern”

Våra tekniker är utbildade
för att kunna utföra följande arbeten.

Arbete på väg

Heta arbeten

www.hydroscand.se

Arbete på
höga höjder

Arbete på spår

Multilaser
“Den kompletta lasern”

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

TOPCON
GUARANTEE

Tvåfallslaser
“Anläggarnas favoritlaser”

Rörläggningslaser
“Marknadens bästa”
Karlstad
054 - 21 60 60
Stockholm
08 - 754 31 30
Göteborg
031 - 20 40 10
Helsingborg
040 - 49 03 40

www.blinken.eu

www.SvenskRental.se • September - Oktober 2014 • Svensk Rental Tidning

28

Världens första batteridrivna spikpistol
DEWALT lanserar nu världens första gasfria batteridrivna spikpistol med två hastigheter, DCN692.
DCN692 är den senaste produkten i DEWALTs
XR-sortiment av högpresterande, professionella
batteridrivna verktyg med borstlös motorteknik, vilket
ger oslagbar gångtid och förbättrad produktivitet.
Den borstlösa motorn ger exceptionell kraft och eliminerar behovet av dyra gaspatroner. Den gasfria teknologin
innebär att användaren inte utsätts för obehaglig gaslukt.
Dessutom ger den borstlösa motorn en kompakt design,
vilket gör den perfekt för användning i trånga utrymmen.
Den passar lätt mellan 400 mm cc-reglar.
DCN692 är det första verktyget i DEWALTs
batteridrivna sortiment som kombinerar borstlös
motorteknik med det nya XR 5.0 Ah litiumjonbatteriet, som ger gångtid som räcker för att avfyra upp
till 850 spik per laddning.
Med två hastighetsinställningar, optimerade för
olika spiklängder, kan användaren effektivt använda
5.0 Ah batteriet för att maximera gångtiden. Kortare
spik (50-70 mm) kräver mindre kraft, så hastighet 1
på DCN692 ger användaren lägre vibrationer/rekyl,
fler skott per laddning och en snabbare hastighet,
samtidigt som man skyddar verktyget från att absorbera överskottsenergi. Hastighet 2 är utformad
för att ge den effekt som krävs för att avfyra längre
spik (70-90 mm), liknande en pneumatisk spikpistol.
Utvecklad för många olika arbetsuppgifter, kan
användaren välja mellan enkelskott (två spik per sekund) eller serieskottsskjutning, och kan även justera
spikdjupet vid olika typer av material med hjälp av den
verktygsfria djupinställningen. Dessutom har DCN692
LED-indikator som lyser för att varna användaren för
en låg batterinivå och om spik har fastnat. DCN692 tar
pappbunden spik (30- 34°), D- och helformat huvud
från en mängd olika märken inklusive DEWALT-spik i
50-90 mm längder (säljs separat).
Ulf Olsson, utbildningsansvarig på DeWALT, berättar, “Denna spikpistol med två hastigheter ger all den
kraft, mångsidighet och hållbarhet den professionella
användaren behöver på plats, och samtidigt minskar
kostnaderna betydligt eftersom det inte finns något behov av att köpa dyra gasbehållare. Den stora fördelen
med denna gasfria lösning är dess tillförlitlighet i kalla
temperaturer, där traditionella gasdrivna spikpistoler
ofta inte fungerar. Med DCN692 är användaren garanterad maximal prestanda, oslagbar gångtid och minimal stilleståndstid för en mängd olika arbetsuppgifter.”

www.dewalt.se

HITACHI LANSERAR UNIKA
NYHETER 18V-SORTIMENTET
Hitachi lanserar unika nyheter i 18V-serien: cirkelsågen C 18DBL och slagskruvdragaren WH 18DBEL. Båda innehåller Hitachis innovativa teknologi för
kolborstfria motorer och den helt nya teknologin ACS, Active Control System,
ett unikt system för bättre prestanda och säkrare drift. Hitachi lanserar även
hyveln P 18DSL. Produkterna är nya tillskott i Hitachis redan breda sortiment
i 18V-serien.
ACS, Active Control System, är en helt ny teknologi
som Hitachi utvecklat. Systemet reglerar automatiskt rotationshastighet på motorn utifrån aktuell belastning och
vridmoment. Detta medför helt unika funktioner för tystare
drift (Slient Mode), optimerad åtdragning genom automatisk vridmomentsavkänning och ökad säkerhet genom att
motorn stannar vid plötsliga händelser, till exempel då en
sågklinga fastnar i materialet.
Cirkelsågen C 18DBL har väckt mycket uppskattning
under tiden den testats på marknaden. Efter år av dominans
inom nätanslutna cirkelsågar, introducerar Hitachi nu en
mobil lösning för de flesta tillämpningar. Låg vikt på endast
2,5 kg, ultrakompakt och välbalanserad design tillsammans
med en urstark kolborstfri motor ger en mycket ergonomisk
och flexibel lösning. Varvtalet på hela 5,000 varv/min ger
snabba och rena snitt upp till 47 mm sågdjup. I läget “Silent
Mode” reduceras ljudnivån avsevärt genom att varvtalet
minskas till 3,000 varv/min. Skulle mer kraft behövas under
snittet, registrerar Hitachis ACS-teknologi detta och ökar
varvtalet i förhållande till belastningen. C 18DBL har även
mjukstart, motorbroms, LED-belysning, batteriindikator
och en steglös geringsvinkel upp till 45 grader. C 18DBL
levereras med 2 stycken 5,0 Ah Li-Ion batterier, snabbladdare och förvaringsväska. C 18DBL finns även tillgänglig
som Tool Only och levereras då utan batterier, laddare och
förvaringsväska.
Slagskruvdragaren WH 18DBEL är först ut i en helt
ny serie av kolborstfria batterimaskiner. Trots en låg vikt
på endast 1,6 kg levererar denna maskin ett vridmoment
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på hela 165 Nm. Som alla Hitachimaskiner kännetecknas
även WH 18DBEL av kompakt design och ergonomiskt
grepp. Hitachis nya ACS-teknologi ökar varvtalet automatiskt då belastningen ökar. ACS-systemet optimerar även
åtdragningen så att slitage på bits och skruv minimeras.
WH 18DBEL levereras med 2 stycken 4,0 Ah Li-Ion batterier,
snabbladdare och förvaringsväska. WH 18DBEL finns även
tillgänglig som Tool Only och levereras då utan batterier,
laddare och förvaringsväska.
Hyveln P 18DSL är även denna ett nytt tillskott i 18Vfamiljen. Ergonomisk och kompakt design, steglös justering
av spån- och falsdjup, och batteriindikator är några av
finesserna. Hyveln kan även förses med spånsugsadapter
och dammpåse. P 18DSL levereras med 2 stycken 5,0 Ah
Li-Ion batterier, snabbladdare och förvaringsväska. P 18DSL
finns även tillgänglig som Tool Only och levereras då utan
batterier, laddare och förvaringsväska.
Samtliga produkter innehåller Hitachis HPS-teknologi,
Hitachi Protection System. Denna teknologi skyddar både
maskin och batteri mot överladdning, urladdning och
överbelastning. HPS innebär även att varje battericell laddas separat, vilket resulterar i väsentligt längre livslängd.
Precis som för alla andra av Hitachis elverktyg omfattas
de nya produkterna av Hitachis 3-årsgaranti. Denna gäller
direkt från inköpsdatum och utan krav på registrering. För
batterimaskiner ingår även batterier och laddare i garantin.
Produkterna finns tillgängliga för omgående leverans
genom Hitachis rikstäckande återförsäljarnätverk.

www.hitachi.se
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TEMPORÄRA ANLÄGGNINGAR
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GEDA LIFTAR OCH BYGGSPEL

Mer energi!
Välj grönt.
Energisk nyhet!

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.

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.

hitachi-powertools.se

info@bvm.se
www.bvm.se

30

HANDHÅLLET

Milwaukee
M18

HANDHÅLLNA
VERKTYG

Det finns många olika typer och varianter av handhållna verktyg och
maskiner på marknaden. I årets tema-artikel presenterar vi de senaste
produktnyheterna från Atlas Copco, Milwaukee och Hilti.
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Hilti
TE 1000-AVR

Atlas Copco lanserar nu en ny hydraulisk handhållen
bergborrmaskin för borrning på stora djup. Enligt tillverkaren är HRD100 ett av marknadens mest kraftfulla
handhållna system för arbete under jord. Det smarta
drivaggregatet övervakar alla vitala funktioner och kan
kompensera automatiskt för tryckförändringar. De
största fördelarna med HRD100 är den enastående
borrhastigheten och den höga energieffektiviteten jämfört med konventionella tryckluftsdrivna eller elektriska
bergborrmaskiner.
HRD100 är dessutom ljuddämpad. Den uppmätta
ljudnivån är ca 50 procent lägre än för en tryckluftsdriven
borrmaskin. Polyuretankåpan både avskärmar buller och
gör enheten stötsäker. Maskinen klarar ett fall från två
meters höjd.
HRD-systemet består av bergborrmaskinen RD100,
drivaggregatet PP100och ett urval av vattendrivna knämatare. Alla slangar och kablar ingår.

Femstegs vattenreglage
Kvalitetsbergborrning innebär användning av exakt rätt
mängd vatten för spolning. HRD100 har ett femstegs
vattenreglage för att operatören ska kunna använda rätt
mängd vatten i varje steg. Och när borrningen stoppas
upphör flödet automatiskt. Det går fortfarande att pressa
in vatten för att spola ur om borren har fastnat.
Design med fokus på användaren är det centrala i
HRD-systemet. Ett exempel är mjukstartsfunktionen som
gör ansättningen extra lätt. Ett annat är den utbytbara
vridchucken, som sparar servicetid. Det är hårt att arbeta
under jord, men HRD- systemets enhandsgrepp och
bärhandtag gör det lättare.
Det stapelbara PP100 drivaggregatet är i princip
självgående. Smarta funktioner övervakar oljeflöde och
oljetemperatur. Vattenkylning och automatiskt överhettningsskydd ger säkerhet och tillförlitlighet.

Milwaukee
M12

”Vi har verkligen ansträngt oss för att erbjuda
höga borrhastigheter och låg driftskostnad. Men det är
lika viktigt att skapa ett system som sparar operatörens
krafter genom att det är lätt och tillförlitligt”, säger Oleg
Korobotchkine, som ansvarar för produktlinjen.
Systemet övervakar dessutom oljevolymen och kompenserar för tryckskillnader. Det betyder att man kan arbeta med PP100 i 45° vinkel utan att förlora i effekt. Enkla
verktyg gör det lätt att fylla på hydraulolja nere i gruvan.
Spillet minimeras genom att vattnet för kylning
och spolning även används för att driva knämatarna.
Knämatarna lämpar sig för trånga gruvgångar och är
konstruerade för att tåla hårda tag. Tänderna är tillverkade av volframkarbidstål, som är mycket starkare och
hårdare än vanligt stål.

Många nyheter från Milwaukee
Milwaukee fortsätter att revolutionera den batteridrivna
marknaden genom att introducera sju nya verktyg i den
kraftfulla M18 FUEL-serien. Sortimentet erbjuder nu
också en tigersåg, en cirkelsåg, tre mutterdragare och
två vinkelslipar. Gemensamt för de nya verktygen är deras
prestanda som kan jämföras med elektriska verktyg.
Med extrem prestanda och kompakt konstruktion
har M18 FUEL-produkterna tre Milwaukee innovatio-

Atlas Copco
RD100 och PP100

ner: POWERSTATE™ kolborstfri motor, REDLITHIUMION™ 4,0 Ah batteri och REDLINK PLUS™-teknologi,
som tillsammans genererar oöverträffad kraft, driftstid
och hållbarhet. Enkelt uttryckt, M18 FUEL™-serien
är de mest kraftfulla batteridrivna 18V verktygen i
sin klass.

M18 FUEL™- teknologi
POWERSTATE™ kolborstfria motor ger mer kraft,
längre livslängd och omvandlar effektivt energi till
kraft vilket ger M18 FUEL verktygs motor tio gånger
längre livslängd.
REDLINK PLUS™-teknologin är det mest avancerade
elektroniksystemet på marknaden. Total systemkommunikation mellan verktyg, batteri och laddare för
skydd mot överbelastning, överhettning och urladdning
vilket bibehåller idealiska förutsättningar för maximal
prestanda.
REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah batteri ger upp till
två gånger längre driftstid och uppladdningar. Med
Milwaukee hållbarhet klarar varje batteri att kyla ner till
-20 grader helt utan påverkan på kraften. Batterierna
har dessutom batteriindikator för att visa användaren
kvarvarande ström under användning.

M18 FUEL™ vinkelslip
Den nya M18 FUEL vinkelslipen slipar, kapar och ytbehandlar medan existerande batteridrivna vinkelslipar på
marknaden är begränsade till endast kapredskap. Kort
sagt, M18 FUEL vinkelslip är den enda vinkelslipen på
marknaden med kraften för att slipa! Förutom de är
den 100% verktygslös, oavsett om användaren har för
avsikt att justera skyddskåpan eller byta tillbehör. För
ökad komfort under längre användning finns ett antivibrationshandtag med smal design för anpassning i
handen och ökad balans under användning.
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M18 FUEL™ mutterdragare
Som de första batteridrivna verktyget med upp till 1016
Nm, utklassar M18 FUEL mutterdragare samtliga batteridrivna och elektriska verktyg och erbjuder professionella
hantverkare en ny nivå av prestanda, uthållighet och
livslängd. De tre modellerna är konstruerade med en
unik slagmekanism. Dessutom erbjuder verktygen bäst
mångsidighet i sin klass genom Milwaukees 2-stegs
DRIVE CONTROL™, vilket tillåter användaren att kontrollera hastighet och vridmoment.

M18 FUEL™ tigersåg - M18 CSX
Milwaukee uppfann tigersågen 1951 och i över 60 år
har SAWZALL® tigersåg haft den bästa hållbarheten och
prestandan på marknaden. Med Milwaukees ledarskap
och kunskap om den batteridrivna tekniken kombinerat
med lång historia kommer den nya M18 FUEL Sawzall®
sätta en ny standard på marknaden.
Det är den snabbaste 18V tigersågen på marknaden, med upp till 30 procent snabbare kapning, två
gånger längre driftstid och fem gånger längre livslängd
än konkurrenternas tigersågar. Oöverträffad prestanda
och kapegenskaper i en mängd olika material minskar

skillnaden mellan M18 FUEL och en elektrisk tigersåg.
M18 CSX-402C

M18 FUEL™ cirkelsåg M18 CCS55:
Milwaukees exklusiva kolborstfria motor, Lithium batteriteknologi och avancerad REDLINK PLUS™ teknologi
ger M18 FUEL cirkelsåg upp till 2X längre driftstid, 30%
snabbare sågning och 3X längre livslängd. Sågen är
utvecklad för exceptionell uthållighet, lätt manövrering
och konstant hastighet. Smart design med LED arbetsbelysning, hängkrok i metall och dammutsug för att hålla
kaplinjen ren från damm.
Alla nya M18 FUEL™-produkter är en del av det
omfattande Milwaukee M18™-sortimentet med mer
än 55 verktyg, där samtliga verktyg är kompatibla med
samma batteri och laddare.

Ny tigersåg
Milwaukee fortsätter också att expandera FUEL™-serien
och introducerar marknadens kraftfullaste 12V tigersåg.
Tigersågen genererar fyra gånger längre driftstid, upp
till 70 procent snabbare kapning och sex gånger längre
livslängd. Med kompakt design, lätt vikt och egenskaper
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för att reducera vibrationer är M12 FUEL™ HACKZALL®
tigersåg utvecklad för att användas i trånga utrymmen
med endast en hand.
Likt samtliga M12 FUEL™-produkter, levererar nya
M12 HACKZALL® tigersåg oöverträffad kraft, driftstid
och hållbarhet genom Milwaukees tre innovationer:
POWERSTATE™ kolborstfri motor, REDLITHIUM-ION™
4,0 Ah batteri och REDLINK PLUS™ intelligens för total
systemkommunikation.
Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn har högre
prestanda, längre livstid och omvandlar energi till kraft
effektivare än de ledande konkurrenterna. Detta ger
tigersågen 70 procent snabbare kapning med mer kraft
än många andra tigersågar i 18V-sortimentet.

Bredare användning
”Den ökade prestandan öppnar för ett bredare användningsområde där 12V tigersågssortimentet tidigare
inte varit tillräckligt. Sågen hanterar några av de mer
utmanande arbetsuppgifterna där användaren tidigare
varit tvungen att byta till en 18V tigersåg, exempelvis
vid sågning av mindre reglar”, säger Magnus Karlsson,
Trade Marketing Manager på Milwaukee.
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REDLINK PLUS™ är det mest avancerade elektroniksystemet på marknaden för maximal prestanda och ger
total systemkommunikation med överbelastningsskydd
som ökar verktygets livslängd. REDLINK PLUS™ intelligens innebär full kommunikation mellan verktyget,
batteriet och laddaren för att ständigt övervaka och
upprätthålla idealiska förhållanden.
Med kraft från Milwaukees REDLITHIUM-ION™
4,0 Ah batteri klarar tigersågen upp till fyra gånger
fler kapningar per laddning jämfört med marknadens
kompakta tigersågar. Batteriet levererar bäst prestanda
i sin klass vid extremt hårda arbetsförhållanden. Med
Milwaukee hållbarhet klarar batteriet kyla ner till -20
grader utan att prestandan påverkas. Med inbyggd
batteriindikator är användaren hela tiden medveten om
batteriets kvarvarande strömnivå.
Tigersågens hållbarhet lever upp till Milwaukees
standard med ett växelhus helt i metall och dubbelt
växlingssystem. Sågen är endast 337 mm lång, har en
slaglängd på 16 mm och en slagkapacitet på upp till
3000 slag per minut.
M12 FUEL™ HACKZALL® tigersåg är kompatibel
med hela M12™-systemet, med över 55 batteridrivna
Lithium-Ion verktyg. M12™-serien är det största subkompakta systemet på marknaden som erbjuder hög
prestanda, produktivitet och bärbarhet.

Hilti lanserar 12-kilos mejselhammare
Hilti lanserar nu marknadens starkaste 12-kilos mejselhammare: Hilti TE 1000-AVR med HIDrive. HIDrivetekniken är Hiltis egenutvecklade och toppmoderna
drivsystem, som utlovas oslagbar prestanda och livslängd kombinerat med låga vibrationer. Det innebär
att du ensam kan arbeta med maskinen under en hel
arbetsdag, vilket är unikt för en så kraftfull maskin.
Med Hiltis HIDrive-teknologi genererar TE 1000AVR marknadens största kraft i 12-kilosklassen, vilket
ger högsta produktivitet per dag kombinerat med låga
vibrationer. Tack vare AVR-teknologin - aktiv vibrationsreducering - skyddas användaren mot effekterna av långa
perioder av vibrationsexponering och möjliggör längre
tillåt en arbetstid.
Användaren kan nu ensam använda maskinen under
en hel arbetsdag, vilket är unikt för ett så kraftfullt verktyg.
TE 1000-AVR är optimal vid rivningsarbeten av golv och
vägg upp till midjehöjd. Den har en effektreduceringsfunktion som begränsar prestandan till 70 procent för arbeten
som kräver stor precision samt för mer speciella moment
som rivning av tunga golvplattor eller mattor.

HIDrive
Ett toppmodernt drivsystem – HIDrive - utgör kraftpaketet i TE 1000-AVR där den kolfria SR- motorn ger optimal
effekt kombinerad med minimal vikt. Utan kolborstar
att byta ut blir motorn i stort sett underhållsfri under
verktygets hela livslängd. En dynamisk växellåda och
slagmekanism överför hög slagenergi på hela 26 joule.

Tre smörjkammare håller damm ute och säkrar både
längre serviceintervall och livslängd.
Elektronisk servostyrning skyddar TE 1000-AVR
från spänningsvariationer och övervakar motorn för att
säkerställa bästa prestanda. En inbyggd dator fungerar
som ledningscental.
TE 1000-AVRs aktiva vibrationsreducering har ett
fjäderavhängt chassi där slagmekanism och motor är helt
frikopplade från det yttre höljet och handtagen genom
ett system av fjäderupphängningar. Detta ger en väldigt
låg vibrationsnivå på endast 5 m/s2.
Tack vare AVR-teknologin skyddas användaren mot
hög vibrationsexponering vilket innebär längre tillåten
arbetstid – upp till en hel arbetsdag – och därigenom
högre daglig produktivitet.
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SÄKRARE OCH SNABBARE KAPNING
Professionella hantverkare gynnas av kraften och
precisionen hos DCS371 – en ny 18 V batteridriven
kompakt bandsåg från DEWALT®, vilken ger snabb,
noggrann och gnistfri kapning med en kapacitet
upp till 63 cm.
Denna batteridrivna bandsåg drivs av en kraftfull 460 W motor och är mycket välbalanserad. Den
har också en låg vikt. Verktyget är ergonomiskt
utformat och kan användas med en eller två händer,
har låga vibrationer och total användarkontroll vid
arbeten över huvudhöjd.
Bandsågen kan används istället för vinkelslip
som kan ge en hel del gnistor och riskerar att skada
arbetsområdet. Bandslipen ger en renare jämnare yta
som inte kräver ytterligare arbete för slutfinish. Den
portabla designen gör den speciellt användbar i horisontell användning eller för arbeten över huvudhöjd.
Bandsågen har även en rad användbara egenskaper såsom inbyggd LED-belysning och snabbt
och enkelt bladbyte. En bekväm, robust upphäng-

ningskrok tillåter användaren att förvara bandsågen
på ett säkert sätt när den inte används.
Som med alla DEWALTs XR-verktyg har
DCS371 tre års förlängd garanti vid registrering
på hemsidan.

Sågblad
Till DCS371 finns ett sortiment DEWALT bimetallblad
av hög kvalitet. Bladen finns med olika tandantal
för olika applikationer. De här robusta sågbladen är
tillverkade av en kombination av kolstål och snabbstål för att bibehålla sin flexibilitet och tandskärpa,
vilket ger en snabb kaphastighet, stor hållbarhet
och lång livslängd. Varje blad har utvecklads för
arbeta i harmoni med bandsågen och för att ge
maximal kaptid. Sågbladen finns med tandantal
(för materialtjocklek): 14 (6,35-9,5 mm), 18 (4-6,35
mm), 24 (<4 mm) och 14/18 (6,35-9,5 mm) för större
hållbarhet i hårdmetall.

www.dewalt.se

Nya borrhammare

Två kompakta lättviktare ger
komplett sortimentet
EY 7430 och EY 7530 är Panasonic Tools senaste tillskott på
verktygsmarknaden. Den förstnämnda är en kompakt och
stark borrskruvdragare medan den senare är en kraftfull
slagskruvdragare i den mindre storleken. Båda maskinerna
är 10,8 V vilket gör att Panasonic Tool nu kan erbjuda ett
komplett sortiment av batteridrivna handverktyg.
”Nu har vi allt för hantverkaren oavsett vilken bransch man
är verksam i. Gemensamt för de nya maskinerna är låg vikt i
kombination med en kompakt design, vilket gör att de är särskilt
lämpliga att arbeta med i trånga utrymmen och lite ovanliga vinklar”, säger Mats Gille, produktchef för Panasonic Tools i Sverige.
Vid lanseringen i andra länder har EY 7430 och EY 7530
fått mycket positiv respons, inte minst för en prestanda som

står sig väl i konkurrensen. Exempelvis uppvisar EY 7530
ett vridmoment som överträffar betydligt större maskiner
med motsvarande egenskaper.
EY 7530 drar upp till 90 nm vilket är väldigt bra. En bra
borrskruvdragare i 18 V-klassen når upp till cirka 60 nm, så
den lilla maskinen är mycket stark för sin storlek.
Maskinerna är utrustade med 1,5 Ah litiumjonbatterier. Särskilda sensorer i batteripacken kontrollerar varje
battericell separat, vilket förebygger skador orsakade
av överhettning, överladdning eller djupurladdning av
battericellerna. Laddtiden till full batterikapacitet är
50 minuter.

www.panasonictools.se
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DEWALTs sortiment omfattar allt från 2 kg verktyg till
30 kg bilningshammare, varje modell kommer med
avancerade säkerhetsfunktioner som garanteras av
DEWALTs Perform & Protect-system och skyddar användaren med vibrationsreducering, momentkontroll
och dammhantering.
Mats Gustafsson, Trade Marketing Manager för
DEWALT Norden, berättar, “Genom att kombinera
kraftfulla och effektiva professionella elverktyg med
innovativa säkerhetsfunktioner och egenskaper har
vårt utvecklingsteam satt en ny standard inom prestanda och säkerhet. Detta möjliggör för användarna
att ha full kontroll genom alla tänkbara applikationer.”
Inom 4 kg borrhammarsortimentet lanseras fyra
nätdrivna modeller D25413K, D25414KT, D25415K
och D25430K. Den nya konstruktionen ger minimal
vikt, större kraft, klassledande vibrationsnivå (8,2 m/
s²) och ergonomisk design. Borrhammarna är idealiska
för en mängd tunga applikationer, bland annat bilning
och borrning i betong, metall, trä och plast.
Inom 2 kg-sortimentet lanseras en helt ny 20 mm
L-formad SDS-Plus borrhammare. Med 6,200 slag/min
och 1,9 J slagstyrka är D25052K optimal för borrning
i betong med 8-12 mm diameter, men med förmåga
att borra 20 mm. D25052K ingår i DEWALTs Perform
& Protect-system och kombinerar en innovativ platt
kolvutformning med ett flytande bakre handtag vilket
ger den lägsta vibrationsnivån i sin klass med 7,9 m/
s2. Borrhammaren har en låg vikt med endast 2,6
kg, och dess L-formade design ger överlägsen balans
och komfort.

www.dewalt.se

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

www.svenskrental.se

hitachi-powertools.se

Bättre kap.
Välj grönt.
Innovativa lösningar.
Gröna verktyg.

Byggarbetslampan BALL från GARO har blivit en succé på Sveriges byggarbetsplatser!
Varför?
• Underhållsfri – inga lysrörsbyten. LEDbelysningen är konstruerad för 30 000 H
• Energibesparande – ca 50-60% lägre energikostnad jämfört med lågenergi
• Låg vikt – minimerar förslitningar i axlar och rygg
• Slagtålig – klarar tuff hantering
• IP54 – godkänd för utomhusmiljö och fuktiga utrymmen

Man ska ha

på jobbet!
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Batterimaskiner

Många
höstnyheter
från Hitachi
I samband med att höstens kampanjtidning Hitachi Nytt Nr 2 2014 kommit ut lanserar Hitachi en rad nyheter inom sortimentet för batterimaskiner. Förutom nya cirkelsågen C 18DBL, slagskruvdragaren WH 18DBEL
och hyveln P 18DSL uppgraderas en mängd maskiner och levereras nu
med 5,0 Ah batterier och Hitachis förvaringssystem HIT-Case.
Hitachis senaste batteriteknik ger 20% mer energi när
batterikapaciteten ökas till 5 Ah med bibehållen storlek
och vikt. Detta ger direkt samma effekt på drifttid och
till och med ännu mer vad gäller kolborstfria maskiner.
En unik nyhet är ACS, Active Control System.
ACS är en helt ny teknologi som Hitachi utvecklat som
automatiskt reglerar rotationshastighet på motorn utifrån
aktuell belastning och vridmoment. ACS har byggts in i nye
cirkelsågen C 18DBL och slagskruvdragaren WH 18DBEL och
ger funktioner som är helt unika på marknaden.
Cirkelsågen C 18DBL har väckt mycket uppskattning under tiden den testats på marknaden. Efter år av
dominans inom nätanslutna cirkelsågar, introducerar
Hitachi nu en mobil lösning för de flesta tillämpningar.
Låg vikt på endast 2,5 kg, ultrakompakt och välbalanserad
design tillsammans med en urstark kolborstfri motor ger
en mycket ergonomisk och flexibel lösning. Varvtalet på
hela 5,000 varv/min ger snabba och rena snitt upp till 47
mm sågdjup. I läget “Silent Mode” reduceras ljudnivån
avsevärt genom att varvtalet minskas till 3,000 varv/min.
Skulle mer kraft behövas under snittet, registrerar Hitachis
ACS-teknologi detta och ökar varvtalet i förhållande till
belastningen. C 18DBL har även mjukstart, motorbroms,
LED-belysning, batteriindikator och en steglös geringsvinkel upp till 45 grader. C 18DBL levereras med 2 stycken 5,0
Ah Li-Ion batterier, snabbladdare och förvaringsväska. C
18DBL finns även tillgänglig som Tool Only och levereras
då utan batterier, laddare och förvaringsväska.
Slagskruvdragaren WH 18DBEL är först ut i en helt
ny serie av kolborstfria batterimaskiner. Trots en låg vikt på
endast 1,6 kg levererar denna maskin ett vridmoment på
hela 165 Nm. Som alla Hitachimaskiner kännetecknas även
WH 18DBEL av kompakt design och ergonomiskt grepp.
Hitachis nya ACS-teknologi ökar varvtalet automatiskt då
belastningen ökar. ACS-systemet optimerar även åtdragningen så att slitage på bits och skruv minimeras. WH
18DBEL levereras med 2 stycken 4,0 Ah Li-Ion batterier,
snabbladdare och förvaringsväska. WH 18DBEL finns även

tillgänglig som Tool Only och levereras då utan batterier,
laddare och förvaringsväska.
Hyveln P 18DSL är även denna ett nytt tillskott i
18V-familjen. Ergonomisk och kompakt design, steglös
justering av spån- och falsdjup, och batteriindikator
är några av finesserna. Hyveln kan även förses med
spånsugsadapter och dammpåse. P 18DSL levereras
med 2 stycken 5,0 Ah Li-Ion batterier, snabbladdare
och förvaringsväska. P 18DSL finns även tillgänglig som
Tool Only och levereras då utan batterier, laddare och
förvaringsväska.
Samtliga maskiner ovan ingår dessutom i Hitachis
Toolbar-koncept, dvs att de även finns tillgängliga som Tool
Only och levereras utan batterier, laddare och förvaringslåda.
Det nya 18V verktygspaket med borrskruvdragaren DS
18DSL, cirkelsågen C 18DSL, tigersågen CR 18DSL, sticksågen CJ 18DSL och arbetslampan UB 18DEL levereras nu med
3 stycken 5,0 Ah batterier och kombiladdare för laddning i
vägguttag eller i bilen.
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Den marknadsledande borrskruvdragaren inom 14,4V,
DS 14DSL har även denna blivit uppgraderad och levereras
med 2 stycken 5,0Ah batterier, stapelbar förvaringslåda
och kombiladdare.
Den “lilla kämpen”, 10,8V borrskruvdragaren DS 10DFL
levereras nu också i stapelbar låda med 2 stycken 1.5 Ah
batterier och laddare.
Samtliga produkter innehåller Hitachis HPS-teknologi,
Hitachi Protection System. Denna teknologi skyddar både
maskin och batteri mot överladdning, urladdning och
överbelastning. HPS innebär även att varje battericell laddas separat, vilket resulterar i väsentligt längre livslängd.

www.hitachi.se
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Nytt roterande multiverktyg från DEWALT®
DEWALT® lanserar nytt verktyg inom XR®-serien:
DCS551 18 V roterande multiverktyg, utvecklad för
snabbt och noggrant arbete i lätta material såsom gips,
innertak (takplattor), plywood och ventilationskanaler.
DCS551 är mycket mångsidig och har en kraftfull
550 W motor som ger 26.000 varv per minut för
maximal hastighet. Med DEWALT XR litiumjonbatteri
har verktyget lång gångtid.
Det går mycket fortare att använda en roterande
multitool istället för ett manuellt verktyg vid upprepade
applikationer såsom urtagning för elkontakter, spotlights
etc. Verktyget fungerar på ett liknande sätt som en
handöverfräs. Den lilla storleken gör den användbar i

trånga utrymmen och den inbyggda LED- lampan ger
bra belysning.
Verktyget har dammtätad strömbrytare, verktygsfritt
tillbehörsbyte och ett slagtåligt hus för skydd vid eventuella fall. Verktyget har dessutom ett smalt, ergonomiskt
handtag med ett bekvämt formgjutet grepp som gör det
möjligt för användaren att hålla verktyget i flera positioner. För ytterligare mångsidighet är de två medföljande
spännhylsorna (3,2 och 6,4 mm) kompatibla med ett
brett sortiment av tillbehör.
DCS551 roterande multiverktyg har tre års förlängd
garanti vid registrering på hemsidan.

www.dewalt.se

Klassledande LED-lampa med
lång gångtid och stor flexibilitet
LED-lampa som kan användas fristående, handhållen eller hängas upp i
en integrerad utdragbar krok som dessutom är robust, IP 54-klassad och
falltestad för 2 meter.
DEWALT® utökar sitt sortiment av XR-produkter med XR
LED-lampa, DCL050, vilken ger störst ljusstyrka i sin klass
med upp till 500 lumen.

Med DEWALT 5,0 Ah XR 18 V-batteri* kan användaren
lita på att DCL050 ger konstant belysning i upp till 12,5
timmar. Det ger en hel dags arbete på ett batteri.
LED-teknologin ger inte bara längre gångtid och
starkare ljus men även längre livslängd på glödlampan.
För användare som inte kräver maximal ljusstyrka för alla
jobb, ger DCL050 två ljusinställningar så att användaren
kan välja mellan starkt ljus eller lång gångtid.
DCL050 kan användas fristående, hållas i handen eller
hängas upp i en integrerad utdragbar krok.
Lamphuvudet är vridbart i 144° och har nio positioner
vilket gör den mycket flexibel i begränsade utrymmen.
Som med alla DEWALT-produkter, är LED-lampan
byggd av material med hög kvalitet och är mycket hållbar.
Lampan har genomgått falltester från 2 meter samt är
IP 54-klassad och därmed lämplig för både inom- och
utomhusmiljöer.
DEWALT erbjuder 3 års förlängd garanti på XR-verktyg
vid registrering på hemsidan.

www.dewalt.se
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Ny stampar från
Atlas Copco
De nya stamparna från Atlas Copco i klasserna 60 –
70 kilo drivs med Hondamotorer och är konstruerade
för packning där det är trångt om utrymmet. En av de
största förändringarna är stamparnas slankare linje,
som gör dem lättare att hantera nära väggar och
stolpar och i smala diken.
”Den nya designen i kombination med en lägre
vikt gör de nya stamparna lättare att hantera, samtidigt som packningseffekten är lika hög som med
tidigare modeller”, säger produktchef Pavel Levshin.
”Operatörssäkerheten är lika viktig. Handtaget är
specialkonstruerat för att ta upp vibrationer och skona
operatörens händer och armar.”
Den nya skyddsbågen har rullar i fronten och en
enda lyftpunkt för att stamparna ska vara lätta och
säkra att hantera på arbetsplatsen. För att undvika
onödigt slitage på stötdämparna aktiveras ett inbyggd
spärr under lyft och transport.
Det nya stora luftfiltret kan bytas utan verktyg.
Som tillval kan det även förses med en indikator som
visar när det är dags att byta filter. Indikatorn nollställs
med en knapptryckning. Nu finns också en timmätare
som tillval för att göra det lättare att hålla reda på
serviceintervallen.
”Självfallet använder vi tillförlitliga fyrtaktsmotorer
för startsäkerhet och låga utsläpp. Detsamma gäller
gasreglaget med tre fasta lägen som förhindrar onödigt
slitage på centrifugalkopplingen och sparar bränsle,
eftersom det inte finns någon risk att gasreglaget
lämnas halvöppet”, avslutar Pavel Levshin.
Atlas Copcos vibratorstampar är flexibla packningsverktyg som är utvecklade för arbete med
kohesionsjord och kornig jord, t.ex. för packning av
rörgravar, diken, återfyllningar och fundament. De är
lätthanterliga i alla faser av arbetet och tillförlitliga
under alla förhållanden. Dessutom fungerar de lika
bra oavsett när och hur ofta de används.

www.atlascopco.se

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

www.svenskrental.se
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BAUMA CHINA EXPANDERAR
trots nedsatt ekonomi
Mellan 25-28 november den sjunde upplagan av Bauma China kommer att ske
på Shanghai New International Expo Centre. Trots den nuvarande nedgången
i den kinesiska ekonomin ökar antalet utställare på mässan och är snart i
paritet med Bauma i München.

China redovisar ett enormt antal pågående byggprojekt
och en lika stor andel ligger under planering. Ett exempel är
den 632 höga Shanghai Tower i stadsdelen Pudong. Denna
skyskrapa är den högsta byggnaden i landet och den näst
högsta i världen efter Burj Khalifa i Dubai. Detta prestigeprojekt har en investeringsnivå på CNY14.8bn (EUR1.8bn).
Även om tornet nådde sin slutgiltiga höjd i augusti förra
året så är fullbordandet av byggnaden och den officiella
invigningen inte förväntas förrän någon gång under 2015.

Tillväxten i storleken som Rom
Den verkliga boomen i kinesiska städer mäts dock inte
vertikalt utan enligt den horisontella skalan. Enligt det
tyska konsultföretaget Far Eastern Consulting byggplaneras varannan dag i Kina upprättande av nya bostäder
och industriområden i storleken av den italienska huvudstaden Rom. Regeringen stöder urbaniseringsprocessen
och ses som en viktig motor inom byggsektorn och
ekonomin som helhet. Urbanisering och industrialise-

ring förbrukar stora mängder energi. Efter kol är vatten
är den näst viktigaste energikälla för elproduktion.
Tysklands handelskammare rapporterar att installerad
kapacitet för vattenkraft i Kina ökade i fjol med över
12% till 280GW. Nästan CNY125bn (EUR15.9bn) har
investerats i att utöka landets vattenkraftskapacitet under
2013. Vattenkraftverken byggs ut i rasande fart och ett
av de största i sitt slag i världen byggs för närvarande i
provinsen Hebei i norra Kina. Det kommer att ha en total
installerad effekt på 3.6GW.
Kinas tillväxt beror till stor del i att utvidgningen av
landets infrastruktur. Inom detta område pågår enorma
projekt. I år kommer 6,000 km ny järnväg läggas till
landets redan 100,000 km lång järnvägsnät. Den beräknade kostnaden för denna expansion är CNY630bn
(EUR 80 md). Målet för den kinesiska regeringen är att
utvidga järnvägsnätet till totalt 120,000km fram till 2020.
Behovet av maskiner och utrustningar är stort vilket är
något som kommer utställare på Bauma China till nytta.
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Nära Bauma i München
Strax innan pressläggning låg utställarantalet för
Bauma China 2014 på 3070 utställare och man
har redan satt nytt rekord. Då mässan arrangerades
senast, 2012 låg antalet på 2718 utställare och
besökarantalet nådde 180000. Årets upplaga verkar
nästan spegla antalet utställare i Tyskland, som var
cirka 3300 företag senast mässan arrangerades. Enligt
utställarlistan dominerar kinesiska företag kraftfullt.
Antalet internationella företag verkar ha minskat och
även flera av de välkända namn har beslutat att inte
ställa ut i år. Kanske är anledningen är den nuvarande
ekonomiska situationen, inte bara Kina, utan även
Europa och övriga världen.
Här intill publiceras en lista på ett urval av företag
som ställer ut på årets upplaga av Bauma China. Majoriteten av namnen i den här listan är välkända internationella aktörer och några kinesiska.

www.bauma-china.com
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Ett urval av utställare vid Bauma China
ALLU GROUP		
A.19
ASHINE DIAMOND TOOLS
E5.351
ATLAS COPCO 		
W5.410
BEIJING BLASTRAC EQUIPMENT B.38
BROKK AB		
N1.450
BYG, S.A.		
N2.517
CANGINI BENNE S.R.L.
E7.110
DAEMO ENGINEERING
100
DARDA GMBH 		
N1.450
DOOSAN INFRACORE
C.44
DYNASET OY 		
A.21
EPEC OY 		
E5.638
BEWAG AB 		
B08:51
ERKAT SPEZIALMASCHINEN
N1.548
EVERDIGM CORP. 		
W2.110
FUZHOU BONTAI DIAMOND
E5.248
SKYSTONE DIAMOND TOOL
170
GIANT INTELLIGENT
B.67
GOLZ GMBH		
E4.431
GUILIN STAR DIAMOND SUPERHARD
			E3.242
HANGZHOU ZHUMA CONSTRUCTION
			D.69
HARTL CRUSHER		
E1.701

HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY
			B.08
HUNAN NEW DIAMOND C
E4.741
HYCON AB		
N1.450
INDECO IND. S.P.A.		
E7.221
JIANGXI YINHUI CONSTRUCTION
			W3.558
JOHN DEERE		
C.24
KEESTRACK (CHUZHOU)
K.60
KLEEMANN GMBH		
E1.110
KOCEMA		 E5.531
KOMATSU (CHINA) LTD.
E.68
KUBOTA			B.09
LIEBHERR MACHINERY SERVICE B.12
LIEBHERR-HYDRAULIKBAGGER B.12
MB S.P.A.		
W2.231
MULTIQUIP MQ		
W2.119
PADLEY & VENABLES LTD.
N2.110
QINGDAO XINXING CONSTRUCTION
			E7.400
RAMTEC OY		
N3.612
REMU			A.25
ROBIT			N3.616
SANDVIK		 F.60-A

SANY			D.02
SHANGHAI BARUTU CONSTRUCTION
			W3.218
SHANGHAI HUADONG CONSTRUCTION
			F.35
SHANGHAI WOTAN CONSTRUCTION
			N1.212
SHANXI CONSTRUCTION MACHINERY
			E.69
SHENYANG SANLAND CRUSHING E6.288
SICHUAN CONSTRUCTION
E2.430
SIMEX S.R.L.		
E7.110
SKF (CHINA)		
N1.470
SOBRATEMA		
E3.371
SOOSAN MACHINERY CO., LTD. A.07
SSAB SWEDISH STEEL (CHINA) N2.224
SUMITOMO		 A.16
TEREX			C.12
TOWER LIGHT		
N1.213
UNACEA		 N1.110
VOESTALPINE		
N3.210
VOLVO CONSTRUCTION EQUIP. B.64
WACKER NEUSON GROUP
D.50
YANMAR ENGINE (SHANGHAI) CO., LTD.
				E2.448
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DEWALT® lanserar
batteridriven XR
fettspruta
Fettsprutan DCGG571M1 har en
kraftfull motor och pump med
variabel hastighet. Den drivs
med DEWALT XR-batterier och
har extremt hög produktivitet.

HITACHI LANSERAR NYA
NÄTANSLUTNA ELVERKTYG
Hitachi lanserar flera nyheter inom sortimentet för nätanslutna elverktyg.
Vinkelsliparna G 13SW och G 15VA tillkommer - två mycket kompakta
och kraftfulla modeller med en rad finesser. Kombihammaren DH 28PMY
är även denna ny i sortimentet. Hitachis patenterade slagsystem, utbytbar chuck och antivibrationsteknologi sticker ut. Flertalet borrhammare
levereras nu även i Hitachis stapelbara förvaringssystem, HIT-Case.
Vinkelslipen G 13SW är en ny mycket kompakt, välbalanserad och lätt slip, men som samtidigt har en kraftfull
motor på hela 1,200W. Med tanke på den låga vikten och
en greppomkrets på endast 202 mm är denna maskin en
verklig innovation. Med det låga växelhuset kommer den åt i
trånga lägen. Andra finesser är det vibrationsdämpade stödhandtaget och sprängskydd med snabbspänne. Levereras
med vibrationsdämpat stödhandtag, slipskiva och haknyckel.
Vinkelslipen G 15VA är en ny mycket kraftig och säker
elektronisk vinkelslip på 1,500W. Maskinen har epoxyskyddade lindningar som ger extra tålighet mot slipdamm. Trots
den verkligt låga vikten (2,0 kg) har en mängd funktioner
byggts in: variabelt varvtal, elektronisk konstant varvtalskontroll, mjukstart, överbelastningsskydd, återstartsskydd
och fastkörningsskydd, sprängskydd med snabbspänne.
Det låga växelhuset ger åtkomst i trånga lägen. Det vibrationsdämpade stödhandtaget ger 50% reducering av vibrationsvärdet. Levereras med vibrationsdämpat stödhandtag,
slipskiva, och haknyckel.

Kombihammaren DH 28PMY är en ny mycket kraftfull
borrhammare med hela 3,4 J slagenergi. Hitachis nya
patenterade slagsystem och slagkontrollsystem medför
mycket låga vibrationer och samtidigt mycket hög borrsjunkhastighet. Maskinen innehåller även Hitachis avancerade
antivibrationsteknologi UVP. Snabbfästet för byte av både
chuck och verktyg ger en flexibel lösning. Levereras med
SDS-pluschuck, snabbchuck, djupanhåll, stödhandtag och
förvaringsväska.
Nytt är även att följande maskiner nu levereras med
stapelbara förvaringslådor:
Borrhammare DH26PB - lätt och stark borrhammare
med 3,2 J slagenergi.
Kombihammare DH26PC - lätt och stark kombihammare
med 3,2 J slagenergi.
Kombihammare DH28PCY - avvibrerad, lätt och stark
kombihammare med 3,4 J slagenergi.
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www.hitachi.se

DEWALTs utökar sitt XR-system ytterligare
med lanseringen av en batteridriven fettspruta,
DCGG571M1.
Fettsprutan har en kraftfull motor och pump
som enkelt rensar igensatta kopplingar. Arbetstrycket är 690 bar/10.000 PSI. Med variabel hastighet
och maximal flödeshastighet på 147 g per minut
får man en hög produktivitet. Rutinsmörjning utförs
dubbelt så snabbt som med en manuell fettspruta.
Fettsprutan används med standard-tub (400 g) men
kan även bulkfyllas.
Verktyget har en ventil som gör att användaren
kan ta bort överflödig luft vid laddning av fett och
ett innovativt pumpfilter som förhindrar att smuts
tränger in.
Fettsprutan levereras med ett DEWALT 18 V 4,0
Ah XR-batteri som klarar av att tömma upp till 16
tuber på en laddning. Verktyget är även utrustat
med en LED-lampa för belysning av mörka utrymmen samt axelrem och 1 meter slang för att enkelt
komma åt svåråtkomliga kopplingar.

www.dewalt.se
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Nyheter hos BVM AB – Helt nya CityHeater GL sätter ny standard
Arbetet med att ta fram nya produkter och förbättra befintliga modeller pågår ständigt hos BVM och dess leverantörer.
Inför vintern släpper bolaget några intressanta nyheter.
Med 6:e generationens CityHeater gör BVM ett nytt stort
språng i utvecklingen. Värmaren kan automatiskt anpassa
luftflödet så att returvattentemperaturen hålls konstant på
50°. Dessutom har aggregatlängden minskat från 3,2 m till
2,4 m = billigare transport/lagerkostnader.

Ny fläkt från Heylo
Heylo PowerVent 12000 är en efterfrågad produkt bland
BVMs kunder uthyrarna. Liksom Heylo PowerVent 8000
används denna fläkttyp vid t.ex. arbeten under jord där
det ofta handlar om att byta stora luftmängder och få bort
avgaser och ångor.
Heylo PowerVent 12000 kan slanganslutas på både
sug- och trycksidan (slangdimension 550 mm) och klarar att

pressa luften långa sträckor. En enstaka fläkt kan anslutas
till max. 38 m luftslang och om flera fläktar kombineras
kan i princip obegränsat långa lufttransportkanaler skapas.

Kampanj för GEDA Maxi 150 S
BVM har också en kampanj på GEDA Maxi 150 S fram till
28 november 2014. Byggspelet GEDA Maxi 150 S i 150 kg
eller 300 kg utförande och till specialpris.

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
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BATIMAT 2015

En av de viktigaste internationella mässorna inom byggbranschen
2015 års mässa har kommit en bra bit på väg – med fler
än 900 föranmälda utställare.

Ett av de viktigaste eventen inom byggbranschen går
den 2 – 6 november 2015, på mässområdet Paris-Nord
Villepinte och inkluderar mässorna Batimat (bygg),
Interclima+Elec (Energieffektivitet inom byggbranschen) och Idéobain (badrum). Fler än 2 600 utställare
väntas delta, varav 45 % internationella, och ca 354
000 besökare från hela världen. 2015-års mässa har
fått en bra start med 900 anmälda utställare som
kommer att presentera nya produkter, material och
innovativ teknik.

Afrika är årets kontinent

Ett smidigt mässdeltagande 2015

De afrikanska länderna är på TOP 20-listan över de
länder som besöker de tre mässorna. De utgör en stor
marknadspotential och får ökat intresse världen över.
Afrika blir årets region år 2015. Det ger både utställare och besökare möjlighet att få en bättre uppfattning
om den stora och mångfacetterade kontinenten. Möten
kommer att arrangeras och delegationer från hela världen
bjuds in för att medverka till att skapa nya kontakter och
affärsmöjligheter för hela den Afrikanska kontinenten.

Mässarrangören Reed Expositions France har som mål att
besökare och utställare ska få så bra service som möjligt
både före och under mässdeltagandet:
• God kommunikation till mässområdet Paris-Nord
Villepinte (fler shuttle-bussar, fler parkeringsplatser).
• Ett enklare besök (bättre skyltning och förbindelser
mellan hallarna).
• Ett smidigare besök (information, lounger, forum m.m.)
• Ett effektiviserat besök (besöksrutter, sektorindelning).
• Paketresor (flyg/hotell).

Mer fokus på arkitektur och bygg

Innovationsforum och tävling

50 % av befolkningen bor i städer numera, vilket motsvarar 3,5 miljarder av världens befolkning. Demografiska
prognoser förutspår en ökning på 70 % eller 2,5 miljarder människor som kommer att leva, flytta och arbeta i
städerna. Hur tacklar man utvecklingen? Hur ska bostäder byggas i framtiden? Vilken ny teknik skall användas?
Hur ska utvecklingsländerna ges stöd? Dessa är några
av de många frågor som The International Architecture
& Building Summit kommer att försöka svara på under
de fem mässdagarna med ett omfattande program
med internationellt kända talare, däribland politiker,
stadsplanerare, arkitekter, byggherrar och tillverkare.

Innovation är i särklass det viktigaste argumentet för
att delta på BATIMAT för hela 96 % av utställarna och
99 % av besökarna.
NYHETER 2015:
• Innovationspriset är ett viktigt inslag under mässdagarna. Prisutdelningen kommer att äga rum i Paris i
slutet av september 2015 och vinnarna presenteras under
mässdagarna den 2 - 6 november 2015.
• Besökarna kan se de nominerade och premierade
produkterna i ett speciellt innovationsforum som är
strategiskt placerat i hjärtat av mässan.
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UTSTÄLLARE 2015
Christian BALANCHE, ordförande i Simonin (tillverkare
av träkonstruktioner och byggkomponenter), säger:
“Vi har ställt ut på Batimat i mer än 30 år. Vi ställer ut
på BATIMAT eftersom vi träffar kunder, arkitekter, ingenjörer
och leverantörer under mässdagarna. Det kommer också
många utländska besökare till mässan. Vi kan erbjuda
dem ett brett sortiment av produkter specifikt anpassade
för exportmarknaden. Vi säljer våra produkter och tjänster
utomlands, oavsett avstånd, eftersom vi hanterar hela ledet
från teknik, tillverkning, logistik och montering”.

www.batimat.com

HAR NI KUNDEN, HAR VI MASKINEN
BOBCATFINANS STIBOR + 1%

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

 Comeco säljer
Vi håller dina maskiner i bästa skick!

Byggtorkar, avfuktare & klipp- &
bockmaskiner för armering.
Även Reservdelar och tillbehör
för dessa produkter.

 Comeco utför

Service & reparation för dessa
produkter.

 Comeco jobbar med

Thermox, Veab, Bendof & Weelu.

Nyhet!

Nu generalagent
för Spiraflexslangar.

Besök vår hemsida idag för
mer info och kontaktuppgifter!

www.comeco.nu
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Behändig dammsugare och kraftfull LED-arbetsbelysning
Bosch utökar sitt sortiment av sladdlösa verktyg i 10,8
V-klassen med ytterligare två nyheter som har ett fördelaktigt förhållande mellan vikt och storlek. Den nya
kraftfulla dammsugaren GAS 10,8 V-LI Professional och
den mångsidiga arbetslampan GLI DeciLED Professional,
som tillsammans garanterar hantverkaren en renare och
bättre upplyst arbetsplats.

Kraftfull och kompakt sladdlös dammsugare
Den handhållna dammsugaren GAS 10,8 V-LI Professional från Bosch suger snabbt och effektivt upp damm
och löst material. Dammsugaren är sladdlös, väger 700
gram utan batteri och är kompakt i sin design. Det
fördelaktiga förhållandet mellan vikt och storlek gör
att den är smidig att ta med till arbetsplatsen för bland
annat installatörer eller köks- och fönstermontörer.
Mikrofiltret filtrerar i det närmaste 100 procent av allt
damm från arbete med kakel, trä, metall eller plast.
Fog-munstycket används för att rengöra svåråtkomliga
områden eller hål. Ett 2,0 Ah Cool Pack-batteri ger
tillräcklig kapacitet för arbetsuppgifter som tar lite
längre tid. Dammsugaren kan användas i upp till 15
minuter på en laddning med ett 2,0 Ah-batteri, och 30
minuter med ett 4,0 Ah-batteri. GAS 10,8 V-LI Professional är utrustad med en transparent dammbehållare

som enkelt kan tömmas och rengöras. Dammsugaren
har ett ergonomiskt handtag och ett mjukt grepp för
bekväm hantering.

Bra belysning ger bättre resultat
Arbetslampan GLI DeciLED Professional har 10 LEDlampor och två ljusstyrkeinställningar för att säkerställa
korrekt belysning i varje situation och position. Den nya
arbetslampan går att fästa och justera i en rad olika
vinklar vilket gör den särskilt mångsidig. Den hopfällbara basen ger stabilitet och lampan har en justerbar
vinkel på 200 grader. Den kan även hängas på stegar
eller i byggnadsställningar med hjälp av en integrerad
krok. Arbetslampan går att fästa vid arbetskläder med
en karbinhake och har en stark magnet som gör att
den kan fästas vid metall. Allt för att hantverkaren ska
kunna rikta ljuset till önskat läge. Lampan har även en
1/4-tums gänga så den kan skruvas på ett stativ. Det
tillåter användaren att snabbt och enkelt ställa
in rätt vinkel på belysning och därmed ha
båda händerna fria till arbete. De robusta
och långlivade LED-lamporna gör GLI
DeciLED Professional till en effektiv
arbetsbelysning som dessutom är
kompakt och lätt.

Använd samma batteri
Bosch Flexible Power System använder samma batteri för
alla Professional-verktyg i samma spänningsklass. Detta
gäller även 10,8 V-serien.
Den nya dammsugaren och arbetsbelysningen har
funnits som solo-versioner utan batteri och laddare hos
ledande återförsäljare av professionella verktyg sedan
den 14 oktober, 2014. Det rekommenderade priset för
GAS 10,8 V-LI Professional är 1045 kr exklusive moms.
För GLI DeciLED Professional är det rekommenderade
priset 545 kr exklusive moms.

www.bosch.se

Uthyrningsfirman Valter
Wallin AB, “Pannman” från
Stockholm ersätter och
utvidgar med HeatWork

NYHET FRÅN DEXTER

Autokran Centret AB presenterar nu DEXTER 17 ZA, en ny släpvagnslift med 17 m
arbetshöjd och max räckvidd 11 m.
Liften är byggd med samma enkla och driftsäkra teknik som övriga Dexterliftar.
Den kompletterar modellprogrammet till 12 m, 15 m, 17 m, 19 m och 25 m.

www.autokrancentret.se

KONSTNÄRLIGA SNITT
Husqvarnas maskiner är inte bara till hjälp på byggarbetsplatser. Under vägledning av Husqvarnas franske säljchef Jean-Marc Pouillon, använder den franske
skulptören Harut Yekmalan en Husqvarna K 3000 Cut-n-break för att skära
vinklade och raka snitt i ett granitblock. Tanken är att det i slutändan ska bli
en skulptur. Enligt konstnären själv är K 3000 Cut-n-break mycket kraftfull och
hjälper honom att göra raka snitt som är upp till 400 mm djupa.

”Nu har vi totalt fyra stycken HeatWork maskiner till uthyring
hos oss”, säger Thom Johansson, depåansvarig hos Pannman.
Grunden till att valet föll på HeatWork är enligt Thom kristallklart: ”Detta beror på att kvaliteten är bättre än andra maskiner
på marknaden och att temperaturen är högre. Dessutom är bra
service och eftermarknad viktiga faktorer samt att HeatWork är
Skandinavisk”.
Pannmans huvudsakliga affärsidé går ut på att hyra ut värme och ångpannor/generatorer.
Utbudet av byggtorkar och varmvattenspannor är brett, med kapacitet för att värma upp
stora ytor och mängder. ”Vi sätter våra kunder i fokus, så för oss är det viktigt att ha den
bästa utrustningen på marknaden”, säger Thom. ”Vi hyr ut till industrier och byggföretag
och med exempel HydroHeater vill vi nu hyra ut till gamla och nya kunder inom fjärrvärmebranschen och andra områden”, avslutar han.
HeatWork AS har utvecklat sitt koncept för uppvärmning/upptining och är det enda
företag i Europa som tillverkar sina system. Företaget fokuserar starkt på service, kvalitet
och kommunikationen med sina kunder.
Maskinerna som tillverkas, i enlighet med europeisk standard och normer, är mobila
kraftverk speciellt utformade för många olika användningsområden, som t ex tina upp
frusen mark, härda betong, frostskydd, värma upp byggnader, tillhandahålla varmvatten
till fjärrvärmesystem etc.

www.heatwork.com
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Kraftig tillväxt hos Beck i Sverige och Norge
Försäljningen hos Beck har ökat kraftigt i såväl Sverige som Norge. Kobelco
och Airman har blivit väl mottagna på marknaden. I Göteborg har Kobelco
försäljningen gått ”rätt i taket” berättar Owe Beck, VD. Omsättningen för
bara Göteborg kommer under 2014 att hamna på circa 55 miljoner SEK.
”Även Airman försäljningen har gått framåt och vi har hittills dubblat försäljningen mot ifjol. Progonosen för Beck
i Sverige är 2014 cirka 120 miljoner SEK, en ökning mot
cirka 75 miljoner SEK under 2013. Vi tror även på en fortsatt
kraftig tillväxt under 2015.”

Ny säljare i Mälardalen
Beck har anställt en ny tungviktare inom maskinförsäljning i Mälardalen, Martin Pudas. Han är 40 år och har
lång erfarenhet av branschen bland annat som säljare på
SMA Maskin Sverige AB och flera år som säljare och i led-

ningsgruppen på Liebherr Sverige AB. Han har även arbetat
som försäljningschef på Kiesel Scandinavia AB.
”Martin kommer hos Beck att ansvara för alla våra
produkter i hans distrikt i Mälardalen, speciellt Kobelco men
även våra andra märken. En maskindepå kommer att
etableras i Örebro samt flera servicepartners i Mälardalen.
Detta skall hjälpa oss framåt med Kobelco, som lär bli en
spännande resa framöver”, berättar Owe Beck.

Övriga nyheter hos Beck
BM Dumpern kom till Beck Maskin under våren 2014.

Dumpern produceras av Messersi som är en välkänd
producent av dumprar. Dumpern finns med lastkapacitet
från 0,8-2,5 ton. ”Vi har som mål att sälja cirka 30 nya
dumprar till den svenska marknaden i år. Ett mål som
vi har all anledning att tro på med flera dumprar sålda
i skrivande stund. Vi har även ett flertal dumprar i vår
hyrespark i Stockholm och Göteborg”.
BM Lastaren introducerades under hösten 2014. Maskinen är tillverkad av Venieri Spa i Nord Italien. De har över
50 års erfarenhet av lastmaskiner. ”Vi tar i första hand in
modeller från 4-10 ton. BM Lastarna är anpassade efter
den svenska marknaden med BM (Volvo) fäste, höghastighet 30 - 40 km/h, AC, breda däck (bättre stabilitet), extra
hydraulikkapacitet (high flow), extra hydrauluttag bak och
mycket mer. Vi kommer i och med detta att sluta sälja Atlas
hjullastare. Vi säljer nu ut de Atlas vi har på lager, nya och
begagnade till mycket bra priser”, avslutar Owe.

www.beckmaskin.se
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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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Nöjda kunder =
Lönsam uthyrning
Kontakta oss på:
08 – 50 52 10 42
info@mcs-software.se
www.savehyr.se
malmo@savehyr.se
0708 - 53 50 05

www.mcs-software.se
Pumpar:

Hydraulik:

Vi beräknar, monterar, drift-annons_container-ny.indd
sätter 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

1

www.hydroscand.se
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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

SPECIALISTER
på begagnade
hyrmaskiner med
köpare i 60 länder.
www.klaravik.se

Svensktillverkat

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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Det ljusnar för fastighetsbranschen
Optimistisk syn på närmsta året
En färsk undersökning av revisions- och
konsultföretaget Grant Thornton visar att
de största aktörerna i fastighetsbranschen
ser mycket optimistiskt på de kommande
tolv månaderna.
Den optimistiska synen på den närmsta
framtiden genomsyrar den undersökning
som Grant Thornton gjort med 50 av landets
100 största kommersiella fastighetsbolag
i augusti-september 2014. Efterfrågan på
såväl kontors-, industri- och butikslokaler
som bostäder förväntas öka det närmsta
året, efter några relativt svaga års efterfrågan på kommersiella lokaler.
Man tror även på ökade marknadsvärden vad gäller det egna aktuella innehavet.
Hela sju av tio (71 %) fastighetsägare anser
att marknadsvärdena kommer att stiga.
”Fastighetsbranschen brukar vara en
tidig indikator på konjunkturutveckling i
stort, så dessa resultat ger stort hopp om
en ljusning i den allmänna konjunkturen.
Jag upplever att resultaten väl överensstämmer med den bild jag som rådgivare har av
branschen just nu. Vi arbetar för närvarande
med många nya exploateringsprojekt”,
säger Andreas Adolphsson, partner och
ansvarig för Grant Thorntons branschgrupp
Bygg och Fastighet.

Fastighetstransaktionerna tar fart
Likaså räknar fastighetsägarna nu med att
transaktionerna återigen ökar och speciellt
tydlig är trenden vad gäller intresse från
utlandet. Nära hälften (48 %) av de intervjuade tror på en försäljningsökning till utländska aktörer, medan 42 % räknar med en
ökning av försäljningen till svenska bolag.

Antalet anställda väntas öka
Optimismen påverkar även synen på
antalet anställda, som fastighetsbolagen
bedömer kommer att öka. Därmed ökar
också betydelsen på utbildad arbetskraft för

fastighetsägarnas möjligheter att växa och
utvecklas. Tre av fyra fastighetsbolag (72 %)
anser att tillgången på utbildad arbetskraft
har stor betydelse för tillväxten.

Minskade risker för branschen
I förra årets undersökning ansåg hela 82
procent av de tillfrågade bolagen att den
största externa risken för företaget var en
sämre konjunktur för deras kunder. I år har
den andelen sjunkit till bara 28 procent. Riskerna är istället mycket jämnare fördelade.
Att uppnå sänkta bygg- och förvaltningskostnader är fortfarande den

största utmaningen för att få lönsamhet i
kontorsfastigheter i framtiden, tätt följd av
att uppnå ökad flexibilitet och skräddarsy
lösningar för hyresgästerna. När det gäller
bostäder fortsätter tillgången på attraktiv
tomtmark att vara den största utmaningen.
Det är också bostäder som fastighetsbolagen bedömer vara mest attraktiva för
investerare det närmsta året och andelen
som anser detta har ökat från 37 procent
2013 till 69 procent 2014. De svenska
fastighetsbolagen upplever också ett något
ökat intresse från utlandet vad gäller såväl
nybyggnation som befintliga objekt.

Politisk mischmasch stökar till
det för byggbranschen
35 procent av de tillfrågade i Industrifaktas fastighetspanel förväntar sig en ökning av byggnadsunderhållet 2015
jämfört med i år.
Den positiva tendensen från första kvartalet
håller i sig för småhusbranschen. Vid halvårsskiftet hade 3500 nya bostäder i småhus
påbörjats, vilket är 20 procent fler än vid
samma tidpunkt 2013. Förväntningarna är
att det påbörjas närmare 7000 småhus i år,
vilket motsvarar en ökning med 7 procent
jämfört med i fjol.
Fortsatt kraftig tillväxt för flerbostadshussektorn och en politisk enighet om att fler
bostäder måste till för att klara Sveriges tillväxt
är glädjande för aktörer inom bostadsproduktionen. I år förväntas drygt 27.000 lägenheter
påbörjas och år 2016 väntas 30.000 vallen
åter passeras, vilket inte har hänt sedan 2006.
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Den politiska oron både på riksplan
och i kommunerna avspeglas i en vikande
marknad för påbörjat husbyggande inom
offentlig sektor. Dock stabiliserar ombyggnadsektorn upp till viss del. Emellertid
kommer vi från en period med ett historiskt
högt byggstartande samt även det faktum
att flera större projekt har påbörjats, vilket
delvis kan förklara årets och nästa års
förväntade negativa rekyl.
60 procent av de tillfrågade konsulterna i Industrifaktas konsultpanel
förväntar sig en ökad efterfrågan av deras
tjänster i år, vilket sänder positiva signaler
inför 2015.

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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Det fristående alternativet sedan 25 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
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294 39 Sölvesborg
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