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En bra investering avgörs inte av priset, 
utan av driftkostnad och livslängd. Därför 
designar och tillverkar vi våra pumpar för att 
ge bästa resultat i form av minimalt behov 
av övervakning, lång drifttid 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.
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Nordbygg är fullbokat med över 600 utställare 
och man beräknar att nära 60 000 personer 
kommer att besöka mässan mellan 1-4 april.

E N  T I D N I N G  F Ö R  O C H  O M  M A S K I N U T H Y R N I N G S B R A N S C H E N
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   16  Servicebilar

22   Nordbygg
2014

Ett viktigt hjälpmedel för hantverkare runtom i landet är servicebilen. Det är med detta 
eminenta fordon som man tillåts att enkelt ta med sig och förvara maskiner och utrustningar 
till och från arbetsplatsen. SRT listar här några nya och aktuella modeller som lanserats 
på marknaden.

Blir 2014 året då det vänder?

50  Pumpar

I N N E H Å L L

I skrivande stund skiner solen in genom fönstret och 
det är omkring 10 grader utomhus trots att vi bara 
hunnit till mitten av mars. Ingen kan påstå att den här 
vintern satt käppar i hjulet för bygg- och anläggnings-
industrin. Många projekt som annars hade stoppats 
under de tuffaste vintermånaderna har i år rullat för 
fullt. Det som däremot fortfarande svider i plånboken 
är ekonomin. Den bör väl betecknas som ok men ändå 
inte riktigt bra. Konjunkturinsti-
tutets konjunkturbarometer för 
februari föll faktiskt med hela 2,8 
enheter vilket är ganska mycket. 
Det är inget vi vill höra nu när vi 
inbillar oss att ekonomin vädrar 
vårluft och att vi hoppas på en 
uppgång i år. Till trots steg bygg-
industrin, som enda sektor med 
hela 3,3 enheter, även om det 
inte riktigt känns så för alla. Be-
talnings- och investeringskraften 
är fortfarande dålig vilket i och 
för sig kan bero på att entrepre-
nörer och leverantörer håller i pengarna i väntan på 
att vi skall komma lite längre in på året.

Att fånga upp investeringsivern när den kommer vill 
alla våra leverantörer och ett sätt att göra det är att vara 
med på mässor. Och den möjligheten erbjuds även i år. 
Det här numret av SRT kommer att distribueras på mässan 
Nordbygg i april. Någon dryg månad senare arrangeras 

Maskinexpo, till hösten arrangeras demoleringsmässan 
DEMCON på InfraCity och under exakt samma datum 
Entreprenad Live i Göteborg. Några veckor senare är det 
dags för Entreprenad Expo i Ring Knutstorp.

Vi har i dagarna nåtts av beskedet att mässan 
Byggmaskiner byter skepnad och liksom startar om 
från grunden. Eller kort sagt så uppstår en helt ny 
mässa. I en pressrelease från arrangören Svenska 

Mässan pratar man inte alls om 
Byggmaskiner utan presenterar 
en ny mötesplats för den mo-
derna hantverkaren. Mässan 
kallas kort och gott Byggmäs-
san. Rent spontant tycker jag 
det är en mycket sund inställ-
ning. Konceptet Byggmaskiner 
har fått ta ganska mycket stryk 
under de senaste åren. Men 
tar man ett tvärsnitt av mässan 
under de 30 år den funnits blir 
betyget Mycket Väl Godkänd. 
Men naturligtvis går det inte att 

leva på ett gammalt rykte. En mässa är färskvara. I sin 
första pressrelease indikerar man tydligt att man vill ha 
tillbaka hantverkarna som är en viktig kundgrupp på 
alla mässor. Det är de som står för det stora flertalet, 
som vill titta på och testa maskiner. Under mässan 
Byggmaskiner 2013 var det många av dessa som svek 
och därför föll besökstalen. Att försöka locka tillbaka 

I detta nummer presenterar vi de senaste 
produktnyheterna och uppdateringarna från 
både svenska och utländska länspumptillver-
kare. Samt en blänkare om att ett uppsving 
kan vara på gång för robusta proffspumpar.

denna besöksgrupp är helt rätt. Men vad jag saknar 
i den första presentationen av mässan är att man 
förmedlar att man inte ändrat inriktningen vad gäller 
proffsföretagen. Med det inte på något vis sagt att 
hantverkare inte är proffs. Men “hantverkare” är en 
ganska brett uttryck och en bred grupp bestående 
av en hel massa olika typer av branschfolk. Samtidigt 
som att ordet hantverkare även för tankarna till de 
entreprenörer som arbetar med små lätta elverktyg. 
Jag skulle vilja att man från arrangörshåll tryckt på 
redan från början att mässan vill fortsätta locka de 
olika specialistföretag som finns inom bygg- och 
anläggningsbranschen. Nu är jag i och för sig 
lite miljöförstörd med tanke på att vi dels har en 
branschtidning med inriktning på betonghåltag-
ning, rivning, slipning och polering av betonggolv, 
sanering och återvinning samt tidningen du håller i 
din hand som vänder sig till aktörer som hyr och hyr 
ut byggmaskiner av alla de slag. 

Inom maskinuthyrning finns oerhört många 
specialsektorer som andas professionalism och som 
inte kan klumpas ihop till en kategori under namnet 
hantverkare. Den lilla oro jag försöker att uttrycka är 
att Sverige behöver en bra byggmaskinmässa i väst 
som Byggmaskiner var under många år. Jag hoppas 
att Byggmässan 2015 blir svaret på detta men jag 
saknar kanske lite av argumentationen för det hittills.

Jan Hermansson, Redaktör
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www.byggmassan.se

12 – 13 mars 2015 på Svenska Mässan, Göteborg

Produkter och tjänster som underlättar hantverkarens vardag på bygget!

                   Vi bygger en ny mötesplats för byggbranschen              
             i Västsverige. Skräddarsydd för leverantörer,    
                distributörer, säljare och inköpare. 
           Två intensiva dagar fyllda av nya kontakter  
   och givande affärer. Välkommen att boka plats!

För info och bokning, se:
Arrangör:

•  Ställningen med rätt pris 
•  Bästa kvalité 
•  Stort lager i nybyggd industrihall 
•  Kompatibel med annat fabrikat
 Finns i modellerna 300 och 400

Ställningsgrossisten Sverige AB 
Gottorpsgatan 6, 58273 Linköping • Tel. 013-101030 • www.stallningsgrossisten.se

Kontakta oss för mer information:

Alufase aluminiumställningar

“Ställning bred 6 m”

Vi har god kunskap om specialställningar.

Ställningsgrossisten Sverige 
AB är agentur för Alufase 
Ställningar över hela Sverige
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MÄSSKALENDER
Nordbygg 2014
1-4 april 2014
Stockholmsmässan, 
Stockholm

www.nordbygg.se

Samoter
8-11 Maj 2014
Verona Exhibition Centre 
Veronafiere

www.veronafiere.it

MaskinExpo 2014
22-24 maj, STOXA
Stockholm Outdoor 
Exhibition Area

www.maskinexpo.se

IRE Show
24-25 juni, Amsterdam 
RAI Exhibition Center
Amsterdam, Nederländerna

www.ireshow.com

DEMCON 2014 EXPORENT 
2014
4-5 september 2014
Scandic Infra City, 
InfraMässan

www.demcon.se

Bauma China 2014
25-28 november, 2014
Shanghai New Exhibition Centre
Shanghai, Kina

www.bauma-china.com

World of Concrete 2015
Januari, 2015
Las Vegas Convention Center
Las Vegas, USA

www.worldofconcrete.com

Byggmässan 2015
12-13 mars, 2015
Svenska Mässan
Göteborg

www.svenskamassan.se

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

Med sikte på Hyrex-
Kedjans årsstämma 
i Marstrand
När dessa rader skrives så känns det fak-
tiskt som att våren är på väg. Vintern har 
varit mycket mild och i de södra delarna 
av vårt avlånga land har vi inte heller fått 
någon snö att tala om.

Men trots den milda vintern har inte 
marknaden kommit igång i många delar 
av vårt land ännu även om det som vanligt 
finns geografiska skillnader.
Det som oroar oss nu är det strejkvarsel 
som ligger som ett hot över byggbran-
schen. Låt oss hoppas att det blir en 
snabb lösning av denna konflikt som 
kanske inte ens är en konflikt.

Inom Hyrex-Kedjan är vi nu i slutske-
det av planeringen inför vår årsstämma 
som kommer att avhållas i Marstrand i 
början av maj månad.

Det känns som att det blir en upp-
levelse utöver det vanliga med ett antal 
intressanta och förhoppningsvis givande 
punkter på dagordningen.

Det talas exempelvis mycket om de 
”sanktionskostnader” som kommer att 
införas från den 1 juli 2014. Det är viktigt 
att information om sanktionskostnaderna 
sprids så att företag och entreprenörer är 
medvetna om vad som innebär. Denna 
fråga kommer att diskuteras på ett möte 
i samband med vår årsstämma.

Första dagarna i april startar Nord-
bygg och mässan blir inledningen på ett 
antal mässor på olika håll i landet under 
2014. Påsken närmar sig dessutom med 
stormsteg och låt oss hoppas att det blir 
lite vår, att marknaden kommer igång på 

allvar och att sommaren därefter inte är 
för långt borta.

Se även vår hemsida: www.hyrex.org

Sune Almqvist

Ordförande Hyrex-Kedjan

Svensk Rental Tidning distribureas i drygt 9.000 ex till läsare i Sverige. För beställning av tidning kontakta redaktionen eller vår annonschef. Prenumeration: Om du vill försäkra dig om att 
alltid få ditt exemplar kostar en helårsprenumeration 420 kr. Prenumerationsavgiften sätter du in på bankgiro 5435-9443 eller postgiro 636 76 69-6, SCOP AB.  Svensk Rental Tidning 
produceras av SCOP AB, Box 786, SE-191 27 Sollentuna. Copyright 2001-2011 innehas av SCOP AB. Uppgifterna i denna tidning lämnas med reservation för ändringar som  skett under 
och efter detta nummers produktion. Utgivaren ikläder sig icke någon ersättningsskyldighet för i tidningen möjligen förekommande uteslutningar, ofullständighet eller oriktighet. Eftertryck 
helt eller delvis, utan utgivarens godkännande förbjudes. För insänt ej beställt material ansvaras ej. Vi uppmanar dock läsarna att sända in textförslag och bilder till tidningen. Att det som 
insänds ej är originalhandlingar är insändarens ansvar. Om insänt material skall återsändas skall sändaren noga ange detta.

Quick-Shift 
golvslipverktyg

Diamantverktyg, hårdmetallverktyg och 
maskiner för byggindustrin

Tel: 0431-710 00
www.midhage.se

Jack Midhage AB, 269 21  Båstad

Verktyg och tillbehör 
för slipning av trägolv

Nyh
et!

Nya verktyg för 
sanering av beläggningar

Några av
nyheterna:

Nyh
et! Nyh

et!

Kem för ytbehandling

Quick-Shift 

Det patenterade 
originalet!

Nyh
et!

Nu utökar vi 

programmet!
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ÄR 
vÅREN HäR?

Hoppas att det var sista snöoväd-

ret som drabbade oss i veckan. 

Redan dagen efter har det bytts 

ut mot sol och 8 graders värme. 

Jag hoppas givetvis på att vi 

får mera stabilitet och mera av 

värme. Såklart får det ju inte 

förstöra påsksnön och scooterå-

kandet i påsk, för er som har 

sådana maskiner. Konjunktu-

ren är ju som vanligt ett bland 

det viktigaste att förhålla oss 

till. Innan byggbranschen lade 

strejkvarsel, så var bedömningen 

positiv med uppgång på 2 % för 

2014. Vår bransch var också enig 

i sin bedömning på en positiv 

utveckling för detta år. Så fort-

satt så förbereder vi oss på att 

kunna möta en ökad efterfrågan 

och hoppas givetvis att parterna 

kommer överens snabbt. 

I branscharbetet arbetar vi 

fortsatt mycket med säkerheten 

som fokus. Vi hade nyligen ett 

möte med våra partners kring 

vårt PSI projekt, och vikten av att 

medverka i arbetet med att ta 

fram nya PSI, Personlig Säkerhets 

Introduktion. Nu låg fokus på 

framtiden och arbetssätt att hålla 

databasen uppdaterad med alla 

nya maskintyper som kommer. 

Vi tror starkt på att PSI är viktig 

för att höja säkerhetstänkandet 

bland våra kunder. 

I samband med Nordbygg 

där vi har vår årsstämma och 

vårmöte kommer vi att föra ut 

PSI-info via våra partners, så att 

så många som möjligt får kän-

nedom om produkten och dess 

tillgänglighet. 

Nästa stora event för Rental är 

det årligen återkommande ERA 

Convention den 24-26 juni i Am-

sterdam ( European Rental Ass.). 

En möjlighet att se och lyssna 

på erfarenheter och lösningar 

från de bästa rentalföretagen i 

Europa.

Johan Svedlund
Ordförande Swedish 

Rental Association
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Johan Svedlund, ordförande i 
Swedish Rental Association

Behöver du en

byggkompressor

som funkar till

100% i alla lägen?

Ring Stefan Larsson
på 070-516 96 36

kaeser.se
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KONJUNKTURBAROMETERN

Februari 2014

Barometerindikatorn 
på väg ned mot 
normalnivå

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri sjönk 3,2 enheter i mars. Efter 

en minskning med 4,2 enheter månaden innan ligger den nu nära sitt historiska 

genomsnitt. Två av de tre ingående frågorna bidrog till nedgången. Bedömningen 

av färdigvarulagren var mindre positiv och bedömningen av orderstockens storlek 

var mer negativ jämfört med förra månaden. Företagens produktionsplaner var 

dock mer optimistiska.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk 3,6 en-

heter i mars och ligger nu återigen nära det historiska genomsnittet. Båda frågorna 

som ingår i indikatorn bidrog negativt i mars. Omdömena om orderstocken har 

ändrats i negativ riktning och företagens sysselsättningsplaner har justerats ned.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln backade 1,2 enheter i mars, men ligger 

fortfarande klart över det historiska genomsnittet. Endast en av de tre frågorna 

bidrog till nedgången. Det var företagens bedömning av varulagren som var 

mindre positiv än förra månaden. Försäljningsutfallet var något mer positivt och 

förväntningarna på försäljningen de närmaste månaderna steg.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna minskade 1,9 enheter 

i mars, vilket var nästan lika mycket som i februari. Den ligger nu 4 enheter över 

det historiska genomsnittet. Alla de tre ingående frågorna bidrog till nedgången. 

Utfallet för efterfrågan var lägre än tidigare och förväntningarna på efterfrågan 

de närmaste tre månaderna var något mindre optimistiska. Dessutom bedömdes 

utvecklingen av företagens verksamhet inte lika positiv.

Hushållens konfidensindikator minskade marginellt med 0,1 enheter i 

mars, från 99,7 i februari till 99,6. Den ligger därmed strax under det historiska 

genomsnittet. Tre av de fem ingående frågorna bidrog negativt. Den negativa 

förändringen var störst när det gäller synen på svensk ekonomi i nuläget och 

förväntningarna på svensk ekonomi om tolv månader. Även bedömningen av egen 

ekonomi i nuläget var mer negativ.

Succé för välbesökt 
Maskiniadagarna 2014
Maskiniadagarna 2014 anordnades 7:e 
och 8:e februari på Maskinias huvudkontor 
i Linköping. Besökarna, som kom från hela 
Sverige, fick se och prova de nya modellerna 
från CASE och DOOSAN. Dagarna blev 
mycket lyckade tyckte besökare, utställare 
och personalen på Maskinia.

Maskinia har anordnat Maskiniadagar 
på sin anläggning under ett flertal år nu. 
2014 firar Maskinia 30 år som företag och 
naturligtvis anordnades det öppet hus även 
i år. Bussar anlände från Maskinias filial i 
Göteborg och från Maskinias återförsäljare 
Leif Nilssons Entreprenad i Arvika till an-
läggningen i Linköping. Besökarna kunde 
fritt vandra omkring på gården för att se 
och provköra både nya och begagnade 
maskiner.

Inne i Maskinias utställningshall stod 
nya hjulgrävaren från Doosan, DX160W-3, 
samt Case bandgrävare CX130C med blad 
uppställda för beskådning. På gården fanns 
Doosans nya midigrävarna DX62R-3 och 
DX85R-3 samt hjulgrävaren DX140W-3 
redo för provkörning. Uppställda för prov-

körning för Case var nyheterna hjulgrävaren 
WX148 och midigrävaren CX75C SR.

”Vi är mycket nöjda med Maskiniadagarna 
i år”, säger Marknadsansvarige Daniel Gustavs-
son, att bjuda in kunderna till en sådan här 
aktivitet skapar en närhet mellan Maskinia 
och kunden. Här kan kunden titta på våra nya 
maskiner, lokaler och verkstad i sin egen takt 
och vår personal finns på plats för frågor.

Förtäringen ordnades av det lokala 
hemvärnet som serverade Ärtsoppa och 
smörgås samt kaffe och kaka. Maten var 
populär och från skorstenen på hemvärnets 
fältkök spreds en gemytlig doft över gården.

”Att Maskinia på två dagar får över 300 
besökare visar att detta är ett populärt och 
uppskattat evenemang för våra nuvarande 
och blivande kunder”, säger Maskinias 
marknadsansvarige Daniel Gustavsson.

Ett flertal av Maskinias leverantörer 
fanns även på plats och ställde ut i egna 
montrar i utställningshallen under visnings-
dagarna och intresserade kunder hade 
möjligheten att få svar på sina frågor om 
tillbehör och utrustning.

Lundaman Instrument 
är kompatibelt med NCC 
Focus affärssystem
Med en lastvåg från Lundman Instrument 
och NCC Focus affärssystem kan adminis-
tration effektiviseras. 

Maskinisterna i hjullastarna behöver 
inte sortera och dokumentera vågsedlar 
som sedan lämnas in till kontoret. När 
lastningarna är utförda så skickas infor-
mationen trådlöst till kontoret. Kontoret 
kan sedan se informationen direkt i Focus 
affärssystem och snabbt och enkelt 
omvandla uppgifterna automatiskt till 
fakturor.

 

Förutom att hålla koll på lastvikten och 
arbetstiderna underlättar lastvågen Lun-
daman Professional även den administra-
tiva vardagen. All lagrad information från 
lastvågen förs över i en transaktionsfil till 
kontorsdatorn, trådlöst eller via minneskort. 
Det utgör sedan underlag för fakturering 
och avstämning. Lundaman Instrument är 
en helhetsleverantör av svensktillverkade 
lastvågar för hjullastare och truckar med en 
rikstäckande serviceorganisation. 

www.lundaman.se 

Barometerindikatorn minskade 2,5 enheter i mars, 
från 104,0 i februari till 101,5. Efter att ha minskat 3,1 
enheter i februari har den därmed backat 5,6 enheter på 
två månader. Alla indikatorer noterade en minskning. 
Mest sjönk konfidensindikatorerna för tillverknings-
industri samt bygg- och anläggningsverksamhet, med 
3,2 respektive 3,6 enheter och dessa ligger nu nära det 
historiska genomsnittet. Konfidensindikatorn för hus-
hållen backade endast 0,1 enhet och även den ligger 
nära genomsnittet. Indikatorerna för detaljhandel och 
privata tjänstenäringar ligger fortfarande klart över sina 
historiska genomsnitt.



Robert Bosch AB
Försäljning CST/berger

Hotline telefon: 
08-750 18 22www.cst-berger.se

 Professionell

Mätteknik

Power By Bosch
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”Kul att göra Marcus Ericsson sällskap i racingens finrum”
Panasonic Tools är ny huvudsponsor till 
Viasats och TV 10:s Formel 1-sändningar 
under 2014. Med hjälp av sponsringen 
hoppas man kunna öka kännedomen om 
varumärket och de högkvalitativa verktyg 
man erbjuder professionella hantverkare. 
Att satsningen sammanfaller med att 
Marcus Ericsson blir den förste svenske 
föraren i Formel 1 på 23 år, ses som en 
stor bonus.

”En svensk förare i Formel 1 gör ju 
att intresset och uppmärksamheten ökar 
betydligt. Det ska bli kul att göra Marcus 
Ericsson sällskap in i racingens finrum 
och vi tror att de svenska TV-tittarna går 
en mycket spännande säsong till mötes”, 

säger Anders Sebelius, Panasonic Tools 
svenske VD. 

Precis som de extremt högpresterande 
Formel 1-bilarna ligger Panasonic Tools 
batteridrivna handverktyg i framkanten 
av den tekniska utvecklingen, och det är 
också en av huvudanledningarna till att 
exponera varumärket och maskinerna i 
det här sammanhanget. Panasonic Tools 
främsta kundgrupper ligger traditionellt 
inom bygg- och elektroniksektorn, men 
Anders Sebelius ser gärna att verktygen 
får ett genombrott även i motorbranschen.

”I vårt sortiment finns flera verktyg som 
skulle lämpa sig utmärkt på bilverkstäder 
och liknande, så vi hoppas naturligtvis att 

nu kunna väcka lite nyfikenhet även i den 
branschen”, säger Anders.

Årets F1-säsong drar igång den 16 mars 
med Australian Grand Prix i Melbourne. Med 
Marcus Ericsson på startlinjen hårdsatsar 
Viasat Motor på årets F1-serie, och utöver 
själva loppen kommer kanalen bevaka trä-
ningar, kvalrace samt göra uppföljningar efter 
varje race. Förutom att race, träning och kval 
visas i Viasat Motor och på Viaplay, kommer 
kvaltävlingarna även att visas live på TV 10.

”Vi och den svenska Formel 1-publiken, 
har trots allt väntat på detta i 23 långa 
år”, säger Viasat Sports programchef Per 
Nunstedt.

www.panasonictools.se

Cramokoncernen, som hyr ut maskiner, ut-
rustning och flyttbara lokaler till byggindu-
strin, till övrigt näringsliv och den offentliga 
sektorn, har skrivit ett nytt tvåårsavtal som 
huvudsponsor till SOS Barnbyar.

Fokus för satsningen är SOS Barnbyars 
verksamhet i Baltikum. Det handlar om att 
både hjälpa till finansiellt men även att 
Cramo hjälper till med kompetens inom 
marknadsföring och att ge tillgång till sitt 
affärsnätverk. Allt för att SOS Barnbyar ska 
kunnaverka på lång sikt och integrerat i de 
baltiska samhällerna.

”SOS Barnbyar är jätteglada över detta 
samarbete”, säger Pia Watkinson, chef 
företagssamarbeten & stora givare inom 
organisationen. ”Vi har haft ett nära sam-
arbete med Cramo i många år och ser nu 
fram emot hur vi kan vidareutveckla det”, 
avslutar Watkinson.

”Utöver ett finansiellt stöd vill vi bidra 
med praktisk hjälp”, säger Anders Collman, 
marknadsdirektör på Cramo. ”Vårt mål är 
att kunna bidra till att öka kunskapen och 
intresset för SOS Barnbyars verksamhet 
bland andra företag verksamma i Baltikum 
samtidigt som det engagerar våra egna 
medarbetare. Vi kan självklart hjälpa till 
i samband med olika bygg- och renove-
ringsprojekt, men även bidra med kom-
petens inom marknadsföring, försäljning 
affärsmannaskap och nätverksbyggande”, 
säger Collman.

För att lyckas 
krävs mer än pengar

Cramo har sedan 2009 varit en av SOS 
Barnbyars huvudsponsorer och under åren 
stöttat hjälporganisationen i bland annat 
Ukraina.  Genom att fokusera i Baltikum, där 
Cramo har en stor egen verksamhet, hoppas 
båda avtalsparterna att locka även andra 
lokala företag att skapa engagemang, bidra 
med pengar och annan kompetens för att 
säkra det viktiga arbete som sker för de 
utsatta barnen. 

www.cramo.se

Cramo stödjer 
SOS Barnbyar 
i Baltikum
med finansiering, 
kompetens och 
ökad kontaktyta 
mot näringslivet

Ramirent öppnar i expansiva Nacka
Ramirent slog i mitten av februari upp portarna 
för ett helt nytt kundcenter  i Nacka utanför 
Stockholm. Ny fräscha maskiner fyller butiken.

“Nacka är ett mycket intressant om-
råde där det planeras både bostads-  och 
infrastruktursatsningar. Utvecklingen i 

närliggande Värmdö är också ett starkt 
skäl till att i öppnar här. Självklart vill 
vi vara på plats och bidra med vår kom-
petens och våra produkter. Närheten till 
våra kunder är viktig”, säger regionchef 
Mikael Jonsson.

Nu blir det alltså ännu närmare till 
Ramirent i Nackaområdet. Nya depån ligger 
på Telegramvägen 101 i Saltsjö-boo.

Ramirent är som bekant ett av de 
ledande maskinuthyrningsföretagen som 
har fokus på att förenkla sina kunders 
verksamhet. Man kallar sitt arbetssätt 
Ramirent Dynamic rental solutions. Bland 
kunderna återfinns företag inom såväl 
byggindustrin som övrig industri samt 
offentlig sektor. Ramirents kundcenter  
finns över hela landet, från Kiruna i norr 
till Trelleborg i söder. Ramirent AB ingår 
i den finska Ramirent-koncernen, som 
har verksamhet i 13 länder och är ett av 
Europas ledande företag inom maskinut-
hyrningsbranschen.

www.ramirent.se



”Kul att göra Marcus Ericsson sällskap i racingens finrum”

www.husqvarnacp.se / k6500ring

Copyright © 2013 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)

En diamantring  
med oanade krafter.
Husqvarna K 6500 rInG är vår första elektriska ringkap och en av de mest 
kraftfulla ringkaparna någonsin – jämförbar med hydrauliska maskiner. Det stora 
kapdjupet (270 mm), den låga systemvikten och den välbalanserade motorkroppen 
hjälper dig klara dina utmaningar. K 6500 Ring ingår i Husqvarna PRIME, ett nytt 
produktprogram med elektriska högprestandamaskiner för betonghåltagning.  
Vill du veta mera? Besök vår webbsajt eller kontakta din Husqvarna-säljare.

LIGHt equIpment  
for Heavy jobs.

NYHET
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Per Öhström tar ledningen på HTC, Inc
Öhström blev utsedd att ta sig an 
positionen tidigt i januari och har mer 
än 20 års erfarenhet av tillverkning och 
industriell service och försäljning. Han 
har haft positioner inom marknadsfö-
ring och affärsutveckling med företag 
såsom Xylem, en pump- och pumpsys-
temstillverkare; RSC Equipment Rental; 
CHEP, ett internationellt företag som 
sköter last- och förvaringsutrustning; 
och Hagemeyer, ett business-to-business 
distributionsföretag. 

“Kundtyperna är detsamma”
Det är en ganska varierad bakgrund och 
Öhström är den första att observera att 
medan det kan finnas vissa uppenbara 
kopplingar till marknaden för slipning och 
polering av betonggolv, ”så är kundtyperna 
detsamma – personer i industrimiljöer som 
vill ha det högsta värdet från utrustningen 
de köper.”

Och få marknader erbjuder mer löfte 
än betonggolvslipning i USA, om Öhströms 
”debut” på World of Concrete-mässan i 
januari är en indikation.

”Vi var nästan överväldigade av besö-
kare från att dörrarna öppnade”, säger han. 
”Det finns inga tvivel om att betongslipning 
är en applikation som växer. Och genom 
att ha varit en pionjär som hjälpte till att 
utveckla det, så är HTC välplacerade att 
utnyttja den efterfrågan och ta med dess 
kunskap till fler kunder.”

Fortsätta att vara innovatören
HTC:s VD Lars Landin håller med om att 

Öhström är perfekt person att se över 
bearbetningen av dessa möjligheter.

“Per har den industriella bakgrunden 
och kompetensen som behövs för att 
fortsätta utveckla vår position som le-
dande för golvsystem”, säger han. “HTC 
kommer fortsätta att vara innovatören 
inom golvslipningsteknologi, produkter 
och system.” 

I hans nya roll kommer Öhström vara 
ansvarig för HTC, Inc.’s arbete i Nord- och 
Centralamerika och i Karibien, som är 
situerade på företagets 35 000 m2 stora 
anläggning för möte, service och frakt i 
Knoxville. Han kommer också fokusera på 
att utveckla HTC, Inc’s TwisterTM-serie av 

Gullringsbo blir 
ensam ägare av 
Wangeskog Hyrcenter
AB Gullringsbo Egendomar förvärvar res-
terande 40 % av Wangeskog Hyrcenter AB 
och blir därmed ensam ägare av bolaget, 
som hyr ut byggmaskiner. 

I januari 2011 köpte Gullringsbo Egen-
domar 60 % av Wangeskog Hyrcenter för 
att bredda koncernens verksamhet. Idén var 
också att den nya grenen skulle öka möjlig-
heterna till synergier mellan dotterbolagen. 
Företaget har alltså nu köpt resterande 40 
% av Wangeskog.

Säljare är grundarna av företaget; Kurt 
Wangeskog, Tony Bredöl, Tore Svensson, 
Christer Volmefjord och Mikael Jonzén. 
Samtliga grundare, förutom Kurt som över-
går till att bli konsult för bolaget, jobbar 
kvar i Wangeskog även efter försäljningen.

När Gullringsbo år 2011 blev delägare till 
företaget sköttes all uthyrning från en depå i 
Ringön, Göteborg och omsatte 57 Mkr. Idag, 
tre år senare, omsätter Wangeskog 103 Mkr 
med två depåer i Göteborgsområdet, en i 
Malmö och en i Stockholmområdet.

”Förvärvet av de resterande 40 procenten 
går helt i linje med vår ursprungliga tanke med 
företaget. Gullringsbokoncernens ambition för 
alla dotterbolag är att ha närvaro inom de tre 
storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och 
Skåne. Det har vi nu lyckats med för Wang-
eskog, mycket tack vare grundarna och den 
företagskultur de lyckats skapa. Nu vill vi öka 
takten ytterligare vad gäller företagets storlek, 
och att ha med bolagets säljare på den resan 
känns priviligierat”, säger Hans Eliasson, vd 
Gullringsbo Egendomar.

kemikaliefria diamantgolvsrengöringsdy-
nor för områdets vaktmästarmarknad.

Ett annat fokus kommer vara att 
utvärdera HTC’s distributionsstruktur. För 
tillfället säljs företagets produkter både 
direkt och via 11 distributörer över hela 
USA. Fyra medlemmar i HTC:s säljteam på 
åtta personer är situerade i Knoxville.

Fokus på uthyrningsmarknaden
Ett huvudområde som intresserar Öh-
ström är att ta med HTC-produkter till 
den knoppande uthyrningsmarknaden – 
ett område som passar väl till företagets 
Greyline™-serie för golvslipning, stoft-
hanterare, diamantverktyg och speciella 
accessoarer.

“Greyline är enklare i design och 
funktion och mer användarvänlig att 
arbeta med och enklare att lära sig att 
använda”, säger han. “Den är ideal för 
personer som kan behöva golvslipnings-
utrustning på projekt-för-projekt-basis. 
Det kommer bli en stor framstöt för de 
kommande åren.”

Öhström förberedde för sin karriär 
genom att studera ekonomi, industriell 
marknadsföring och affärsjuridik på 
Luleå tekniska universitet. Han kom 
då till Chicago för att få en M.B.A. på 
Northwestern Universitys Kellogg School 
of Management.

 “Det var ungefär så kallt där på 
vintern som det var där jag växte upp, så 
det kändes precis som hemma”, skämtar 
Öhström. ”Jag tror att jag nu är redo för 
mer måttligt klimat som i Tennessee.”

Snabbare och enklare 
uthyrningSproceSS 

MeD McS uthyrningSprograM
Offerter & 
kontrakt snabbt 
och enkelt

Automatiska 
påminnelser om 
underhåll samt full 
servicehistorik

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



Internat ional  Rental  Exhibi t ion 2014

24-26JUNE
Amsterdam RAI centre

E U R O P E A N

R E N T A L

A S S O C I A T I O N

E U R O P E A N

R E N T A L

A S S O C I A T I O N

 In offi cial cooperation with:

‘ONE STOP SHOP’ EVENT FOR 
ALL TYPES OF RENTAL EQUIPMENT

THE PLACE TO DO BUSINESS !

�   NETWORK  WITH A WIDE RANGE 
OF TOP EQUIPMENT SUPPLIERS 

�   SOURCE NEW EQUIPMENT AND 
IDENTIFY NEW BUSINESS OPPORTUNITIES

�    MEET SENIOR MANAGERS FROM 
OTHER RENTAL COMPANIES

�   WILL BE HELD CONCURRENTLY WITH THE APEX, 
AERIAL PLATFORM SHOW  

 Equipment on 
show will include: 
compact construction 
equipment, 
compressors, 
gensets, containers, 
access equipment, 
rental software, 
breakers, power tools, 
compaction equipment, 
pumps and much more

  Register NOW for 
your  free  entry!
www.ireshow.com

 For full information, including the exhibitor list, fl oor plan, conference schedule, rental awards, 
travel details, hotel accommodation, please visit

  Opening times:

 Tuesday  24 June  9.30 - 18.00 h.
 Wednesday  25 June  9.30 - 18.00 h.
 Thursday  26 June  9.30 - 17.00 h.

IRE Vis ad 2014 UK Svensk Rental Tidning.indd   1 16-01-14   15:05
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H SERIEN

H SERIEN

• Utmärkt sikt

• Optimal ergonomi

• Framtidsorienterad motorteknologi

• Överlägsen klättringsförmåga

• Fäste för plattbelastningsutrusning

TUNGVIKTSMÄSTARE 

H SERIEN – NYA MODELLER FRÅN HAMM.

ROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES www.hamm.eu

Wirtgen Sweden
Alvesta 0472 - 100 91 . Göteborg 031 - 748 31 31
Frövi 0581- 80 400 . www.wirtgen.se

Autokran-Centret AB i Falkenberg presente-
rar nu en ny 3,5 ton bilmonterad teleskoplift,
CMC PLA 250, som utmanare i den populä-
ra ”premiumklassen” runt 25 m arbetshöjd .

Liften har en arbetshöjd på ca 25 m, 
räckvidd på 15 m och max korglast på 
220 kg.

Modern teknik med väl utprovat styr-
system  ger automatisk stödbenskörning 
från korgen, minnesfunktioner och ”kom 
hem” funktion. 

Bomsektioner och vissa chassidelar 
tillverkas av SSAB stål.

CMC billiftar finns mellan 13 och 36 m 
och som självgående larvburna liftar mellan              
14 och 41 m till attraktiva priser.

www.autokrancentret.se                                                      

Ny 25 m 
”premiumlift”

JLG lanserar världens högsta bomlift
På CONEXPO i Lars Vegas premiärvisades 
senaste tillskotten i JLG stora produktutbud. 
Ultra Boom- liften 1850SJ är en självgående 
bomlift med en arbetshöjd på över 58 meter. 
Nyhet är även H340AJ, en unik hybridlift. 
Det är en fyrhjulsdriven bomlift med både 
diesel- och batteridrift som möjliggör arbe-
ten både inom-och utomhus.

1850SJ – Världens högsta bomlift
JLG har fokuserat på operatören, effektivi-
teten och produktiviteten på sin nya lift i 
Ultra Boom serien. Plattformskapaciteten 
är upp till 450 kg och för att kunna effek-
tivisera arbetet kör man 1850SJ till en max 
lyfthöjd på bara 4,40 min. LCD skärmen i 
korgen har grafisk visning av liftens position, 
motorstatus, bränslenivå, meddelande för 

felsökning mm.  Liften är utrustad med en 
jib-arm som i sig kan teleskopera upp till sex 
meter. Backtagningsförmågan är hela 40 % 
vilket ger en bra framkomlighet i terräng. 

H340AJ – Unik hybrid 
med diesel- och batteridrift

JLG presenterar världens första 4-hjuls-
drivna hybridbomlift – H340AJ. Liften har 
en arbetshöjd på över 12 meter och en 
räckvidd på 6.06 m som gör att du kommer 
upp och förbi många hinder. Liften drivs av 
en Kubota dieselmotor (6.6kW) som kan 
kompletteras med batteridrift som då även 
möjliggör arbete inomhus.  Liften har en 
backtagningsförmåga på hela 45 % vilket 
ger en mycket bra framkomlighet i terräng.

www.brubakken.se 

Det kommer en hel del nyheter från Flex 
Scandinavia i år. Först ut bland vårens ny-
heter från FleXXtra, Flex Scandinavia AB, är 
en serie mycket prisvärda diamantslipskålar 
under namnet PCD X, vilka hör hemma i det 
absoluta premiumsegmentet.

Tre varianter finns tillgängliga. PCD 
X1 har en diameter på 125 mm och är 
bestyckad med 6 stycken extremt robusta 
slipsegment med en höjd på 4,5 mm.

Nästa skål i serien är PCD X2/6. Även 
denna har 6 stycken kraftiga slipsegment 
med höjden 4,5 mm. Men här sitter de på 
en slipskål med diametern 180 mm, avsedd 
för marknadens stora betongslipmaskiner.

För de riktigt motorstarka slipmaski-
nerna finns även PCD X2/12. Denna har 
samma rejäla slipsegment som sina syskon, 
men antalet är hela 12 stycken sittandes på 
en 180 mm slipskål. Något för den som vill 
avverka ännu snabbare!

Samtliga PCD X slipskålar har 22,23 mm 
infästning för att passa merparten av markna-
dens maskiner samt en totalhöjd på 21 mm.

www.flexxtra.se

Nya diamantslipskålar 
från FleXXtra



Välkommen till Nordbyg 2014. 
Monter nummer: B12:30
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Ett viktigt hjälpmedel för hantverkare runtom i landet är servicebilen. Det är 
med detta eminenta fordon som man tillåts att enkelt ta med sig och förvara 
maskiner och utrustningar till och från arbetsplatsen. SRT listar här några 

nya och aktuella modeller som lanserats på marknaden.

serviceBilen
Hantverkarens bästa vän 

Hyundais modell H-1 Skåp utmärks av en dynamisk och modern design. Dessutom 
har den gott med plats för din last, samtidigt som den består av intelligent teknik 
och robust byggkvalitet. Under huven finner du 170 hästkrafter och ett vridmoment 
på hela 440 Nm. Bilen har dubbla bakdörrar och är, trots sin storlek, lättmanövrerad 
med en vändradie på endast 5,6 meter. Pris: 199 900 kr

Volkswagen imponerar även med deras nyhet Transporter RR, även kallat ”Racingskå-
pet”. Bilen vänder sig till de som vill ha en välutrustad skåpbil för både människor och 
mycket last. Den har ett långt axelavstånd, dubbla skjutdörrar och är förstärkt för att 
klara hela 3,2 ton. Dess TDI-motor på 180 hk, samt 4Motion och DSG automatlåda, gör 
detta till en bil för dig som vill ta dig fram snabbt, säkert och bekvämt. Pris: 369 000 kr

Hyundai H-1 Skåp volkswagen Transporter RR



www.SvenskRental.se  • Mars - April 2014 • Svensk Rental Tidning

TransporTBilar

17

serviceBilen
Hantverkarens bästa vän 

Fords skåpbil Transit har en lastlängd på 2490 mm och en 
nyttolast på 735-1198 kg. Det finns dessutom möjlighet att 
välja fram-, bak- eller fyrhjulsdrift, samt lågt eller medelhögt 
tak. Dess utrymme ger plats för upp till tre europapallar 1,2 
x 0,8 m. Den är uppdaterad på det sättet att den innehåller 
ett kraftigare motorsortiment som uppfyller de stränga, 
europeiska utsläppsstandarderna i Stage V. Dessutom har 
den en möjlighet till Auto-Start-Stop-system, som sparar 
bränsle och pengar varje gång man stannar. 

Ford Transit

Peugeot erbjuder flera olika transportbilar, såsom Partner 
och Boxer. Transportbilen Expert kallas dock perfekt 
anpassad till den lite större hantverkarfirman som kräver 
ett större utrymme. Lastvolymerna ligger på 5-6 m3 och 
du kan välja mellan två typer av fjädring i bakvagnen för 

Peugeot erbjuder flera olika modeller
god väghållning – standardfjädring och luftfjädring. Vad 
gäller miljö är Expert också att rekommendera, då de ef-
fektiva HDi-motorerna och det låga luftmotståndet gör 
Expert bäst i sitt segment när det gäller koldioxidutsläpp. 
Pris: 160 000-230 000 kr 

Även Renault har imponerande transportbilar. En av dem är nya Kangoo Express 
Maxi, som utmärks av sin maximala nyttolängd och minimala omfång. Man kan 
transportera föremål på upp till 2,9 m i längd, med upp till 770 kg nyttolast och upp 
till 4,6 m3 i nyttovolym. Man kan i denna kombinera transport av såväl personer och 
varor, tack vare det fällbara sätet. Man kan med andra ord vara fem i bilen och ändå ha 
en nyttovolym på 2,4 m3. Pris: 140 000-155 000 kr

Renault Kangoo Express Maxi
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Fiats nya skåpbil Doblò Skåp har kallats ”banbrytande” och erbjuder fler möjligheter än 
någonsin tidigare när det gäller att skapa tillväxt i ditt företag och förbättra kvaliteten på 
din arbetsdag. Max lastförmåga ligger på 925 kg och 4,2 m3 och är enligt Fiat bäst i klas-
sen på prestanda och funktionalitet. Bilen har skjutdörrar på sidorna och bakdörrar, vilka 
alla är av avsevärd storlek för att underlätta av- och pålastning. Pris: 130 000-180 000 kr 

Citroëns skåpbil Jumper är utformad för att kunna erbjuda många olika kombinationer 
av volymer och nyttolaster. Den har en skyddande stötfångare, breda sidolister, stora 
ytterbackspeglar och högt monterade bakljus. Den har en lastvolym på 8-17 m3 med 
fyra olika billängder på tre hjulbaser och tre olika höjder. Totalvikten ligger på fyra ton. 
Det finns dessutom ett stort urval av karosser, såsom skåpmodell med/utan rutor och 
chassi med enkel- eller dubbelhytt. 

Fiat Doblò Skåp 

Citroën Jumper 

Nissans Primastar är en annan skåpbil med stor lastkapacitet. Bilen erbjuder upp 
till 8,4 m3 flexibelt utrymme och 1285 kg maximal lastkapacitet. Eftersom du har 
valfriheten att välja mellan två längder och höjder och ett brev urval av tillvalsutrust-
ningar, finns det alltid en Nissan Primastar som passar dig. I hytten finns plats för tre 
personer.  Pris mellan 235 000-255 000 kr

Nissan Primastar

Opel släppte i september sin andra generation av Opel Vivaro. Modellen kombi-
nerar den lätta transportbilens funktionalitet med komforten i en personbil. Den 
iögonfallande designen kompletteras av toppteknologi och många praktiska, 
innovativa detaljer som, tillsammans med kraftfulla dieselmotorer med dub-
belturbo, gör Vivaro till en extremt attraktiv utmanare i detta viktiga segment. 
Pris från 184 900 kr

Opel Vivaro



HISS FÖR TEMPORÄR INSTALLATION

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

en ny standard. 

Trots 2000 kg lyftkapacitet
använder nya GEDA Multilift P22 endast 
en mast och det välkända och effektiva 
systemet med platt släpkabel.

Liksom övriga modeller i Multilift-serien
karaktäriseras GEDA Multilift P22 av 
sin kompakta byggform med fabriks-
monterad korg, fabriksmonterad
inhägnad med skjutgrindar samt
fabriksmonterad motortransmission.

info@bvm.se
www.bvm.se

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

en ny standard. 

Trots 2000 kg lyftkapacitetTrots 2000 kg lyftkapacitetT

MULTILIFT P22

till 200 m sätter Multilift P22 
en ny standard. 

NYHET!
GEDA

MULTILIFT P22

22 personer/
2000 kg

Besök vår monter B16:48
1-4 april 2014
Välkommen

GARO Elflex AB • info@garoelflex.se • Tel 0370-33 28 10 • www.garo.se

Just nu byggs en av Europas modernaste
köpcentrum för shopping och underhållning 
– Mall of Scandinavia i Solna.

Vi är med och levererar smarta byggcentra-
ler och energibesparande LED-arbetslampor 
till bygget!

Stolt leverantör till
MALL of SCANDINAVIA

Annons Rental nr 2 2014 - GARO Elflex.indd   1 3/27/2014   5:20:19 PM
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Bosch sladdlösa borrskruvdragare och slag-
borr/skruvdragare i 14,4 och 18 V-klassen 
är nu utrustade med borstlösa EC-motorer. 
Sortimentet kommer framöver bestå av 
borr- och skruvmaskinerna GSR 14,4 V-EC 
Professional och GSR 18 V-EC Professional 
samt slagborr/skruvdragarna GSB 14,4 V-EC 

Professional och GSB 18 V-EC Professional. 
Maskinerna ingår i Bosch Dynamics-serie 
som består av särskilt kompakta verktyg 
med lång batteritid. Med EC-tekniken har 
maskinerna fått en ännu längre livslängd, 
dubbelt så lång som verktyg utan EC-
motorer. De är särskilt användbara vid 

serieskruvdragning och hjälper exempelvis 
elektriker, rörmokare och snickare att göra 
jobbet snabbt och effektivt.

EC-teknologins fördelar
Till skillnad från traditionella DC-motorer 
med kolborstar är de borstlösa EC-motorer 
från Bosch helt underhållsfria. De har en 
effektivitetsgrad på över 80 procent, i 
stället för 60-70 procent, vilket betyder 
mindre värmeförlust. Maskinerna blir inte 
lika varma, och driftstiden ökar med upp 
till 30 procent per batteriladdning. Dess-
utom skyddar Electronic Motor Protection 
(EMP)-teknologin motorn mot överbelast-
ning. Det ger Bosch sladdlösa verktyg med 
EC-motorer 100 procent längre livslängd 
än maskiner med traditionella motorer. 
EC-tekniken gör det även möjligt med 
en mycket kompakt och lätt design. De 
två borrskruvdragarna i 14,4- och 18 
volt-klasserna har en huvudlängd på 
endast 179 mm, medan de två slagborr/
skruvdragarna är 189 mm långa. Maski-
nerna är därför smidiga att använda vid 
arbete över huvudhöjd och vid arbete i 
begränsade utrymmen.

Skruvdragare för 
kontinuerligt arbete

De nya skruvdragarna med EC-motorer 
är konstruerade för ständigt arbete på 

byggarbetsplatsen, i verkstaden eller i semi-
industriell produktion, som exempelvis el- eller 
möbelindustrin. Den kompakta konstruktionen 
gör dem speciellt lämpade för medelstora 
skruvar, som 6 x 60 mm, men har även gott 
om kraft för större skruv-och borrdiametrar. 
Alla fyra maskinerna har ett högt vridmoment, 
exempelvis har GSR 18 V-EC Professional ett 
vridmoment på 31 Nm vid skruvdragning i 
mjukt trä, och en 13 mm Auto-Lock-chuck 
som ger många olika användningsmöjlighe-
ter. Slagborr/skruvdragarna GSB 14,4 V- EC 
Professional och GSB 18 V-EC Professional 
ger hantverkaren ytterligare flexibilitet då de 
förutom att borra hål i trä och stål, även kan 
borra 13 mm-hål i tegel.

Alla maskinerna är utrustade med 
motorbroms för precisionsjobb vid serie-
skruvdragning. De har även en inbyggd 
LED-lampa med en nattbelysningsfunk-
tion för belysning av mörka platser, en 
monterbar bitshållare för smidig transport 
och förvaring av bits, utbytbara clips i olika 
färger för enkel märkning och igenkän-
nande av maskinen på arbetsplatsen samt 
en praktisk bältesclips för att kunna hänga 
ifrån sig verktyget i bältet eller på en stege.

De nya borrskruvdragarna och slagborr/
skruvdragarna finns hos återförsäljare av 
professionella verktyg över hela landet från 
och med april 2014.

www.bosch.se

Borstlösa EC-motorer även 
på sladdlösa skruvdragare

DeWalT® lanserar nya Xrp-skruvdragare
DEWALT® lanserar en helt nyutvecklad serie av XRP® 
skruvdragare med kolborstfri teknologi och 3 växlar. Den 
nya serien är det senaste tillskottet  till XR-serien och 
utgör en betydande utveckling med sin kompakta storlek, 
funktionalitet, gångtid och prestanda.

XRP är idealisk för borrning och infästning och designad 
för att klara de mest krävande arbetsuppgifter. Verktygen 
bygger på den beprövade DEWALT XR-plattformen  med 
metallväxellåda och intelligent elektronik i kombination  
med en kolborstfri motor och högkapacitets  4.0 Ah bat-
terier. Dessa batterier passar dessutom över 30 verktyg i 
XR-systemet.

Den nya XRP-serien har kortare längd och väger mindre 
än nuvarande modeller. De har även innovativ DEWALT 
E-Clutch, en kompakt elektronisk koppling som gör slag-
skruvdragaren 24 mm kortare i längd. Det ger också en 
mer konsekvent momentinställning  för samma resultat 
vid upprepad skruvdragning.

Vidare har XRP-verktygen ett unikt luftkylningssystem  
för att hålla optimal arbetstemperatur.  Istället för att varm 
förorenad luft passerar över motorn, drar verktyget svalare 
ren luft från foten på verktyget och kyler motorn effektivare.

Som med alla DEWALT-verktyg är XRP-verktyg ergo-
nomiskt utformade för att hjälpa användaren under långa 
arbetsstunder och har ett specialformat handtag för större 
komfort, stöd och optimal balans.

Ulf Olsson, nordisk utbildningsansvarig säger, “DeWALT 
XRP-skruvdragare har fått en helt ny konstruktion  för att 
möta hantverkarnas behov. Våra användare vill ha bästa 
prestanda från sina verktyg. De kräver även att de är mer 
kompakta och att batterierna håller så länge som möjligt. 
Det här var utmaningarna vi gav till ingenjörerna som 
utvecklade den nya XRP-serien. Resultat är de mest 
kompakta borrmaskinerna på marknaden med tre 
hastigheter och en oslagbar gångtid.”

Den nya DEWALT XRP-serien omfattar fyra modeller:
· DCD995 – 18 V slagborrmaskin/skruvdragare
· DCD990 – 18 V borrmaskin/skruvdragare
· DCD937 – 14.4 V slagborrmaskin/skruvdragare
· DCD932 – 14.4 V borrmaskin/skruvdragare

Varför DEWALT kolborstfria teknologi?
Motorn i ett standardverktyg  innehåller små kolborstar som 
genererar friktion när motorn snurrar. Detta resulterar i att 
värdefull energi från batteriet går förlorat som värme. DeWALTs 
XR kolborstfria motor reducerar kraftigt denna förlorade energi 
och det innebär att mer energi från batteriet används till själva 
arbetsuppgiften och ger användaren en stor förlängning av 
verktygets gångtid. En svalare kolborstfri motor håller också 
betydligt längre eftersom den utsätts för mindre skadlig värme.

www.dewalt.se

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

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

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



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

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

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



Svensk Rental Tidning • Mars - April 2014  • www.SvenskRental.se

22

norDBygg 2014 
– mötesplatsen för samhällsbyggande 
Nordbygg är fullbokat med över 600 utställare och man beräknar att 
nära 60 000 personer kommer att besöka mässan mellan 1-4 april.

Det här numret av SRT delas ut på Nordbygg som ar-
rangeras 1-4 april, 2014 på Stockholmsmässan i Älvsjö. I 
SRT 1, som kom ut i februari, listade vi de olika utställarna 
som har koppling till maskinuthyrningsbranschen. I det 
här numret hittar du en rad olika releaser och temaar-
tiklar om produkter som kommer att visas på Nordbygg.

Störst i Norden
Nordbygg har snabbt etablerat sig till Nordens största 
mässa inom byggbranschen. Här finns allt ifråga och 
maskiner, utrustningar, verktyg och material som används 
inom byggindustrin. Det enda man inte hittar här är de 
riktigt stora anläggningsmaskinerna. Det är mycket som 
händer under den fyra mässdagarna. Så pass mycket att 
det är svårt att sammanfatta in en artikel.

Mycket på agendan
Sverige Byggervecka och Sustainable days är två nya 
koncept på Nordbygg som lanseras till mässan 2014. 
Dessa kommer ytterligare att stärka Nordbyggs position 
som den ledande platsen för affärer och utveckling inom 
samhällsbyggnad i Norden.

Nordbygg arrangeras vid en bra tidpunkt då bran-
schen börjar ta fart igen. Sveriges byggindustrier tro att 
2014 blir ett år med full fart och konjunkturuppgång 
inom byggbranschen. I sin senaste prognos räknar man 
med ökning av bygginvesteringarna med en procent un-
der 2014, i huvudsak på grund av ökat bostadsbyggande. 
Samtidigt har hållbarhetsfrågorna vuxit sig allt starkare i 
branschen och detta kommer att speglas mycket tydligt 
på Nordbygg 2014 – inte minst i det nya konceptet 
Nordbygg Sustainable days – featuring Germany. Ett 
annat tema Renovera Energismart som tar helt nya grepp. 

Många föreläsningar
Man bör beteckna Nordbygg som den kanske vikti-
gaste mötesplatsen i Norden för samhällsbyggande. 
Förra gången mässan arrangerades kom 57 000 
besökare.

Parallellt med själva mässan arrangeras en rad 
olika seminarier och här följer några smakprov. Det 
arrangeras en arkitektfrukost den första april sedan 
hålls seminarier i energimärkning av värmepumpar och 
man pratar om installatörens roll. Man kommer att 
presentera Sveriges energisnålaste kontorsbyggnad. 
Det kommer att hållas ett seminarium i bättre inom-
husklimat, Grohe håller seminarium om vatten och en-
ergikontroll. Polska handelskammaren inbjuder till dis-
kussioner om svensk-polskt näringslivssamarbete. Man 
kommer att presentera ett stort test av pelletspannor 
för småhus samt presentera ett användargränssnitt 
med fokus på inneklimat och energianvändning. Listan 
på exempel på föredrag och aktiviteter på Nordbygg 
är lång och det bästa för dig som är intresserad är att 
besök mässans hemsida på www.nordbygg.se och 
klicka dig fram till fliken program.
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Stoxa AB som äger mässan Maskinexpo har förstärkt med 
två nya krafter inom bolaget som skall vara med och ta 
verksamheten vidare in i framtiden.

På VD-posten för Stoxa som bolag och för Maskinexpo 
har man anställt Göran Carlsson.

Göran har många strängar på sin lyra. Han har 
byggt upp MediaMarkt i Sverige, jobbat som skep-
pare i Frankrike  och tävlat i Rock- SM. Göran Carlsson 
tillträder som ny VD för STOXA/MaskinExpo och får 
ansvar för 110 hektar evenemangsområde och Nordens 
största maskinmässa.

”För oss som ägare känns det vitaliserande att efter 
tre bra decennier rekrytera en extern VD som tillför nya 
tankar och idéer till företaget”, säger MaskinExpos 
styrelseordförande Carina Tegelberg.

Göran Carlsson har två VD-tjänster i ryggen och 
har de senaste fem åren arbetat med att bygga upp 
Media Markt i Sverige.

”VD-rollen spänner över både STOXA och Maskin-
Expo, jag kommer in i utvecklingsfasen för ett välskött 
familjeföretag och ser verkligen fram emot att bygga 
vidare på den fina grund som lagts.”

Det första arrangemang Göran Carlsson blir del-
aktig i är MaskinExpo 22-24 maj.

”MaskinExpo har en tradition att lyssna på sina 
kunder och den inställningen var en förutsättning för 
att jag skulle ta det här jobbet.”

”Vi ska skapa förutsättningar för att bra möten 
uppstår mellan utställare och besökare, och det gör 
man inte om man inte lyssnar, lär och levererar”, 
säger Carina.

Göran Carlsson har tidigare varit VD inom Hem-
mabutikerna och Woody Bygghandel. Från sin tid i 
detaljhandeln tar han bland annat med sig vikten av att 
kund och säljare verkligen möts under positiva former.

”Att MaskinExpos utställare gratis får bjuda in 
alla sina kunder till mässan var ett bra steg. Det skapar 
förutsättningar för riktigt många besökare, något som 
i sin tur genererar ännu fler utställare och affärer.”

Det är här man ser den viktigaste uppgiften som 
mässarrangör, att skapa en plats där säljare träffar 
många kunder och dit kunderna gärna vill åka.

MaskinExpo är en del i VD-skapet, evenemangsom-
rådet STOXA 12 km från Arlanda är det andra.

Området som är byggt för mässor, festivaler och 
andra stora evenemang har plats för fyra stora evene-
mang per år.

”Vår förhoppning på Göran är att han, utöver de 
traditionella VD-uppgifterna för MaskinExpo, också ska 
fungera som en vitaliserande kraft och med orädda 
ögon se och utveckla de 110 hektar möjligheter som 
STOXA verkligen är”, säger Carina Tegelberg.

Göran Carlsson är 47 år, är gift och hart tre barn. 
Han bor I Solna. Hans bakgrund är bland annat Head 
of Construction, Expansion & Security på Media Markt, 

VD inom Hemmabutikerna och VD inom Woody Bygg-
handel. Han är utbildad marknadsekonom från Berghs, 
varit med och byggt upp 21 Media Markt varuhus och 
har Fartygs- & Maskinbefälsexamen från Chalmers. Han 
har dessutom jobbar som navigations- och båtlärare 
och har jobbat som skeppare på 80-fots Svanbåtar 
i Juan-les-Pins. På fritiden åker han gärna båt eller 
skriver och spelar musik. Han har bland annat varit så 
pass aktiv i musikvärlden att han fick stryk av Europe 
i Rock-SM 1982.

Ny platschef på Maskinexpo
Men inte nog med det. Stoxa anställer dessutom en 
ny platschef i Thomas Sönberg. Thomas kommer från 
Vika i Dalarna och är uppvuxen på en bondgård och har 
arbetat med maskiner, lastbilar och markentreprenader 
i hela sitt liv.

Thomas har yrkesförarbevis och behörighet att köra 
alla typer av maskiner, förutom kranbil.

När Thomas är ledig umgås han en hel del med 
sina tvillingar som fyller två år i april och tillbringar även 
mycket tid ute i naturen.

Maskinförare på heltid
Många av Maskinexpos utställare har under tidigare 
mässor träffat Maskinexpos maskinförare Tommy 
Alenholt. Tommy kommer från och med nu att arbeta 
året runt på STOXA och hjälper bland annat utstäl-
lare  med svar på praktiska frågor kring området och 
sina monter.

www.maskinexpo.se

Stoxa och Maskinexpo förstärker 
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Ny mötesplats
på väsTKusTen 

När mässan Byggmaskiner arrangerades på Svenska Mässan i Göteborg 
våren 2012 var omdömena efter mässan hårt kritiska. Utfallet blev inte 

vad man väntat sig med färre utställare och betydligt färre besökare. 
Byggmaskiner har under antal år kämpat med vikande popularitet. 

Försöken att vända den negativa trenden har varit flera, 
tyvärr utan någon riktig framgång. Men skam den som 
ger sig. Nu när mässan kommer att arrangeras för 31:a 
gången i Göteborg har man verkligen tagit ett helhets-
grepp. ”Igen?”, kanske någon säger. Men den här 
gången är det faktiskt annorlunda. Anki Fagerström var 
ny ansvarig projektledare för mässan då den arrangera-
des 2012 men hade precis utsetts innan mässan skulle 
arrangeras. Så det fanns då ingen tid för att göra några 
förändringar. Men nu har Anki och hennes team fått 
möjlighet att i lugn och ro dels utvärdera mässan 2012 
och dra upp nya strategier inför den nya mässan som 
arrangeras den 12-13 mars, 2015.

Ny mötesplats på Västkusten 
Man kan helt klart säga att mycket har hänt och allt är 
nytt. Inte det att man lämnat sin inriktning utan snarare 
förstärkt inriktningen för att träffa helt rätt den här 
gången. Det gamla namnet är borta. Idag heter mässan 
kort och gott Byggmässan. Det kommer att som tidigare 
finnas flera teman eller inriktningar. Hantverkarna är en 
sådan inriktning som är väldigt viktig och som man valt 
att fokusera på. En av underrubrikerna för mässan är 
därför: Byggmässan – för hantverkaren i tiden!

“Byggmässan skall vara enkel, effektiv och upple-
velserik”, så säger Anki Fagerström, affärsansvarig på 
Svenska Mässan, om den nya mötesplatsen Byggmässan.

“Det är ett helt nytt koncept som möter fackbe-
sökarna när Byggmässan arrangeras för första gången, 
12-13 mars 2015 på Svenska Mässan i Göteborg. Målet 

är att skapa en regional mötesplats för hantverkare, leve-
rantörer, distributörer, säljare och inköpare”, tillägger Anki.

På Byggmässan kommer det presenteras nyheter, 
produkter och tjänster som underlättar och effektivise-
rar hantverkarens vardag. Allt från verktyg, maskiner, 
tillbehörsutrustning, liftar, ställningar, lätta fordon med 
skräddarsydda inredningar, mobila tjänster, personlig 
skyddsutrustning till säkerhetslösningar på bygget.

De besökare mässan främst riktar sig till är byg-
gentreprenörer, inköpare från byggföretag, rental-
branschen och hantverkare. Bara i regionen finns drygt 
11 000 arbetsställen inom byggentreprenad och med 
ett växande behov av renoveringar och nybyggnationer 
finns goda framtidsutsikter för branschen.

“Den bästa hantverkaren”
Yrkestävlingen ”Bästa hantverkaren” arrangeras 
för första gången av tidningen DMH, Den Moderna 
Hantverkaren, i samband med mässan.

“Här kan fackbesökare delta, utmana kollegan eller 
hela arbetsplatsen. Det blir femkamp med olika hand-
verktyg och vi har naturligtvis med säkerheten som en 
viktig aspekt i alla moment”, berättar Anki Fagerström.

Att lära nytt skall vara kul, och det går som en röd 
tråd genom hela Byggmässan med inspirerande föreläs-
ningar och diskussioner med yrkesgrupper som knyter 
an till byggbranschen, exempelvis arkitekter, designers 
och inredare.

Addera till det experter på plats för att ge råd och 
tips inom försäkring, rotavdrag, hur man sammanstäl-

ler offerter samt frågor kring juridik och ekonomi. Med 
andra ord allt en hantverkare i tiden har behov av.

“Vi satsar stort på upplevelser och aktiviteter i 
olika former, vi vill engagera och beröra. Räkna med en 
byggmässa där pulsen är hög”, säger Anki.

I samband med att Svenska Mässan släppte sin 
första officiella pressrelease om Byggmässan 2015 
finns även en ny hemsida som berättar om mässan 
mera utförligt. Adressen är www.byggmassan.se. Vi 
kommer löpande i SRT att berätta om Svenska Mässans 
nysatsning inför Byggmässan 2015.

Anki Fagerström, ansvarig projektledare.
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Hos oss kan du hyra allt du
behöver till byggprojektet. 
Du kan även kombinera det 
du hyr med våra tjänster. 
 Kunnig personal och rutin-
erade teknikspecialister hjälper 
dig med behovanalys och projekt-
ering, leverans, installation, 
logistik, utbildning, underhåll 
och demontering. 

Helhetsleverantören*

*

VI UTRUSTAR BYGGET!
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Starke Arvid som ägs av familjeföretaget Aliatool är 
beläget med huvudkontor och fabrik i det lilla samhället 
Ljungskile på västkusten. Här har man bedrivit verksam-
het sedan 1978. Bolagets drivkraft har alltid varit att hitta 
smarta lösningar på problem som uppstår för byggindu-
strins aktörer, det vill säga entreprenörerna. “Vi älskar att 
hitta och lösa problem. Det är vår drivkraft och har alltid 
varit”, säger Starke Arvids Teknik/produktchef Peter Barck 
när han hälsar kunder och samarbetspartners välkomna 
till företagets Öppna Hus som hölls i början av mars. 

Problem är Starke Arvids specialitet
Rent generellt kan sägas att det Starke Arvid jobbar 
med att lösa problem och förse branschen med smarta 
hjälpmedel som underlättar entreprenörens vardag på 
många olika sätt. Starke Arvids produkter bidrar rent 
generellt till att göra arbetet smidigare med mindre oreda 
och bättre organisation, att göra det mera effektivt och 

Styrkemätning hos 
sTarKe arviD

Tillverkaren Starke Arvid i Ljungskile går ut stort i år och tror på 
en ljus framtid med en bred samling av nya produkter som man 

introducerar på marknaden i och med mässan Nordbygg. 
Största nyheten är en serie bestående av 10 effektiva glasliftar.

därmed produktivt, arbetet blir säkrare med mindre 
förluster både i material och pengar och till sist erbjuder 
Starke Arvids produkter en bättre ergonomi som sparar 
hantverkarnas kroppar och gör arbetet både lättare och 
därmed roligare.

Produktsortimentet
Produktsortimentet är indelat i tre grupper; Produkter 
för Transport och hantering, produkter för montage och 
produkter för hantering av byggavfall och för återvinning. 
Serien avseende transport och hantering består av ett 
femtontal olika produkter såsom flakvagnar, regelvagnar, 
verktygskistor, gipsblock, skivvagnar, lyft och el 8:or som 
är smidiga transportvagnar för olika typer av skivor med 
mera. Serien av montageutrustningar består av takhis-
sar och skivhissar för exempelvis enkelt kunna montera 
takskivor. Serien produkter för hantering av byggavfall 
och återvinning omfattar fodervagnar, materialslodor, 
gipsstrimlare, industritömmare som kombineras med 
bland annat fodervagnar för tömning av avfall med 
mera. Till detta kommer ett antal olika sidoprodukter så 
Starke Arvids sortiment är omfattande. Merparten av 
produkterna utvecklas och tillverkas vi anläggningen i 
Ljungskile. Totalt sysselsätter man 40 personer varav 29 

Från vänster Starke Arvids vd Mattias Hellner, 
Teknik/produktchef Peter Barck och försäljnings-
chef Daniel Gustafsson.

visningsrummet med några av de nya glasliftarna.



SMARTA SKIVLYFTAR 

PG MILJÖ ÄR DIN LEVERANTÖR AV KVALITETSPRODUKTER 
INOM BYGG- OCH ANLÄGGNINGSINDUSTRIN 

Exportgatan 33, 422 46 HISINGS BACKA 
031-58 31 30, info@pg-miljo.se, www.pg-miljo.se

Se vår hemsida för fler modeller, även för snedtak och väggmontage 
och med lyfthöjder upp till 4,50 m horisontellt och 5,90 m vertikalt 

Smarta tillbehör såsom 
lyftplattform och rullhållare 
för till exempel byggplast

SLIPP SÖLET, VÄLJ 
SANITETSMEDEL I 
TABLETTFORM

KÖRPLATTOR

STÖDBENS-
PLATTOR

•	 Skyddar ömtåliga ytor
•	 Nu i smart förvaringsrack
•	 Även specialtillverkning 

Alla produkter är certifierade och 
trycktestade av VKC Institute specia-
lized in testing synthetic materials

Vagnar och lyfthjälpmedel för 
smidig hantering av skivmaterial

Levpano 2 

•	 Endast	två	lösa	delar	
•	 Inbyggda	transporthjul
•	 Lyfthöjd	4	m
•	 Låg	lasthöjd

Gå gärna in och
läs fler nyheter 

och reportage på:

www.svenskrental.se

www.swedishrental.se
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jobbar i produktionen och 11 med arbetsledning, försälj-
ning och administration. Huvudmarknaden är Sverige 
men hela Norden är ett viktigt arbetsfält och man har 
återförsäljare i samtliga nordiska länder samt i England. 
Det sker även en hel del direktförsäljning till andra länder 
i Europa och övriga världen.

Ny serie glasbärare
Nu breddar Starke Arvid som sagt sitt produktsortiment 
ytterligare genom att lansera 15 nya produkter. Det var 
just dessa som marknaden fick en förhandsvisning av 
vid träffen i början av mars. Det handlar om en helt ny 
generation liftar för glaslogistik. Glasliftar eller lyftar har 
fått ett ordentligt uppsving då glaspartier blir allt vanligare 
i moderna byggnader. Men glaspartier väger mycket 
och är svåra att montera utan effektiva hjälpmedel. Om 
man tappar ett stort glasparti blir det snabbt dyrt och 
kan framförallt skada människor. Den nya generationen 
glasliftar består av sju modeller från 250 kg till den största 
liften på 1000 kg.

“Efter att ha arbetat nära marknaden i sin helhet och 
glasmontörer i synnerhet har vi provat ut ett komplett 
glassortiment som vi tror löser de flesta problem med 
tunga lyft av ömtåliga material. Vårt fokus i arbetet har 
legat på säkerhet och ergonomi utan att kompromissa 
med effektiva arbetsprocesser och en god arbetsmiljö”, 
säger Peter Barck.

Serien består som sagt av 10 modeller, alltifrån min-
dre manuella glasbärare till glasrobotar på flera hundra 
kilo med lyftkapacitet på 1000 kg som klarar att lyfta 
över fyra meter. Sortimentet är det mest omfattande på 

En uppsättning av de nya smarta lyfthandtaget 
för byggskivor.

marknaden. Med tanke på att byggarbetsplatser är en 
tuff och utsatt miljö, även om den ständigt förbättras, 
så erbjuder man även anpassade verktyg och hjälpmedel 
som har enkla och säkra lösningar på såväl funktionen 
som produktkvaliteten. Inget får gå sönder. Starke Arvids 
glassortiment är därför särskilt anpassade för att klara 
Nordens tuffa arbetsklimat med omväxlande värme, 
kyla, vind och fukt, utan att varken äventyra personalens 
säkerhet eller onödiga stillestånd på maskinerna.

De elektriska robotarna drivs med ett väl tilltaget 
batteripack som gott räcker för ett ordentligt arbetspass. 
Laddningen görs snabbt däremellan. Service och under-
håll kan enkelt utföras av behörig personal. Varje modell 
i sortimentet är försedd med en rad smarta egenskaper 
som gör arbetet smidigt och säkert. 

En annan enkel men intressant nyhet som man 
också lanserar är ett smart handtag för att bära olika 
typer av skivor. Med handtaget kan skivan balanseras 
mycket bättre och man får bra grepp. En enkel men 
genial lösning.

Alla nyheter från Starke Arvid kan beskådas i företa-
gets monter i B-hallen på mässan Nordbygg den 1-4 april.

Starke Arvids produktionschef Peter Barck i samspråk med glasmontörfirman Bäckman & Lind i Uddevalla.

Svetsning av fodervagn.

Automatisk skärning av de olika ingående 
komponenterna i  produktionen.

I mitten försäljningschef Daniel Gustafsson i 
samspråk med några kunder.



Maskinuthyrning i Storstockholm 
En stark aktör på marknaden för maskinuthyrning
ITEX Rental AB med mer än 25 års erfarenhet av maskinuthyrning för bygg- och anläggnings-
branschen är en av Storstockholms större fristående uthyrare. Hos oss hittar du det mesta du be-
höver för ditt arbete. I vårt breda produktutbud finns allt från mindre handmaskiner upp till 5-tons 
grävare, lastmaskiner, betonggolvslipar, skyliftar, rull- och fasadställningar m m. 

ITEX Rental utbildar
I samarbete med utbildningsföretaget Nikor AB erbjuder Itex ett flertal säkerhetsutbildningar. Nya 
lagar från arbetsmiljöverket kräver att alla som yrkesmässigt utför arbeten med byggställningar, 
mobila arbetsplattformar (skyliftar), gaffeltruckar eller heta arbeten skall ha en formell utbildning.
Utbildningen sker i våra egna lokaler i Bromma.

Välkomna till ITEX Rental AB 
- Din Hyrpartner!

DIN HYRPARTNER

ITEX Rental - Maskinuthyrning och försäljning
Mer än 25 års erfarenhet

BYGG
MARK
STÄLLNINGAR
LIFTAR

ÖPPETTIDER
Bromma

Mån-Fre 07.00-16.00
Ulvsundavägen 180

Tel: 08-29 20 20
Fax: 08-29 20 55

Vi tar hand om dina transporter 
med egna bilar eller genom 
välrenommerade bud- och 

transportbolag.



Psst! 
Nu kompletterar vi vårt redan starka sortiment 
med tre nya vinnare. En luftrenare för ännu 
större ytor, en ny trefassug med föravskiljare 
kopplad direkt på sugen (en enhet istället för 
två!) samt en gasdriven trefassug för byggen 
med begränsad tillgång till el. Självklart är de 
utrustade med ergonomiskt utformade handtag 
och H13-�lter, för att vara riktigt snälla mot 
både rygg och lungor. Se dem på Nordbygg. 

pullman-ermator.se

kom och träffa oss på Norbygg den 

1–4 april. vi finns i monter B10:21.

?

Vi fokuserar på en sak, att utveckla och leverera robusta 
maskiner till de mest krävande kunderna  - uthyrnings-
branschen. De vet att en viktig framgångsfaktor är en hög 
beläggningsgrad och det vet vi också. Swepac har mer 
än 40 års erfarenhet av konstruktion och tillverkning av 
markvibratorer som bara går och går. Men visste du att 
vi också har ett nytt sortiment av maskiner för betongbe-
handling - glättare, ytvibratorer/balkar och vibrator-
stavar? 
 
Swepacs produkter är utvecklade och konstruerade i 
Sverige baserat på våra kunders synpunkter. Intresserad 
av oss eller våra produkter? Ring då 0372 156 00. Läs 
mer om hur du kan minimera driftstopp och maximera 
drifttiden på www.swepac.se

H
IG

H
 QUALITY EQUIP

M
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T 
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ROM SWEDEN
 •
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Hitachi lanserar flera nyheter i 18V-serien: borrskruvdra-
garen DS 18DBL, slagskruvdragaren WH 18DBDL och 
mutterdragaren WR 18DBDL - alla med kolborstfri teknologi 
som nu levereras med 2x 5.0 Ah batterier och i staplings-
bara lådor. Med 5.0 Ah batterier ökas körtider ytterligare 
samtidigt som vikt och storlek bibehålls. De staplingsbara 
lådorna ingår i Hitachis nya förvaringssystem som nu in-
troduceras löpande.

Hitachis tar efter 18 månader med 4.0 Ah batterier 
nästa steg i utvecklingen och ökar batterikapaciteten  i 
18V-systemet med 25% till 5.0 Ah, samtidigt som vikt och 
storlek bibehålls. Tillsammans med kolborstfri motortekno-
logi  medför detta 100% längre körtid jämfört med maskiner 
med konventionell motor och 3.0 Ah batteri.

Alla Hitachis 18V-batterier med slidefäste, oavsett 
batterikapacitet, kan användas till alla Hitachiverktyg inom 
samma spänningsområde. Det gör Hitachis program av Tool 
Only (verktyg utan batteri/laddare) flexibelt och ekonomiskt 
för användaren.

Hitachis nya förvaringssystem med staplingsbara lådor 
introduceras nu löpande under året. För användaren medför 
dessa ergonomisk och enkel transport, samtidigt som för-
varing av elverktygen underlättas. Systemet är kompatibelt  
med flertalet andra förvaringssystem på marknaden.

Borrskruvdragaren DS 18DBL är en av Hitachis topp-
modeller  med flera innovativa funktioner som kolborstfri 
motorteknologi  och 4-funktionsläge.  Vridmomentet är 
hela 67 Nm och max varvtal 1,700 varv/min, vilket tillsam-
mans med den ergonomiska designen sammantaget ger en 
maskin för de verkliga proffsen.

Nyheter i Hitachis 18v-sortimentet: 
kolborstfritt, 5.0 Ah batterier och 
förvaringssystem

Mutterdragaren WR 18DBDL och slagskruvdragaren 
WH 18DBDL har även dessa kolborstfri motorteknologi  
och ger hela 250 respektive 165 Nm vridmoment trots sin 
låga vikt på 1.7 kg.

Samtliga produkter har Hitachis välkända ergonomiska 
design med låg vikt, smarta funktioner och balanserad 
viktfördelning.

Produkterna levereras med 2 st 5.0 Ah-slidebatterier  
och Hitachis fläktkylda kombiladdare  vilken möjliggör 
snabbladdning både i vägguttag och via bilens cigarettut-
tag. Som tidigare klarar Hitachis Li- Ionbatterier minst 
1,500 laddcykler.

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.

Hitachi Power Tools Sweden AB är en ledande leverantör 
av ergonomiska elverktyg, trädgårdsmaskiner och tillhö-
rande kringprodukter  på den svenska proffsmarknaden. 
Huvudsakliga distributionskanaler är fackhandel och kedjor 
inom bygg, industri och trädgård. Produktportföljen innefat-
tar varumärken som Hitachi, Bendof, Kongsberg, Niko, MFT, 
Basso och Olfa. Företaget är ett helägt dotterbolag  till 
Hitachi Power Tools Norway AS med verksamhet i Norge, 
Sverige, Danmark, Finland och Polen. Företaget ingår i den 
globala Hitachi Koki-koncernen.

www.hitachi-powertools.se

DEWALT lanserar ett multiverktyg inom XR-serien och sätter 
därmed en ny standard för prestanda och mångsidighet. 
Verktyget är utvecklat för arbetsuppgifter som kräver kraft 
och precision.

Den kompakta och kraftfulla 300 W kolborstfria motorn 
ger 0-20.000 svängningar per minut. Motorn ger ett sma-
lare, välbalanserat verktyg som är enklare att hantera och 
kontrollera än andra multitool på marknaden.

Det batteridrivna multiverktyget ger oöverträffad gång-
tid och är kompatibel med både 2.0 och 4.0 Ah DEWALT 
XR-batterier (Li-Ion). Dessa batterier passar dessutom över 
30 verktyg i XR-systemet.

För applikationer som kräver total kontroll ger den långa 
strömbrytaren mjukstart och variabel hastighet. Djupstop-
pet förbättrar kontrollen ytterligare och det ergonomiskt 
designade handtaget ger bekväm användning, även under 
längre stunder.

Multitool har också ett starkt LED-ljus som lyser upp 
arbetsytan. För effektivare dammhantering är verktyget 
kompatibelt med DEWALT Airlock dammutsugssystem.

 Det unika tillbehörssystemet med snabbkoppling ger 
enkelt och snabbt bladbyte med en hand.

Användningsområden: exakt kapning av lister, gips, 
metallrör etc., fogrensning, skära kraftiga tyger samt vinyl 
och golv, detaljslipning m.m.

Mats Gustafsson, nordisk produktchef, säger: ”DEWALTs 
batteridrivna multitool ger en enastående lösning för pro-
fessionella användare för kapning, slipning och skrapning. 
Med sin kompakta storlek och 300 W motor, är detta ett 
kraftfullt oscillerande verktyg som uppfyller kraven för alla 
professionella hantverkare så att de kan slutföra de mest 
krävande arbetsuppgifter med enastående precision och 
kontroll, samt ger bekvämligheten av en batteridriven enhet 
med oslagbar gångtid. Tillbehörssystemet med snabbkopp-
ling underlättar byte av tillbehör väsentligt. Det är ett viktigt 
tillägg till DEWALTs XR-serie.”

Varför DEWALT kolborstfria teknologi?
Motorn i ett standardverktyg innehåller små kolborstar 
som genererar friktion när motorn snurrar. Detta resulterar 
i att värdefull energi från batteriet går förlorat som värme. 
DEWALTs XR kolborstfria motor reducerar kraftigt denna 
förlorade energi och det innebär att mer energi från batteriet 
används till själva arbetsuppgiften och ger användaren en 
stor förlängning av verktygets gångtid. En svalare kolborstfri 
motor håller också betydligt längre eftersom den utsätts för 
mindre skadlig värme.

www.dewalt.se

DEWALTs nya XR-
multitool ger mångsi-
dighet en ny innebörd



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

Trygga höjdjobb

Ommes omtyckta och lättflyttade släpvagnsliftar finns med arbetshöjder från 10 till 29 meter. Perfekt för korta snabba 
underhållsjobb. Många modeller har också den nya korgen med slät undersida som underlättar jobb på tex. tak. 

Josefssons Maskinuthyrning AB i 
Enköping förnyar sin liftpark inför 
våren 2014  
Sju nya Omme släpvagnsliftar, levererade 
av  Brubakkens säljare Per Sten, har precis 
anlänt på gården i Enköping. 

Liftar är en viktig del i det stora maskin-
utbudet, som är allt från mindre verktyg till 
stora bomliftar och grävmaskiner.  

Företaget som drivs av familjen Josefsson 
satsar och bygger helt nya ändamålsenliga 
lokaler på hela 1 200 kvm. I och med inflytt-
ningen under våren, firar även företaget sitt 
20-årsjubileum. 

Tack och lycka till hälsar Brubakken AB.

Nya Ommeliftar till Josefssons i Enköping

Clarence Josefsson med sönerna Hampus och Pontus, här tillsammans med Per 
Sten från Brubakken framför det nya utbudet av släpvagnsliftar. Ommeliftarna är i 
varierande storlek med arbetshöjder mellan 10 och 18 meter.  

Liftar för vårens underhåll!

Ny korg med slät undersida

Nyaste liften i Ommes sortiment är 4200RJ med arbetshöjd på 
42 meter! Hybriddriften med både diesel och batteridrift samt den 
långa räckvidden på 12 meter gör att du har fina möjligheter för 
höjdjobb både inom- och utomhus.

Omme 4200RJ - ny hybrid larvbandslift!Nyhet!



Ny lift i JLGs Ultra Boom-serie -  självgående 1850SJ med hela 58 meters arbetshöjd.

H340AJ - ny unik fyrhjuls-
driven hybridlift!

Tyska kvalitetsliftar lätt och tung lastbil - arbetshöjder mellan 22 till 72 meter. Bild mitten T630 
och t.h. TB270

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

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! 

Nyhet! Världens högsta bomlift!

®

®

Nyhet!

Liftar för höjdjobb
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Cramo lanserar ett nytt varumärke, Adapteo, för att stärka sitt 
erbjudande av flyttbara lokaler.

craMo öKar 
satsningen på flyttbara lokaler 

Cramo ökar nu tillväxten av sin verksamhet inom flytt-
bara lokaler genom lanseringen av Cramo Adapteo.

För Cramo, som är det näst största maskinuthyr-
ningsföretaget i Europa, är modulära utrymmeslösningar 
en av de viktigaste tillväxtområden. Som en del av sin 
tillväxtstrategin antar Cramo ett nytt varumärke kallat 
Cramo Adapteo som avser flyttbara lokaler.

Utanför den traditionella byggsektorn har efterfrå-
gan på Cramos flyttbara ökat kraftigt i de nordiska och 
baltiska länderna under de senaste åren, särskilt inom 
den offentliga sektorn. Inom sektorn flyttbara lokaler är 
Cramo marknadsledande i norra Europa. Flottan består 
idag av 15300 enheter.

Modulära utrymmeslösningar utnyttjas bland annat 
som tillfälliga lokaler för kontor, skolor och vårdlokaler, 
när extra utrymme behövs eller vid renoveringsarbete. De 
är också utmärkta i situationer där dagisutrymme snabbt 
krävs på grund av plötsliga förändringar i demografi 
eller akuta problem med en befintliga byggnader som 
exempelvis mögelangrepp.

“De flesta förknippar Cramo med byggbranschen, 
men kunderna som hyr våra modulära utrymmeslös-
ningar är allt oftare den offentliga sektorn och fastig-

hetsbranschen. Med Cramo Adapteo vill vi ytterligare öka 
profileringen av Cramo inom dessa kundsektorer”, säger 
Petri Moksén, chef för Cramo Adapteos verksamhet.

Det nya namnet Adapteo kommer från det latinska 
ordet AD (till, mot) och APTO (justera, anpassa, förbe-
reda). Budskapet bakom namnet är att Cramos flyttbara 
lokaler kan anpassas till de behov kunderna har.

“Populariteten för flyttbara lokaler förklaras av det 
faktum att de idag anpassar sig helt till kundens behov. 
De finns inga begränsningar i omfång och anpassning. 
Av kostnadsskäl gör exempelvis fastighetsägare klockt i 
att hålla en nivå på 6-10% av modulära flyttbara lokaler 
i beståndet”, säger Moksén. 

“Men i Finland till exempel ligger nivån av flyttbara 
lokaler bara på två procent så det finns ett stort utrymme 
för tillväxt bara i Finland”, tillägger han.

Utrymmeslösningar avsedda 
för nordiska förhållanden

Cramo Adapteo kommer att införas i Sverige, Finland, 
Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Samtidigt 
är avsikten att öka samarbetet mellan de olika länderna. 
Cramo har för avsikt att sprida moduler mellan länderna 

i större utsträckning än tidigare. En av orsakerna är att 
utrustningen numera är betydligt mera kompatibel än ti-
digare. Man också att göra försäljningsarbetet tillsammans 
och bedriva mer gemensam produktutveckling än tidigare.

Förutom samarbete ett ökat samarbete mellan 
länderna och dess Cramo-bolag är de lokala arbetssät-
ten mellan de olika bolagen en stor konkurrensfördel. 
“Cramo har en stark ställning genom att verka effektivt 
lokalt i de olika länderna”, säger Moksén. 

“ Vi skiljer oss från många av våra konkurrenter 
på grund av det faktum att våra nya rymdlösningar har 
utformats i Norden för nordiska förhållanden. De uppfyl-
ler alla byggnormer och krav på bland annat ventilation, 
energieffektivitet och byggteknik. Under 2014 kommer 
vi också att presentera en helt ny lösning för flyttbara 
lokaler, som kommer att vara den mest energieffektiva 
och miljövänliga på marknaden”, avslöjar Mr Moksén.

År 2013 var hyrdes 12,3 % av Cramos flotta av 
flyttbara lokaler ut till bolag utanför byggindustrin. Här 
satsar man på en ökning av procentandelen och ökning 
kommer att förutom i Norden ligga i hela norra Europa 
inklusive Polen och Tyskland. Cramo Adapteo sysselsätter 
mer än 100 personer, varav 36 arbetar i Finland.



craMo öKar 
satsningen på flyttbara lokaler 

ABS dränkbara slampump XJ/XJS för drä-
nering och slampumpning är konstruerad 
för tuffa miljöer. Pumpens smarta funktio-
ner sparar energi, minskar slitage och gör 
det möjligt att kontrollera pumpens skick 
utan att behöva demontera den. Tack vare 
pumpens stabila drift, långa livslängd och 
bärbarhet är den idealisk för byggarbets-
platser och gruvor. 

Inbyggda smarta funktioner innebär:
•	 Lägre energiförbrukning och  

minskat slitage
•	 Korrekt rotationsriktning varje  

gång motorn startar
•	 Motorskydd
•	 Inga kontrollpaneler krävs Besök www.MadeForTheRealWorld.com  

eller skanna QR-koden för att  
se fördelarna för dig!

Sulzer Pump Solutions 
Sweden AB
Tel: 010-130 17 00 
Info.abs.se@sulzer.com 
www.sulzer.com

AquaTronic
•	 Säkerställer	korrekt	
motorrotation,	oberoende	
av	strömkälla

•	 Gör	det	möjligt	att	kon-
trollera	pumpens	skick	
via	USB-anslutning

AquaPlug
•	 Pumpstyrning	och	
övervakning	stoppar	
pumpen	vid	tomgång

•	 Larmar	vid	
motoröverhettning	och	
strömavbrott

•	 Indikerar	när	service		
behövs

Världens 
länspump
smartaste
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I fem år har Zenergy konstruerat bodar av flera olika slag. 
Förra året korades de som Sveriges mest energieffektiva 

byggbod. SRT har träffat Olle Magnusson, VD.

ZeNergy ZIP-boDeN 
energisnål och miljövänlig  

“Intresset är jättestort för just det här med energieffektivitet 
och miljövänlighet”, säger Zenergys vd Olle Magnussson.

De svensktillverkade arbetsbodarna Zenergy ZIP-
boden utmärker sig genom att vara konstruerade i 
magnesiumoxid och PIR, vilket möjliggör mycket fina 
energivärden. Bland annat medför detta att man släpper 
ut 50 % mindre växthusgaser vid tillverkning, jämfört 
med vanliga cementbaserade produkter. Magnusson 
menar att det inte skett mycket på den fronten på annat 
håll. Med Zenergy ZIP-boden sätts nya, högre standarder 
på byggbodar, ett stort, tekniskt steg gällande energief-
fektivitet och miljövänlighet.

gammal flotta i Sverige
“Det finns i snitt 40 000 byggbodar i Sverige idag. 
Ungefär hälften är äldre än 20 år och konsumerar stora 
mängder med energi på årsbasis, vilket kan vara upp till 
8000 kW-timmar. De moderna så kallade energieffektiva 
modulerna drar kanske 5000 kWh. Våra drar bara 1500 
kWh, så det är verkligen en effektivitet som gör att det 
lönar sig att investera i våra produkter. Det är det som 
skiljer oss åt huvudsakligen”, säger Magnusson.

På Zenergy vill man skapa en funktionell arbetsbod 
för omklädnad, dusch, toalett, kontor eller för boende. 
Den är även modern i sin design och Magnusson kallar 
den en ”prestigebod” värd pengarna. Med stort fokus på 
energieffektivitet och miljövänlighet, både i återvinning 
och produktion, eftersträvar Zenergy en unik position 
på marknaden och det snabbt.

ramavtal med Skanska Maskin Ab
I slutet av förra året tecknade Zenergy ett 3-årigt ramavtal 
med byggbolaget Skanskas dotterbolag Skanska Maskin 
AB. Zenergy är nu huvudleverantör för dem under en 
treårsperiod. Han beskriver hur Skanskas order ses som 
steg ett i en två- och trestegsraket, där första steget är 
värt ett antal hundra miljoner kr i omsättning.

“Med denna första, stora order från Skanska hoppas 
vi att andra potentiella kunder får upp ögonen för oss. 
Vi har fått en byggbodsgodkännandestämpel i och med 
Skanska-ordern. De har varit oerhört rigorösa i sin utvär-
dering av kvaliteten på vår produkt”, säger Magnusson.

Och redan har nya affärsmöjligheter tagit fart. 
Zenergy håller nu på att inleda ett samarbete med en av 
Europas största tillverkare av denna typ av moduler, vilket 
innebär att Zenergys bodar förhoppningsvis kommer att 
finnas på den europeiska marknaden i en nära framtid. 
Vi kommer förhoppningsvis även att sälja vår Zenergy 
ZIP-panel till andra modultillverkare och planerar även 
att producera moduler för studentboende. Det finns 
många tecken på Zenergys framgång.

För Magnusson är det tydligt varför.
“Vi har positionerat oss rätt med vår energieffektiva 

Zenergy ZIP-bod. Det är nu det handlar om att spara på 
energin och konsumera mindre och det ligger helt rätt 
i tiden med den produkt vi erbjuder. Det är en mycket 
spännande framtid vi går till mötes som bolag”, avslutar 
Magnusson.

www.zenergysystem.se

Zenergy AB har uppmärksammats för det fukt- och mögelre-
sistenta väggsystem Zenergy ZIP som bland annat används 
i de moduler och bodar som företaget tillverkar. Man har till 
exempel fått pris för Sveriges mest energieffektiva byggbod.

Grunden för företagets produkter är ett högisolerande 
material i sandwichkonstruktion. Zenergy ZIP, som elemen-
tet kallas, består av en isolerande kärna i mitten mellan två  
skivor av magnesiumoxid. Dessa kompletta skivor - med 
ett lamdavärde på endast 0,023 W/mC - kan förutom 
ytterväggar även användas som tak, golv och innerväggar.

”Fördelarna med magnesiumoxid är bland annat 
att det inte brinner. Skivan håller därför Brandklass A1, 
vilket är den högsta brandklassen. Zenergy ZIP-elementen 
medför tack vare sina energiegenskaper betydligt sänkta 
driftkostnader”, säger företagets VD Olle Magnusson.

Den kompletta skivan har god ljudisolerande förmåga 
och är dessutom okänslig för fukt. Tack vare att magne-
siumoxid är helt oorganiskt så möglar den inte heller.

Den goda energiprestanda hos företagets byggbo-
dar har fått många i branschen - både i Sverige och ute 
i Europa - att höja på ögonbrynen.

Energibehovet ligger på endast 53 kWh per kvadrat-
meter och år, vilket till och med är under byggnormen för 
permanenta byggnader. U-värdet ligger på 0,13, vilket är 
hälften av motsvarande siffra för konkurrenternas byggbodar. 
Tajmingen kunde inte vara bättre för företagets produkter 
och Olle Magnusson menar att efterfrågan är mycket god.

”Vi har tillverkat cirka140 bodar till bland annat 
Skanska och PEAB”, säger han.

Ett ökat miljöfokus som även spridit sig till byggarbets-
platser i kombination med en uppenbar besparingspotential 
för framförallt el och uppvärmning av byggbodar är några av 
förklaringarna till framgångarna med byggbodarna.

”Jag är övertygad om att Zenergy ZIP-materialet 
ligger i tiden då vi sannolikt även kommer att få ändrade 
byggnormer framöver med tuffare krav på energief-
fektivitet”, avslutar Olle Magnusson.

Hårdare krav ökar efter-
frågan på energieffektiva 
bodar och moduler
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Här presenterar vi de senaste produktnyheterna och uppdateringarna från 
både svenska och utländska länspumptillverkare. Samt en blänkare om att 

ett uppsving kan vara på gång för robusta proffspumpar.

länspuMpar 
de senaste produktnyheterna  

Grindex har alltid uppfattats som ett premiummärke med 
hög kvalitet och kostnadseffektiva produkter. Pumptillver-
karen vill behålla den positionen och har nyli-
gen lanserat en omfattande uppdatering av 
mindre länspumpar och alla slampumpar. 
Det vill säga länspumparna Minex, Minette, 
Minor, Major, Master och Matador och 
slampumparna Salvador, Senior och Sandy.

Grindex fokus är förbättrad prestan-
da och längre livslängd, samt att minska 
behovet av reservdelar och underhåll. 
De nya pumparna har färre delar, vilket 
minskar risken för inläckage och möjlig-
gör enkel och snabb service. 

För att göra underhållet ännu enklare 
och snabbare finns färdiga servicesatser 
till pumparna. Nya handtag med gumme-
rat grepp på metallstomme gör dem mer 
ergonomiska. Minor, Major, Senior och 
Sandy har även fått lyftöglor i handtaget.

Kylegenskaperna och torrkörnings-
prestandan har ytterligare förbättrats 
genom bland annat vidareutveckling av 
luftventilerna. Grindex lämnar två års torr-
bränningsgaranti mot skador på motorn 
orsakade vid sörpling eller torrpumpning.

De uppdaterade pumparna har en helt nykonstruerad 
tätning med ett robust metallhus för förbättrad värmeö-

verföring och förbättrad tätningsfunktion 
för ökad livslängd.

Pumparnas livslängd har ökats 
med nya slitstarka pumphjul för Minex 
och Minette, pumphus med en slitstark 
beläggning av polyuretan för Salvador, 
Senior och Sandy, samt ledskenedel med 
ett nytt polyuretan-alternativ för Minor, 
Major, Master och Matador. 

För att minimera risken för skador på pumpen finns 
det väl beprövade motorskyddet SMART, som bryter 
strömmen om temperaturen blir för hög eller om det fal-
ler bort en fas. SMART säkerställer också att pumphjulet 
roterar i rätt riktning.

Grindex Mjukstart ger en jämn belastning på motorn 
när pumpen startar genom att spänningen rampas upp 
gradvis tills nominell spänning är uppnådd. Mjukstarten 
reducerar även startströmsspikar och minimerar belast-
ning på mekaniska delar.

Atlas Copco
Atlas Copco har nyligen utökat sitt sortiment av små 
uthyrnings- och anläggningspumpar med WEDA 04S. 
Det är en portabel slam-/avfallspump på 0,4 kW med 
ett maximalt flöde på 270 liter/min och en maximal 
tryckhöjd på 10,5 meter. Den kompletterar den redan 
befintliga WEDA-seriens dränage-, slam- och restpumpar 
med enfas och under 1 kW;

”I vårt produktsortiment hade vi redan WEDA 04, 
en dräneringspump på 0,4 kW, men vi fick frågor och 
önskemål om en liten pump som också kunde han-
tera partiklar. Vårt svar är WEDA 04S”, förklarade Abet 
Cantuba, Product Marketing Manager Pumps på Atlas 
Copco Portable Energy, vid lanseringen. Att de minsta 
länspumparna – under 1 kW – blivit så populära är inte Grindex Major

Grindex 
Salvador

Grindex 
Minette
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konstigt. De är lätta att bära och är effektiva att använda. 
Det säger Gunnar Benselfelt, produktspecialist WEDA-
pumpar, på Atlas Copco. Samtidigt ser han flera fördelar 
med de mer robusta proffspumparna.

Att allt fler kunder varit intresserade av att hyra små 
länspumpar är inte konstigt. För det första installeras 
pumparna som regel för hand, och användaren är ofta 
tvungen att bära pumpen själv en bit för att lägga ner 
den på rätt ställe. Allt som kan minimera belastningen på 
kroppen är förstås välkommet för användaren.

Dessutom är det vettigt att ha en rätt dimensionerad 
pump – i stället för en som har överkapacitet – eftersom 
pumpen slits snabbare om den inte utnyttjas till fullo. En 
stor pump drar förstås också mer el.

Trenden har därför gått mot så kallade ”fractional 
kW”-pumpar, alltså pumpar med en effekt under 1 kW.

“Det har kommit allt fler modeller som är både 
lätta och billiga. Men de är inte reparerbara på samma 
sätt som de traditionella proffspumparna”, säger Gun-
nar Benselfelt.

Samtidigt har Gunnar märkt att intresset för ordent-
lig kvalitet – vad gäller både prestanda och slitstyrka – på 
produkterna växer i branschen. De lite enklare pumparna 
klarar inte alltid kvalitetskraven från uthyrningsföretagen.

“En traditionell proffspump har bättre material rakt 
igenom och motorn tål mer stryk. Atlas Copco erbjuder 
båda typerna och det finns många applikationer där de 
lite enklare pumparna räcker bra.”

Inom länspumpning av smutsigt vatten finns det fler 
pumptyper att välja på. Atlas Copco erbjuder både hy-
drauldrivna och pneumatiska pumpar. Har man tillgång 
till hydraulik från till exempel en grävare eller traktor kan 
den driva och reglera en dränkbar pump för länshållning 
eller slampumpning.

Atlas Copcos pneumatiska pumpar finns både som 
membranpumpar och centrifugalpumpar. Centrifugal-
pumparna fungerar som vanliga dränkbara pumpar 
medan membranpumpar har lite andra attribut; de kan 
exempelvis lätt hantera vatten eller annan vätska med 
mycket slam eller med hög viskositet och korrosiva vätskor. 

Den svenska marknaden för länspumpar börjar ta 
fart när våren kommer, efter att ha haft en lågsäsong 
under vintern – när det helt enkelt är för kallt.

“Generellt är uthyrning av pumpar stort i Sverige, 
och en väsentlig del av vår marknad. För Atlas Copcos 
del går två av tre pumpar till uthyrning.”

Flygt bIbo
Xylem Sverige har meddelat att den legendariska läns-
pumpen, Flygt BIBO, nu återlanseras i Sverige. Den nya 
Flygt 2800-serien inkluderar flera beprövade designfunk-
tioner hämtade från den ursprungliga länspumpen, såväl 
som innovativa förbättringar som ger de nya pumparna 
oöverträffad slitstyrka och drifttid.

Peter Hansen, produktchef på Xylem, säger så här 
om återlanseringen: 

”Vi är glada att kunna presentera nya Flygt BIBO. 
Driftsäkerheten och kapaciteten hos Flygt Bibo är välkänd 
i hela branschen och satte standarden för dränkbar 
länspumpning när de lanserades redan på 1960-talet.” 

“Över en miljon pumpar har sålts i det ursprungliga 
utförandet sedan de lanserades på marknaden. Den 
hyllade konstruktionen ligger till grund för Flygts nya 
generation BIBO-pumpar som nu har världens mest av-
ancerade pumpteknik och därmed erbjuder marknadens 
bästa länspumpningskapacitet.”

”Xylems nya Flygt BIBO-pumpar inkluderar flera 
innovationer såsom vårt hydrauliska system DuraSpin för 
oöverträffad slitstyrka, en ny patrontätning och en enda 
trimskruv för justering av pumphjulet. Alla dessa innovatio-
ner samverkar för att ge kunderna pumpar med hög drifttid 
och begränsade servicekrav till låg kostnad. Vi menar att 
lanseringen av nya Flygt BIBO är välkomna nyheter för alla 
inom gruv- och byggsektorerna som kräver förstklassiga 
prestanda från sina länspumpar”, avslutar Peter Hansen.

Flygt BIBO-serien omfattar de fyra modellerna 
2830, 2840, 2860 och 2870, med kapacitet att hantera 
flöden på upp till 100 liter/sek, tryckhöjder på upp till 
80 meter samt fasta föroreningar med upp till 12 mm 
diameter. Med motoreffekter från 3,7 till 18 kW, är denna 
pumpserie perfekt för yrkesmässig användning i de mest 
krävande miljöer.

“Nytt är också att BIBO-pumparna nu finns med i vår 
rentalverksamhet”, berättar Camilla Meyer. “I hyrflottan 
har vi fyra olika modeller av BIBO, nämligen: fyra 2840 
MT,  två 2860SH, två 2870 HT och två 2870 MT.Pumparna 
kommer fördelas och finnas tillgängliga runtom i Sverige.” 

Sulzer
Sulzer har nyligen lanserat nästa generation av läns-
pumpar, utvecklade för att klara svåra förhållanden vid 
väg-, bro- och tunnelbyggen samt inom gruvindustrin. 
Pumparna är, enligt tillverkaren, “världens tuffaste och 
smartaste” och finns tillgängliga i två serier: ABS dränk-
bara länspump XJ och ABS dränkbara slampump XJS.

Förutom stabil drift, lång livslängd och energieffek-
tiva motorer, IE2, är Sulzers dränkbara länspumpar fyllda 
med elektronisk intelligens, i form av AquaTronic och 
AquaPlug. Dessa enheter sparar energi, minskar slitage 
och ger kontroll av pumpens tillstånd utan isärtagning.

AquaTronic och AquaPlug ger korrekt motorrota-
tion, motorskydd, snabb bedömning av pumpens status, 
drift- och felhistorik, larm- och serviceindikering, minskad 
energiförbrukning och slitage med inbyggd nivåstyrning. 
Dessutom kräver pumpen ingen extern kontrollpanel.

AquaTronic-enheten gör att pumpen alltid startar 
med rätt rotationsriktning då den automatiskt kompen-
serar för felaktig fasföljd. Detta är något helt nytt för 
länspumpar. Elektroniken gör att pumpen automatiskt 
stoppas vid överbelastning eller överhettning. Någon 
extern startutrustning behövs inte. 

Dessutom slipper man onödig demontering – man 
ansluter pumpens kommunikationskabel till en dator 
och läser snabbt och enkelt av pumpens status. När det 
är dags för service finns instruktioner och reservdelslista 
tillgängliga i enhetens minne.

Pumparna är gjorda för att kunna köras kontinu-
erligt, men med ansluten nivåsensor till AquaTronic-
enheten kan de också startas vid en given vattennivå 
och stängas av då det inte finns något vatten kvar att 
pumpa. Genom att undvika torrkörning sparas energi 
och slitaget minimeras.

AquaPlug fungerar som en start-/stoppanel och 
erbjuder ett antal kontroll- och övervakningsfunktioner. 
Dessa larmar vid potentiella problem som vatten i olja, 
och stoppar pumpen vid hög temperatur, låg spänning 
och fasbortfall. Därigenom kan pumpen räddas från ett 
kostsamt haveri. AquaPlug kommunicerar med AquaTro-
nic-enheten i pumpen via strömkabeln med fyra ledare.

Atlas Copco erbjuder idag ett brett utbud av 
olika pumpar på den svenska marknaden.

Xylem Sverige återlanserar den legendariska 
länspumpen, Flygt BIBO, i Sverige.

Sulzer nya generation av länspumpar är utveck-
lade för att klara svåra förhållanden vid väg-, 
bro- och tunnelbyggen samt inom gruvindustrin.
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Det börjar bli dags att fundera på nomineringar. 
Sista anmälningsdatum är 2014-06-29
Information om nomineringsprocessen 

hittar du på www.pdworld.com/demoleringspriset.

Det Svenska Demoleringspriset är instiftat av tidningen Professionell Demolering och utdelas i samarbete 
med branschföreningarna Håltagningsentreprenörerna och Riv- och Saneringsentreprenörerna inom 

Sveriges Byggindustrier. Prisutdelning äger rum på DEMCON-Kalaset på branschmässan DEMCON 2014, 
InfraCity, den 4 september, 2014. Vid frågor om priset ring 08-585 700 48.

www.pdworld.com/demoleringspriset

Det Svenska Demoleringsprisets 
kategorier:

1.    Årets rivningsentreprenör
2.    Årets håltagningsentreprenör
3.    Årets rivningsprojekt
4.    Årets håltagningsprojekt
5.    Årets tillverkare/leverantör
6. 6.    Säkerhets- och Arbetsmiljöpriset
7.    Recycling- och Miljöpriset
8.    Stora innovationspriset för 
    tillverkare/leverantörer
9.    Det Svenska Demoleringsprisets 
   “Honorary Award”

Nyhet:
10.10.  Det Svenska    
     Vattenbilningspriset

Vilka får det svenska 
demoleringspriset i år?
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omme lanserar ny 42m hybridlift

powerful. revolutionary. intelligent. Modular. electric – det är priMe™

Omme Lift utökar sitt sortiment med en 
ny lättvikts hybridlift med 42 m i räck-
vidd. Liften lanserades på begärna från 
marknaden. Liftens modellbeteckning 
är 4200 RBDJ och är Omme Lift största 
bomlift  på band. Den teleskopiska 
bomme består av sju sektioner och ger 
en stabil maximal arbetshöjd på 42 m 
och en räckvidd på upp till 15,2 m 
med en 130° ledad jibb för noggrann 
positionering. Bommen kan höjas och 
förlängas samtidigt vilket underlät-
tar för att nå önskad höjd på kortast 

möjl iga t id. Automatisk nivel ler ing 
stödben driftsättning och indragning 
är standard.

4200 RBDJ drivs med diesel eller bat-
teridrift och är lika lämpad att arbeta ut-
omhus som inomhus. Batteriet på 400Ah 
laddas automatiskt när dieselmotorn 
körs och liftens konstruktion eliminerar  
spänningsfall som varit ett problem med 
nätdrivna liftar. 

“Det här är en lätt och utomordent-
ligt bra hybridlift som når hela 42 m. 
Vi lanserade 4200 RBDJ som svar på 

kundernas efterfrågan på den typen av 
lift”, säger Carsten Poulsen som är Area 
Sales Manager på Omme Lift.

Liften förflyttar sig snabbt och är två-
växlad vilket garanterar snabb etablering. 
chassit är konstruerat  för att passera i 
kuperad eller ojämn terräng. Liften väger 
bara 6805 kg och kan placeras i lutningar 
på upp till 27°. Omme Lift 4200 RBDJ 
kan därmed arbeta bekvämt utomhus i 
många områden som är olämpliga för 
konventionella stora liftar.

Liftens kompakta mått möjliggör 

åtkomst i trånga utrymmen. Transporthöjd 
är mindre än 2,00 m och längden 8,90 m. 
Korgen är lätt avtagbar. Bredden ligger på 
1,75 m  vilket ger stabilitet i sluttningar. 
Liften kan dras ihop hydrauliskt till endast 
1,35 m vilket gör att den tar sig in i smala 
gångar, korridorer och dörröppningar.
Omme Lift lanserar officiellt 4200 RBDJ 
på APEX-mässan i Amsterdam i juni 
och räknar med att de första enheterna 
kommer att lämna fabriken i Danmark 
senare i sommar.

www.ommelift.net

Husqvarna Construction Products lanserar i dagarna en helt 
ny produktseries kallade Husqvarna PRIME™. Produktse-
rien består av lätta, men ändå kraftfulla elektriska maskiner 
för handhållen kapning, borrning och väggsågning. Genom 
en innovativ kombination av högfrekvensteknik och digital 
teknik har man uppnått en helt ny nivå av effektivitet 
och användbarhet. För användaren innebär detta högre 
prestanda, högre produktivitet och bättre mobilitet. Po-

werful. Revolutionary. Intelligent. Modular. Electric – det 
är PRIME™. 

Lanseras på Nordbygg 
Den 1-4 april går mässan Nordbygg av stapeln och Husqvarna 
finns som vanligt med på plats. I Husqvarnas monter kommer 
besökarna att kunna se och känna på de nya produkterna och 
träffa säljare från det svenska säljbolaget. Man kommer lägga 
stort fokus på den nya revolutionerande produktserien PRIME™.

Ny produktkatalog för 2014
Husqvarna har också börjat distribuera sin nya produkt-
katalog ut till sina kunder. Hans Lück, som är chef för 
Husqvarnas svenska säljbolag, meddelar att den nya fräsch 
produktkatalogen är uppdaterad med alla nya produkter. 
Katalogen kan antingen läsas vi Husqvarnas hemsida eller 
rekvireras från en Husqvarna-säljare.

www.husqvarnacp.se 
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extremt kompakt 
cirkelsåg och sticksåg i 10,8 V-klassen
Den handhållna cirkelsågen GKS 10,8 V-LI Professional och sticksågen GST 
10,8 V-LI Professional från Bosch har en kompakt design, vilket gör dem 
användbara även i trånga utrymmen, exempelvis i samband med installation 
av kök eller arbete med möbler och utställningskonstruktioner.

Liksom resten av 10,8 V-serien kännetecknas den nya 
cirkelsågen och sticksågen av smalt handtag och låg vikt 
vilket ger stor kontroll och enkel hantering.

Den första handhållna och 
sladdlösa cirkelsågen i 10,8 V-klassen

GKS 10,8 V-LI Professional är den första handhållna 
sladdlösa cirkelsågen från Bosch i 10,8 V- klassen. I trä 
och träbaserat material har maskinen ett skärdjup på 26,5 
mm, något som ingen annan handhållen sladdlös cirkelsåg 
i samma voltklass har. Skärdjupet kan justeras med mil-
limeters noggrannhet. Cirkelsågen har en kompakt design 
och väger endast 1,4 kg med ett 85 mm sågblad och ett 
2,0 CoolPack Ah-batteri som levereras med maskinen. Detta 
gör den lätt och praktisk att hantera, även med bara en 
hand. Den maximala snedsågningen är 45 grader. Arbets-
tempot är högt med en hastighet av 1400 varv/min och det 
medföljande 2,0 Ah CoolPack-batteriet ger tillräckligt med 
kapacitet för att exempelvis såga en 20 meter lång och 
18 mm tjock MDF-skiva. Ett 4,0 Ah CoolPack- batteri kan 
köpas som tillbehör för att uppnå ännu högre prestanda. 
Den som vill såga med stor precision använder GKS 10,8 
V-LI Professional tillsammans med Bosch styrskenssystem 
eftersom maskinen har ett parallellanslag som även kan 
användas som en styrskensadapter. Verktygets kraftfulla 
LED-ljus ger en bra sikt av arbetsstycket och såglinjen. Cir-

kelsågens dammutsugsadapter är kompatibel med samtliga 
av Bosch utsugningssystem.

Den lättaste sladdlösa 
sticksågen i 10,8 V-klassen

GST 10,8 V-LI Professional väger endast 1,5 kg tillsammans 
med ett 2,0 Ah CoolPack-batteri vilket gör den till den lät-
taste sladdlösa sticksågen i sin klass. Ett nytt inslag bland 
Bosch professionella sladdlösa sticksågar är att den inte har 
ett bygelgrepp, utan ett traditionellt handtag likt sticksågar 
med sladd har, vilket gör sågen kompakt och lätt att hantera 
med sin längd på nästan 24 cm.

Sticksågen har en optimal design för smidig sågning 
underifrån och är därför lämplig att använda för exempelvis 
snitt i bänkskivor utan att få taggiga kanter. Maskinen klarar 
även att göra böjda snitt lika lätt som den skär i lister och 
plåt. Stavgreppet ger användaren ett bättre ergonomiskt 
grepp, vilket gör maskinen bekväm att arbeta med och ger 
mer kontroll i arbetet. Trots sin kompakta och ergonomiska 
design är den sladdlösa sticksågen extremt kraftfull. Maximalt 
skärdjup i trä är 70 mm, och tack vare SDS-systemet kan man 
byta ut bladet med en hand och utan användning av verktyg. 
Alla vanliga sticksågsblad med T- skaft kan användas. Den 
robusta aluminiumfotplattan är förstärkt med ett stålinlägg. 
En plastplatta kan fästas på fotplattan för bättre glidegen-
skaper och för skydd av känsliga ytor. Vridfunktionen gör 

det möjligt att anpassa sågen för olika arbetsmaterial. GST 
10,8 V-LI Professional är likt GKS 10,8 V-LI utrustad med ett 
LED-ljus som ger bättre sikt över såglinjen.

10,8 V-verktyg: låg vikt, 
kompakt  design och hög effekt

Bosch har sedan lanseringen av världens första profes-
sionella skruvdragare med litiumjonteknik under 2005 
utökat sin 10,8 V-serie som nu består av cirka 20 verktyg. 
Förutom olika typer av skruvdragare ingår exempelvis en 
tigersåg, en multicutter och en vinkelborrmaskin i den 
sladdlösa serien. 10,8 V-motorerna är lätta, kompakta och 
kraftfulla. Detta är möjligt genom exempelvis användningen 
av mindre motorer och växellådor i kombination med ett 
batterisystem med större kapacitet. Batterikapaciteten är 
nu 2,0 Ah för de batterier som medföljer maskinerna. Detta 
ger 10,8 V-verktygen ett optimalt förhållande mellan vikt 
och storlek. Den kompakta och ergonomiska designen gör 
arbetet med verktyget lättare.

GKS 10,8 V-LI Professional och GST 10,8 V-LI Profes-
sional finns hos återförsäljare av professionella verktyg över 
hela landet. För verktyg i en L-Boxx, inklusive två 2,0 Ah 
CoolPack-batterier, är det rekommenderade priset per styck 
2095 kronor exklusive moms. I soloversion utan batterier 
kostar de 1245 kr styck, exklusive moms.

www.bosch.se



Rörläggningslaser
“Marknadens bästa”

Tvåfallslaser
“Anläggarnas favoritlaser”

Karlstad
054 - 21 60 60

Göteborg
031 - 20 40 10

Stockholm
08 - 754 31 30

Växjö/ Helsingborg
040 - 49 03 40 www.blinken.eu

Planlaser
“Den optimala planlaser”

Multilaser
“Den kompletta lasern”

Det självklara valet!

GUARANTEE
TOPCON

L  A  S  E  R

B17:10

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

STÖRST I SVERIGE PÅ MOBIL SLANGSERVICE

SlangExpress
020-46 46 00

• Slangmontering på plats
• 24h service
• Ett nummer för alla bussar

• Förebyggande underhåll
• Slangdiagnostik
• Centralsmörjning

www.hydroscand.se



Svensk Rental Tidning • Mars - April 2014  • www.SvenskRental.se

44

Åkerströms Björbo lanserar 
nya medlemmar i Era-familjen 

De nya handsändarna med namnet Remotus Jupiter/Mercury 
Era, lanseras i tre standardmodeller (Jupiter); en sändare 
med 8 knappar, (Remotus Jupiter Era 8B), en med 6 knappar 
(Remotus Jupiter Era 6B), och en med 4 knappar (Remotus 
Jupiter Era 4B). Sändaren med 8 knappar finns även i sor-
timentet för kundanpassning (Mercury) där symboler och 
funktioner anpassas efter kundens önskemål. Knapparna 
är stora och tydliga och av 2-stegstyp vilket ger dubbla 
funktioner på varje knapp. Sändarna går mot den tidigare 
lanserade mottagaren RX160 som även är kompatibel med 
Åkerströms övriga sortiment. 

Väger endast 265 g
Handsändarna väger endast 265 g (inkl batteri) och har 
en mycket smidig och snygg ergonomisk design. Sändaren 
får plats i en hand och kan enkelt bäras med i en ficka på 
kläderna. Knapparna är lätta att manövrera och utformade 
för att även kunna användas med handskar. Sändarna har 
en grafisk display med ett tydligt och enkelt användargräns-
snitt. Lysdioder vid varje knapp indikerar vald funktion och 
en separat lysdiod indikerar ackumulatorstatus och drift. 
Sändarna har en lång drifttid på ca 40 timmar och uteffekten 
är ställbar. Sändarna kommunicerar på radiofrekvens 433-
434 MHz, 863-870 MHz och 902-928 MHz.

Helt vatten- och dammtät design och 
godkänd snabbstoppsfunktion

Sändarna är lämpade för både inomhus och utomhus 
bruk. De är IP67-klassade dvs helt vatten och dammtäta. 
Snabbstoppsfunktionen är godkänd enligt EN ISO 13849-1, 
Cat 3, Pl d i system tillsammans med godkänd mottagare. 

Fler modeller av midjesändaren
Samtidigt som de nya handsändarna lanseras, lanseras även 
fler modeller av midjesändaren som påbörjades förra året. 

”En riktigt bra sändare med många fina egenskaper och 
fördelar för ett brett användningsområde”, säger Andreas 

Hedström, försäljningschef Åkerströms. Vi erbjuder nu tre 
olika modeller av midjesändaren i vår standardfamilj Jupiter 
Era. Jupiter Era 90, Jupiter Era 100 och Jupiter Era 150. 
Jupiter Era 100 och 150 har grafisk display som standard, 
Jupiter 90 Era levereras utan display. Midjesändaren finns 
även i det kundanpassade sortimentet, med modellnamnet 
Mercury Era 100.

Integrerad säkerhetslösning för alla sinnen
Midjesändarna med display har en integrerad säkerhetslös-
ning för alla sinnen; ljud, vibration och röd varningsfärg. Alla 
modellers snabbstoppsfunktion är godkänd enligt EN ISO 
13849-1, Cat 3, Pl d i system tillsammans med godkänd 
mottagare. De är utrustade med tilt switch och aktiv stopp 
vilket innebär att de stoppar omedelbart vid exempelvis 
ett fall. Snygg ergonomisk design, gummerade handtag 
för bästa grepp och skyddande metallfötter är bara några 
av de goda fysiska egenskaperna.

Det bästa av det bästa
”Vi har verkligen lyckats få fram det bästa av det bästa”, 
säger Andreas Hedström, försäljningschef på Åkerströms 
Björbo. Vi arbetar intensivt med framtagningen av alla nya 
produkter som kommer att öppna upp nya dörrar för oss 
och vi kommer att med detta kompetenta sortiment kunna 
förstärka vår position ytterligare både på hemmamarknaden 
och i marknader i och utanför Norden. Självklart med hjälp 
av våra befintliga och nya distributörer runt om i världen.

Lanseras på Underhållsmässan i Göteborg 
och Hannovermässan i Tyskland 

”Vi kommer att lansera produkterna på Underhållsmässan 
i Göteborg 11-14 mars och kort därefter även på Hanno-
vermässan den 7-11 april, där vi deltar med egna montrar, 
avslutar Andreas”. Sändarna kommer att kunna beställas 
från nästa vecka och levereras före sommaren 2014.

www.akerstroms.se

Den nya serien produkter tillhör familjen Remotus, radiostyrning för säker-
hetskritiska industriella och mobila applikationer och kännetecknas med ro-
busthet, flexibilitet, tillförlitlighet, gedigen svensk design och god ergonomi.

Nyheter i 
hitachis 
18V-sortimeNt: 
Byggradio, Gäng- 
stångskap och 
Arbetslampa
Hitachi lanserar fler nyheter i 18V-serien: Byggradion UR 
18DSL2, Gängstångskapen CL 18DSL och Arbetslampan 
UB 18DGL. Samtliga modeller adderas till Hitachi Toolbar, 
Hitachis sortiment av elverktyg i 18V-serien som levereras 
utan batterier och laddare (Tool Only), vilket medger ett 
kostnadseffektivt och flexibelt sätt att gradvis bygga upp 
en egen verktygspark.

Byggradion UR 18DSL2 erbjuder ett bra ljud och bas 
tillsammans med en robust design. Integrerat förvaringsfack 
för smartphones, upp till 28 timmars drifttid (5.0 Ah batteri) 
och kompatibilitet med så gott som samtliga 9.6-18V-
batterier från Hitachi är några av nyheterna.

Gängstångskapen CL 18DSL är en specialmaskin för 
kapning av gängstång M6-M10 mm utan att deformera 
gängorna. Maskinen ger snabba och rena kap utan gnistor, 
spån eller ljud. Kaptiden för M10 är endast 2.3 sekunder och 
upp till 880 kap kan göras per laddning. CL 18DSL levereras 
både som Tool Only och komplett med 2 st 4.0Ah batterier 
samt kylfläktförsedd laddare.

Arbetslampan UB 18DGL är en ljusstark arbetslampa 
med vitt LED-ljus som erbjuder många smarta funktioner 
- ljusstyrka i två lägen, upphängningskrok och justerbar 
vinkel. Ljusstyrkan är hela 250 lx/m i “High mode”.

Samtliga nya produkter har Hitachis välkända ergono-
miska design med låg vikt och smarta funktioner.

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-powertools.se



Den höglyftande hjullastaren L180HHL, 
komplett med valfri timmergrip från Volvo, 
är utformad för att kunna lyfta högre än 
någon annan vid timmerhantering. Med 
Volvos unika high-lift system kan L180HHL 
inte bara stapla timmerstockar högt och 
därigenom maximera utrymmet på tim-
merupplaget, utan hanterar dem också 
snabbt och säkert, för effektiv lastning 
och avlastning. Tack vare maskinens över-
lägsna stabilitet ökar också hastigheten 
och säkerheten i varje arbetscykel, vilket 
gör att maskinen kan köra snabbt när den 
transporterar en last.

Effektiv och miljövänlig 
L180HHL är inte bara en exceptionellt pro-
duktiv maskin – den är också förvånansvärt 
bränslesnål. Med Volvos senaste Steg IV-
teknik uppfyller den kraftfulla D13J-motorn 
strikta utsläppskrav samtidigt som den leve-
rerar hög prestanda och låg bränsleförbruk-
ning. Motorns bränsleekonomi förbättras 
sedan ytterligare tack vare Volvos perfekt 
matchade drivlina och intelligenta hydraulik, 
som ger kraft endast vid behov. Den lastkän-
nande hydrauliken säkerställer också snabb 
respons för överlägsen kontroll över lasten 
samt kortare cykeltider. En annan intelligent 
funktion är RBB (Reverse By Braking) som 
automatiskt ansätter färdbromsen när fö-
raren ändrar maskinens färdriktning. Detta 
gör inte bara att du sparar bränsle utan 
minskar även belastningen på drivlinan, 
vilket i sin tur ger komponenterna längre 
livstid. I Volvos Optishift-teknik kombineras 
RBB-funktionen med en momentom-
vandlare med lock up-funktion så att en 
direkt drivning skapas mellan motorn och 
transmissionen. Detta gör att kraftförlusten 
i momentomvandlaren elimineras och 
bränsleförbrukningen minskas med upp till 
18 %. Eco-pedalen minskar också bräns-
leförbrukningen tack vare ett mekaniskt 
mottryck som uppmuntrar föraren att lätta 

på gasen när motorns varvtal är på väg att 
överskrida det optimala driftområdet.

Hög tillgänglighet, 
minimalt underhåll 

Ägarna kommer inte bara att märka att 
bränslekostnaderna minskar – de kan 
också se att utgifterna för service och 
reservdelar sjunker tack vare maskinens 
hållbara konstruktion. Batterierna är 
underhållsfria, liksom bakaxelns vaggor, 
som är utrustade med permanentsmorda 
bussningar och lager. Slitaget på maskinen 
minskar, tack vare ett centralsmörjnings-
system som kan ställas in beroende på 
användningsområde. En hydrauldriven 
kylfläkt skyddar också maskinens viktiga 
komponenter från överhettningsskador. 
Fläkten aktiveras automatiskt vid behov, 
vilket begränsar förbrukning och buller 
– och den kan köras i motsatt riktning 
för att rengöra kylenheterna. För extra 
säkerhet finns ett brandsläckningssystem 
som tillval. Detta består av upp till 16 
munstycken som aktiveras automatiskt i 
motorrummet. Systemet är specialbyggt för 
Volvos hjullastare och kan även aktiveras 
manuellt inifrån eller utifrån hytten.

Enkel service 
Dagliga servicekontroller kan utföras snabbt 
och enkelt, tack vare grupperade service-
punkter, vilket gör att maskinens drifttid 
kan maximeras. Hela hytten kan lutas i 35 
eller 70° via en hydraulpump, för att göra 
de viktiga komponenterna lättåtkomliga. 
Den breda motorhuven öppnas elektriskt 
så att föraren och teknikern inte behöver 
hjälp. Servicekontrollerna förenklas också i 
situationer med dålig belysning, tack vare 
maskinens instegs- och arbetsbelysning 
med LED-lampor som lyser upp hytt och 
omgivning för att öka säkerheten vid i- och 
urstigning.

www.volvo.com

volvo L180HHL höglyftande 
hjullastare når nya höjder

Uppgång!
Hissar och arbetsplattformar från Alimak Hek underlät-
tar arbetet för många olika användare inom mängder av
industrier på alla kontinenter över hela världen.
Byggmarknaden världen över befinner sig just nu i ett
förändringstillstånd. Byggnaderna som uppförs blir allt
högre och mer komplexa, och de byggs på annat sätt än
för bara tio år sedan. Vad gäller bestämmelser, säkerhet
och service ställs allt högre krav. Vi känner oss hemma i
den här världen. Stora som små kunder kan räkna med
att hisslösningarna från Alimak Hek ökar produktivi-
teten, förbättrar kvaliteten, tillförlitligheten och inte
minst de anställdas säkerhet och trivsel.

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

www.alimakhek.se
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En branschfest 
värd att vänta på

Boka 
monter!
Boka på

demcon.se

Du missar väl inte “Det Svenska Demoleringspriset” som 
delas ut på DEMCON-kalaset 4 september, kl 19.30. 
Anmälningar till priset på www.pdworld.com/demoleringspriset

Branschmässan som alltid tar dig till nya höjder inom:
• Demolering • Betonghåltagning • Slipning och polering av betonggolv 
• Recycling • Hantering av damm och betongslam • Vattenbilning • Sanering 
• Diamantverktyg • Ground Penetration Radar • Jordrening • och mycket mera

4-5 september, 2014
InfraCity, Stockholm
www.demcon.se • info@demcon.se • 08-585 700 46

Guldsponsorer: Silversponsor: Bronssponsor: Supporters: Press: Arrangör:



www.SvenskRental.se  • Mars - April 2014 • Svensk Rental Tidning

2
 0

 1
 4

En branschfest 
värd att vänta på

Boka 
monter!
Boka på

demcon.se

Du missar väl inte “Det Svenska Demoleringspriset” som 
delas ut på DEMCON-kalaset 4 september, kl 19.30. 
Anmälningar till priset på www.pdworld.com/demoleringspriset

Branschmässan som alltid tar dig till nya höjder inom:
• Demolering • Betonghåltagning • Slipning och polering av betonggolv 
• Recycling • Hantering av damm och betongslam • Vattenbilning • Sanering 
• Diamantverktyg • Ground Penetration Radar • Jordrening • och mycket mera

4-5 september, 2014
InfraCity, Stockholm
www.demcon.se • info@demcon.se • 08-585 700 46

Guldsponsorer: Silversponsor: Bronssponsor: Supporters: Press: Arrangör:



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 regis-
terannons kontakta tidningen på info@svenskrental.se

Anläggsmaskiner: Uthyrningssystem: Containrar:

UTHYRNINGSSYSTEM från MCS

Nöjda kunder  =  
Lönsam uthyrning

Kontakta oss på:  
08 – 50 52 10 42 

info@mcs-software.se

www.mcs-software.se
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www.savehyr.se
malmo@savehyr.se

0708 - 53 50 05

annons_container-ny.indd   1 2014-03-18   22:25

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
www.hydroscand.se

Byggkompressorer utan 
kompromisser

kaeser.se

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

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

Hydraulik:

Liftar/Kranar/Ställningar:

Pumpar:

Elverktyg:

Branschföreningar:

Bosch mätverktyg!
 100% professional!

www.brubakken.se

Wirtgen Sweden AB
Tel.: 0470-100 91 
www.wirtgen.se

Anz_Wirtgen Sweden_60x40mm.indd   1 30.01.14   14:55
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by
Orka mer!  
Välj grönt.

hitachi-powertools.se

Innovativa lösningar. 
Gröna verktyg.

www.svenskrental.se www.swedishrental.se

Gå gärna in och läs fler nyheter 
och reportage på:

www.svenskrental.se
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En fjärdedel av svenska företag 
saknar kvinnor i ledningsgruppen
Jämställdheten i svenska företagsledningar står still 26 procent av svenska företagsled-
ningar utgörs av kvinnor Stora regionala skillnader, Stockholm mest jämställt Ökat stöd 
globalt för kvotering, men inte i Sverige.

Revisions- och konsultföretaget Grant 
Thornton har inför internationella kvinno-
dagen undersökt jämställdheten i företags-
ledningarna i 45 länder. Undersökningen 
visar att trots jämställdhetsdebatter, förblir 
andelen kvinnor i företagsledningarna 
mindre än en fjärdedel (24 %) sett på global 
nivå. I Sverige är tendensen densamma. I 
år utgör kvinnorna 26 procent av svenska 
företagsledningar, i princip status quo från 
förra året (27 procent). Fortfarande saknas 
kvinnor helt i en fjärdedel av de svenska fö-
retagsledningarna. Inte heller där har skett 
någon som helst förändring de senaste åren.

”Det är frustrerande att se att ingenting 
händer”, säger Peter Bodin, vd på Grant 
Thornton. Trots alla diskussioner och debat-
ter, så står det i Sverige helt still på detta 
område, liksom i så många andra länder. 
Detta borde vara en viktig fråga om vi vill 
ha ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt 
svenskt näringsliv i framtiden. Kvinnor do-
minerar idag på högskolor och universitet. 
Kompetensen finns alltså, men detta slår 
inte igenom på ledande positioner.

Överst på listan över länderna med 
de mest jämställda företagsledningarna 
återfinns i år Ryssland. Ryssland toppade 
också listan för två år sedan och brukar 
återfinnas i toppskiktet tillsammans med de 
baltiska staterna och vissa asiatiska länder. 
I botten av listan återfinns Japan, som legat 
sämst till ända sedan mätningarna startade 
för tio år sedan.

Stockholm tar täten
I Stockholm saknar bara 16 procent av 
företagsledningarna en kvinna i företags-
ledningen, att jämföras med 29 procent i 
landet utanför de tre storstadsregionerna 
och Sverigesnittet på 25 procent. I Stock-
holm har också nästan en fjärdedel (24 
%) av företagen en kvinna som vd (CEO). 
Rikssnittet ligger här på 12 procent och 
utanför storstadsregionerna är andelen 
så låg som åtta procent. Totalt sett utgör 
kvinnor 38 procent av företagsledningarna 
i Stockholm, vilket är väsentligt högre än 
Sverigesnittet på 26 procent och jämfört 
med t.ex. Malmö som har så liten andel 
som 21 procent.

Två av hundra är kvinnor
Grant Thorntons undersökning har också 
kartlagt hur stor andel av företagen som har 
kvinnor på andra så kallade C-suite-titlar. 
Det visar sig att den mest ovanliga titeln 
för en kvinna är att vara CIO (it-chef). Bara 
två procent av de intervjuade företagen 
har en kvinna på den posten. Betydligt mer 
vanligt är det att vara CFO (ekonomichef), 
där 36 procent av dessa tjänster innehas 
av en kvinna. Näst mest vanligt är HR-chef, 
23 procent och marknadschef, elva procent. 
Bara sex procent av företagen har en kvinn-
lig försäljningschef, vilket återigen visar på 
svårigheten att få fler kvinnor till positioner 
med ett resultatansvar, vilket ofta senare 
banar väg till en vd- eller styrelsepost.

Ökat stöd för kvotering
Grant Thorntons undersökning visar på ett 
ökande stöd för kvotering för att få fler kvin-
nor till styrelser. Globalt anser nu 45 procent 
av de intervjuade företagsledarna att man för 
noterade företag borde lösa problemet med 
få kvinnor genom kvotering. Så sent som 
förra året ansåg bara 37 procent globalt att 
man borde kvotera. I Sverige minskar dock 
kvoteringsanhängare något från 26 procent 
till 23 procent. Inom EU har stödet ökat kraf-
tigt från 33 % till 41 % där kvotering ligger 
närmast att införas. Allra mest ökar stödet för 
kvotering inom BRIC-länderna som gått från 
41 till 72 procent på bara ett år.

Om undersökningen
Grant Thorntons International Business 
Report (IBR) ger insikter om åsikter och 
förväntningar hos fler än 12 500 företag 
årligen i 45 länder. För de resultat som pu-
bliceras här har 6700 företagsledare inter-
vjuats mellan november 2013 och februari 
2014, däribland 540 svenska företagsledare 
i företag med 50-500 anställda. Primärt 
intervjuas vd-ar och styrelseordförande via 
telefon, men i enstaka länder kan andra 
intervjuformer förekomma av legala skäl. 
Datainsamlingen och bearbetningen av 
materialet sköts av Grant Thorntons resear-
chpartner Experian. Intervjuerna i Sverige 
görs av företaget Prospector. Grant Thornotn 
har mätt jämställdheten i företagsledningar 
sedan 2004.

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

Vi hyr ut allt du behöver för att  
flytta vatten snabbt 
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När du behöver flytta vatten med kort varsel är Flygt Rental  
alternativet för sunda siffror och lugna magar. 

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

Flygt Rental, för tillfälliga 
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DETTA MÅSTE HISSAS! Vi fyller 25 år i år och det firar vi med en mängd olika 
spännande aktiviteter under året tillsammans med våra vänner – både nya och de som 
varit med sedan 1989. Varmt välkomna till det fristående alternativet i södra Sverige 
som optimerar en lösning för varje behov. Och vad gäller festligheterna... FIXAR VI!

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

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

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

SÄVE Hyrmaskiner

www.savehyr.se
facebook.com/savehyr
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