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verkstad och
utökat sortiment
av Wedapumpar
För att möta trenden mot mindre pumpar
för enkla och snabba behov av avvattning
introducerar nu Atlas Copco Construction
Technique 4 nya pumpar i tillägg till de redan
existerande WEDA proffspumparna.

72 Byggmaskiner

Viktig mässa för
rentalbranschen

26
		 GEDA på allvar till Sverige
GEDA är ett av de stora internationella namnen inom sektorerna person- och materialhissar och ett
vanligt hjälpmedel på bland annat byggarbetsplatser runt om i världen. Nu kommer fabrikatet på
allvar till Sverige genom Göteborgsföretaget BVM, ByggVärmeMaskiner AB.
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Mellan den 12–15 mars slår mässan Byggmaskiner i Göteborg upp sina portar för 30:e
gången. Byggmaskiner har med åren blivit
ett allmänt begrepp inom den svenska byggindustrin och i synnerhet vad gäller rentalmarknaden.

Bättre än väntat
Nytt år och nya utmaningar. Vintern har för tredje året i rad
drabbat vårt avlånga land som ett knytnävslag med snö och
kyla från norr till söder. Tuffa vintrar sätter naturligtvis käppar
i hjulet för olika typer av byggprojekt. Men med en darrig
konjunktur kanske det har sin fördelar då jobben ändå inte
kan starta på grund av vädret. Jag var för en månad sedan på
ett vattenbilningsprojekt utanför Östersund. En turbinkammare
skulle bilas och renoveras. Men pumpen som stod utomhus
kunde inte startas den dagen på grund av minus 30 graders
kyla. Iskall luft rakt in i pumpen skulle kunna äventyra hela
jobbet. Följden blev naturligtvis förseningar. Situationen känns
nog igen på många byggen runt om i landet. Positivt är det
dock för de som säljer värmefläktar till
byggen eller utrustning för att tina upp
frusen mark. För det lär behövas i år som
de andra två åren bakåt i tiden.
Under hösten var det väldigt mycket
oro inför framtiden i spalterna och i
dialogen mellan människor om hur
2013 skulle utvecklas sig för bygg- och
anläggningsbranschen. Nu är vi där, i
2013 alltså. Men det är lite för tidigt att

sia om hur året kommer att utvecklas men faktum är att den
allmänna uppfattningen upplevs mycket mera positiv än förväntat.
Som redaktör pratar man med branschfolk hela tiden. Det flesta
uthyrare jag pratat med tycker att det snurrar på väldigt bra.
Det samma säger många leverantörer till uthyrarna. Efterfrågan
är definitivt i paritet med förra året och man upplever inte den
åtstramning som många befarade för året. Kan det vara så att
faktiskt 2013 kommer att hamna på samma nivå som 2012
och kanske bli till och med lite bättre. Kanske vi under året
hinner rida ut det värsta av den befarade lågkonjunkturen. Men
det finns stora krafter bakom som kommer att avgöra detta och
det handlar inte bara om den inhemska ekonomin och att vi kan
klara att hålla igång sysselsättning och
konsumtion. Vi har våra europeiska
spöken i söder, det vill säga Spanien,
Italien och Grekland, och hur dessa
länders ekonomiska utveckling kommer att påverka EU och Sverige. Läget
är fortsatt väldigt osäkert och ingen
ljusning i horisonten ännu. Flera andra
länder i Europa visade under hösten
2012 svag utveckling liksom Sverige.

Vad som är positivt och kommer att ha betydelse för Sverige
är utvecklingen i USA och Asien. Den amerikanska byggoch anläggningsindustrin går bättre än väntat och den ena
delstaten efter den andra satsar på infrastrukturen samt att
både kommersiellt och privat byggande börjat komma igång
på sina håll. Mässan World of Concrete i början av februari
skvallrade tydligt om detta. Asiens största land och en viktig
motor för världsindustrin, Kina, förväntas växa i år efter ett par
års tillbakagång. Sydamerika fortsätter sin positiva utveckling.
Totalt sett finns många faktorer som bådar gott för Sverige,
i alla fall om man tittar utanför de europeiska gränserna. Låt
oss tro på framtiden även i år. Man brukar säga att “om man
inte pratar om det så finns det inte”. Det är lite att gå för långt
och att som strutsen stoppa huvudet i sanden. Men pratar vi
för mycket om det, lågkonjunkturen alltså, kan man riskera att
den blir självuppfyllande. Att ha en samlad inställning brukar
vara det bästa. Vi ses på Byggmaskiner 2013. Vi finns i monter
B06: 31. Välkomna!

Jan Hermansson, chefredaktör
jan.hermansson@pdworld.com
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StArKA.
JätteStArKA.

Byggmaskiner
Vi ses på mässan
si
2013. Du hittar os
den 12-15 mars
lkommen!
monter B06:57. Vä

HAKI har ett viktigt uppdrag. Att göra din arbetsmiljö säker och sund. Därför
arbetar vi bara med de bästa materialen och byggmetoderna. Våra byggnadsställningar
och väderskydd klarar de tuffaste kraven – utan kompromisser. Det har vi bevisat i mer
än femtio år. Ställningar från HAKI – ergonomiska, säkra och starka. Jättestarka.
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Låt oss hoppas på
de positiva signalerna
Vi har nu kommit en bit in i februari 2013,
vintern håller fortsatt sitt grepp med minusgrader
i stort sett i hela landet, nederbörden har väl fallit
olika i vårt avlånga land – i västra Sverige har
vi dock klarat oss skapligt från snö. Nu börjar
dagarna bli längre och det finns väl även i år ett
hopp om att våren skall närma sig.
I nästa månad är det åter mässa i Göteborg
denna gång är det Byggmaskiner 2013 som arrangeras den 12–15 mars på Svenska Mässan.
Planeringen av årsstämman för HyrexKedjan är i full gång och kommer att avhållas på
förmiddagen den 13/3 inne på Svenska Mässan.
Efter den stadgeenliga (slutna) delen
kommer vi inte heller denna gång att ha någon
öppen del. Våra leverantörer är ju upptagna
och våra uthyrarmedlemmar vill utnyttja tiden
maximalt och se på maskiner och utrustning.
På kvällen den 13/5 har vi vår traditionsenliga middag inne på Svenska Mässan, observera
att denna aktivitet i år hålles på en onsdag.
Vi har väl även tankar på var kommande

höstmöte skall förläggas, vidare information kommer att ges i samband med årsstämman.
Hur ser det då ut med konjunkturen, en
rykande färsk konjunkturrapport från Sveriges
Byggindustrier talar om ”Byggindustri i motvind”
under 2013. Bostadsbyggnationen förespås
minska under året, dock kommer lokalbyggnation
och anläggningsbyggande att hålla i sig. Vi bör
kanske räkna med en liten nedgång totalt och en
prognos säger att det ökar igen 2014.
Vi läser väl allt oftare nu positiva signaler som
säger att det värsta är över och att det finns en
viss optimism och tro på framtiden, låt oss hoppas
att dessa signaler är korrekta.
Några ytterligare strukturaffärer vad gäller
uthyrningsföretag har genomförts i branschen,
inom Hyrex-Kedjan har vi fortsatt fått in nya
medlemmar och ytterligare är på gång.
Låt oss alla se fram emot en underbar vår
och sommar.

MÄSSKALENDER
Byggmaskiner
12–15 mars 2013
Svenska mässan
Göteborg
www.bygg-maskiner.se
Bauma
15–21 april, München
Internationell fackmässa
för byggmaskiner, byggmaterialmaskiner, gruvmaskiner, anläggningsfordon och anläggningsmaskiner
www.bauma.de
MaskinExpo 2013
23–25 maj, Stoxa
Stockholm Outdoor
Exibition Area
www.maskinexpo.se

Sune Almqvist
Ordförande Hyrex-Kedjan

Samec
22–24 augusti 2013,
Fällfors
Skellefteå Drive Center
www.samec.se
Bauma Africa
18–21 september 2013
Gallagher Convention
Centre,
Midrand, Johannesburg
South Africa
www.baumaafrica.com

I år firar mässan Byggmaskiner hela 30 år.
Redaktionsadress
Box 786, SE-191 27 Sollentuna
Tel. 08 585 700 46, Fax: 08 585 700 47
Besöksadress
Sjöängsvägen 7, 192 72 Sollentuna
info@pdworld.com, www.svenskrental.se

BYGGRENTAL - EN TIDNING
FÖR OCH OM DEN SVENSKA
MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Utges av: SCOP AB
Chefredaktör och utgivare
Jan Hermansson, jan.hermansson@pdworld.com
Ass. chefredaktör, stf utgivare
Anita do Rocio Hermansson

Redaktör och formgivare, illustration:
Petra Meyer Linderoth
Korrespondenter
David Ehrenstråle, Staffan Ringskog,
Andrei Bushmarin, Mikael Karlsson, Jim Parsons,
Omslagsfoto
BVM ByggvärmeMaskiner AB
Annonser
Kontakta Johan Hedman på telefon 08-621 16 90,
070-312 88 34, johan.hedman@pdworld.com eller
Svensk Rental Tidnings redaktion på telefon 08-585
700 46 alt. maila sales@pdworld.com

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 2001-2012 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.
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Husqvarna DXR 300

Förstärk din
arbets styrka för
de tuffaste jobben.
HUSQVARNA DXR-serien

med fjärrstyrda rivningsrobotar utökas
nu med två versioner med fast arm: DXR 270 med 19 kW motor
och DXR 300 med 22 kW motor. Båda är extremt robusta och
tåliga med fantastisk rivningskapacitet, högt effekt/viktförhållande
och minimalt servicebehov. Individuell styrning av de större stödbenen
ger enastående stabilitet vid stora belastningar.
Gå in på www.husqvarnacp.se eller ring vår kundtjänst på
036-570 60 00 för mera information.

NYHET! HUSQVARNA DXR 300

22 kW, 1960 kg, räckvidd 5,2 /4,9 m uppåt / framåt inkl. verktyg.
Styrsystem: modulär, digital CAN-baserad PLC.
NYHET! HUSQVARNA DXR 270

19 kW, 1750 kg, räckvidd 4,8 / 4,5 m uppåt / framåt inkl. verktyg.
Styrsystem: modulär, digital CAN-baserad PLC.

www.husqvarnacp.se
Copyright © 2013 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)
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Premiär för PSI
Äntligen lite solljus och vitt av snö utanför. Även
februari kan bjuda på livets goda om man gillar
vintersporter. För det är ju sportlov i februari. Vi
är många som kommer att ha roligt i backarna
eller njuta i längdspåret. Andra kanske kör lite
hårdare inför Vasaloppet eller Stafettvasan, för i
vår bransch verkar det vara många som deltar.
När det gäller konjunkturen för det kommande året så står hela branschen laddade
i startgroparna. Vi har förutsättningarna att
leverera, men våra medlemmar meddelar att
signalerna från marknaden är avvaktande,
precis som rubriken säger. Än så länge har inte
Sveriges Byggindustrier förändrat sin prognos.
Den förutser en uppgång med 1 procent under
året, men med den oroliga omvärlden vi har är
det mycket svårbedömt.
I den här spalten har ni många gånger
fått läsa om hur vi i SRA arbetar med våra
säkerhetsblad, PSI. Vår enskilt största satsning,
där våra medlemmar och partners har lagt ner
väldigt mycket jobb och mer blir det under året.
PSI börjar nu bli efterfrågat från våra kunder,

arbetsmiljöfunktioner och skolor, och därför
känns det så otroligt roligt att vi kommer att ha
en stor presentation av dessa på Byggmaskinsmässan i Göteborg. Tillsammans med mässan
och partners sker detta på ett av mässan skapat
säkerhetstorg. Vi hoppas naturligtvis på många
besökare där, men vi hoppas också att vi i
branschen passar på att skicka personal dit för
att bekanta sig med produkten.
På senaste styrelsemötet beslöts om en
utvidgad databassatsning som skall göra informationen tillgänglig på ett mycket flexibelt sätt.
Mycket återstår ännu av hårt arbete för att bli
färdiga under året, men som sagt satsningen på
säkerhetsinformation hoppas vi ska ge avtryck
och minska skadorna i branschen.
Annat viktigt arbete som bedrivs i föreningens regi är Liftutbildningsrådets LUR, där
ackrediterade utbildare utbildade cirka 30 000
personer förra året. I år kommer särskilt mycket
tid att ägnas åt uppföljning.
Marknadsstatistik för uthyrningsbranschen
är ett annat område som vi kommer att arbeta
med under året för att säkerställa att vi presenterar rätt siffror över branschen.
I samband med Byggmaskinmässan har vi
också vår årsstämma och vårmöte. Ett ypperligt
tillfälle att träffas på och komma med önskemål
om föreningens fortsatta utveckling. Jag ser fram
emot att träffa Dig och dina kollegor i Göteborg
den 13 mars.
Johan Svedlund
Ordförande Swedish Rental Association
Foto Petra Meyer Linderoth
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KONJUNKTURBAROMETERN
Januari 2013

Fortsatta nedskärningar
Barometerindikatorn föll tillbaka 0,3 enheter i januari efter
en ökning med närmare fyra enheter månaden innan. Den
ligger nu på 89,4, drygt tio enheter under det historiska
genomsnittet och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi
fortfarande är betydligt svagare än normalt. Av sektorerna i
näringslivet bidrog detaljhandel och de privata tjänstenäringarna positivt. Resultaten från såväl bygg- och anläggningsverksamhet som tillverkningsindustri bidrog negativt.
Konfidensindikatorn för hushållen steg däremot betydligt i
januari.
Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri
minskade tre enheter i januari jämfört med månaden
innan och den ligger nu 13 enheter under det
historiska genomsnittet. Minskningen beror huvudsakligen på att bedömningen av lagersituationen
är mer negativ än i december. Orderingången från
hemmamarknaden har fortsatt att minska, medan
ordertillströmningen från exportmarknaden bara
minskar svagt. Produktionsvolymen har varit nästan
oförändrad, medan sysselsättningen har minskat.
Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk en enhet mellan december och
januari. Indikatorn ligger betydligt under det historiska
medelvärdet. Orderingången tycks dock ha stabiliserats
under fjärde kvartalet. Såväl byggproduktion som
sysselsättning har emellertid fortsatt att minska och
anbudspriserna har sänkts. Byggföretagen är inte
lika pessimistiska som tidigare och förväntningarna
pekar mot att såväl orderingång som byggproduktion
blir oförändrad under innevarande kvartal. Sysselsättningsplanerna indikerar dock fortsatta personalnedskärningar.

Läget är
svagt
Bygg- och anläggningsverksamhet

Läget är
mycket svagt
Tillverkningsindustri
Handel med motorfordon
Specialiserad
butikshandel
Privata tjänstenäringar

Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg fem enheter i januari
jämfört med månaden innan, men den ligger fortfarande fem enheter under
det historiska genomsnittet.
Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna steg fyra enheter i
januari, men ligger fortfarande betydligt under det historiska genomsnittet. Efterfrågan var i stort sett oförändrad under fjärde kvartalet, samtidigt har sysselsättningen minskat och missnöjet med uppdragsvolymen är större än normalt.
Hushållen betydligt mer positiva om sin egen ekonomi
Hushållens konfidensindikator (CCI) steg drygt nio enheter i januari, från
-12,2 till -2,9. Indikatorn ligger nu knappt åtta enheter under det historiska
genomsnittet. Hushållens syn på sin egen ekonomi är betydligt mer positiv
och mikroindex steg med åtta enheter.

Sveriges Byggindustrier välkomnar Googles
stöd på 3 miljoner dollar för information om vilka
kemiska ämnen som finns i byggmaterial. Det
är USGBC, den amerikanska motsvarigheten
till Swedish Green Building Council, som fått ta
emot stödet. I USA har den kemiska industrin
stor makt och motståndet att öppet deklarera
innehåll i byggprodukter är mycket stort.
I Sverige finns BASTA som visar vägen
till ett giftfritt byggande. Det webbaserade
verktyget www.bastaonline.se ger möjlighet

att arbeta kvalitetssäkrat med dokumentation
av materialval i bygg- och anläggningsprojekt.
”Basta är ett gott exempel på samverkan i
byggsektorn för att minska användning av farliga
kemiska ämnen i byggnader och anläggningar. Vi
hoppas att Googles agerande visar att användare
även i USA kan påverka leverantörerna och
avkräva större öppenhet”, säger Danielle Freilich,
miljöexpert på Sveriges Byggindustrier.
Sveriges Byggindustrier medverkar även
i ett internationellt nätverk inom Chemsec
Business Group där frågan, om hur information om innehåll i produkter kan spridas längs
varukedjan, är central.

Saint-Gobain Abrasives
vinnare av Årets Pressrum 2012
Saint-Gobain Abrasives har tilldelats utmärkelsen ”Årets Pressrum 2012” i kategorin
”Årets Globetrotter” som tilldelas företag som
har pressrum på flera språk. Saint-Gobain
Abrasives har idag pressrum på svenska,
norska, danska, holländska och finska.

Tävlingen arrangeras av MyNewsdesk och syftet
är att belöna de företag och organisationer som
med sina pressrum visat prov på nytänkande och
idérikedom inom digital PR. MyNewsdesk är en
plattform för publicering av nyheter med mer än
5 000 pressrum idag.

Erik Alteryd utsedd till
vd för Ramirent AB

Erik Alteryd har lång erfarenhet av arbete inom
byggindustrin. Närmast kommer han från
Veidekke där han verkat som vd för Veidekke
Entreprenad och tidigare som regionchef för
Bygg Stockholm under tiden 2004–2009 inom
samma företag. Mellan 1989 och 2003 hade
Erik olika ledande befattningar inom Skanskakoncernen.
Erik Alteryd efterträder Peter Dahlsten som
lämnade Ramirent AB den 9 oktober. I anslutning till att Erik Alteryd tillträder som vd flyttar
det svenska huvudkontoret från Göteborg till
Stockholm där han kommer att vara placerad.
Källa: Swedish Rental Association

Erik Alteryd, civilingenjör är utsedd till vd för
Ramirent AB och påbörjar sin nya anställning
senast i juli 2013. Han kommer även att vara
medlem i Ramirent-koncernens ledningsgrupp.
”Jag är mycket glad att hälsa Erik välkommen till Ramirent-koncernens ledningsgrupp. I
sin nya roll tillför han djup kunskap om byggindustrin som kommer att få direkt avsättning
i arbetet med att ännu bättre tillgodose våra
kunders behov”, säger Magnus Rosén vd
Ramirent-koncernen.

Dinolift utser ny
försäljningschef
Matti Boman har utsetts försäljningschef för
Dinolift Oy. Han kommer även att ingå i
ledningsgruppen Dinolift Oy och bidra mot
företagets fortsatta tillväxt. Mattis huvuduppgifter är att sälja DINO arbetsplattformar,
stödja företagets nuvarande distributörer i
olika marknader och hitta nya distributörer för
Dinolift Oy i nya marknader.
Han kommer också att fungera som
chef för eftermarknad team och rapporterar
direkt till VD.
Matti började Dinolift Oy 2007, och har
arbetat med olika befattningar inom företaget.
Mattis ansvar i försäljning och distribution har
ökat betydligt efter avgång Pasi Uusi-Kuitti från
företaget i början av 2012.
”2012 var ett bra år för Dinolift. Vi ökade
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omsättningen med nästan 10 procent i en
mycket konkurrensutsatt marknad. År 2013
hoppas vi kunna uppnå 25 procents tillväxt när
alla våra nyutnämnda distributörer är i full drift ”,
säger Matti Boman, försäljningschef, Dinolift Oy.

Liftar för höjdjobb
®

Nyhet!

ässan!

m
Visas på

Ruthmann TB 270

Ruthmann TB 540

JLG 1500 SJ

Hos oss på Brubakken finner du marknadens största produktutbud av liftar!
Vårt utbud sträcker sig från små till riktigt riktigt stora liftar och vi är auktoriserade återförsäljare för JLG, Omme,
Multitel, Ruthmann och Versalift. Med Ruthmanns billiftar tar du dig på både högt och långt, TB 540 har hela 40
meters räckvidd! Med världens största bomlift, JLG 1500 SJ får du marknadens största kapacitet.

Vi ses på mässan!
Göteborg 12 -15 mars 2013
Monter C03:02 - Gratis entré
Ny korg!
mässan!
Visas på

Omme 2300 EX

Ommes släpvagnsliftar passar perfekt till bl.a
måleri-, fasad-, och entreprenadjobb.

ässan!

m
Visas på

JLG Toucan 10 E

Enkel, smidig och mångsidig vertikallift - JLG
10 E. Arbetshöjd 10,1 m och endast 0,99 m
bred.

®

GreenMech CS 100

Mobila flishuggar visas
på mässan.

BRUBAKKEN AB (fd Malthus Lift & Maskin) Gävle Falkenberg Stockholm Göteborg 026-12 47 00 www.brubakken.se
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och administrativa åtgärder. Bland annat har nya
nyckeltal och rutiner definierats för att följa upp både
sociala och miljömässiga faktorer, och personalen
har utbildats i att göra hållbara val i sin yrkesvardag.
“Att uppnå ”Maturity” på ett så här tidigt stadie,
är något vi är stolta över och något som sporrar oss
inför framtiden. Genom att ha en extern aktör som
verifierar vårt arbete får vi inte bara ett kvitto på att
våra satsningar ger resultat, vi lär oss skapa värde med
hjälp av vårt hållbarhetsarbete även i framtiden”,
säger Mikael Jansson, koncernchef Dalkia Norden.
Bakgrund ISO 26 000
Den internationella hållbarhetsstandarden ISO 26
000 är framtagen i samarbete mellan näringsliv, konsumentföreningar, ideella organisationer och myndigheter. Standarden är vägledande för hållbarhetsoch CSR-arbete och bygger på sju grundprinciper
som tillsammans utgör stommen och som ska beaktas
av varje organisation som tillämpar standarden.

Dalkia först i branschen att få
hållbarhetsarbetet verifierat
Med många kunder inom industri, privatmarknad
och offentlig sektor har Dalkia märkt en ökad efterfrågan på ansvarstagande gällande miljö, ekonomi
och sociala frågor. Därför inledde Dalkia 2010 en
omfattande hållbarhetssatsning. Det har nu visat
resultat. Satsnigen består i en verifiering enligt AFAQ
26000, en metod för utvärdering av organisationers
efterlevnad av den internationella standarden ISO 26
000, som tagits fram av det franska konsultbolaget

AFNOR. Verifieringen föregicks av en förstudie som
genomfördes i höstas med hjälp av AFNOR och som
resulterade i en handlingsplan som implementerades
under vintern och våren. I juli genomfördes själva
verifieringen av AFNOR med stöttning av det svenska konsultbolaget GoodPoint som är experter på
hållbarhet och ISO 26 000. Dalkia uppnådde den
näst högsta nivån, Maturity.
Implementeringen har resulterat i både tekniska

AFAQ 26 000 en verifieringsmodell
Då det inte är möjligt att certifieras enligt standarden
har flera länder tagit fram olika möjligheter till verifiering. På den svenska marknaden pågår ett arbete
som leds av SIS, Swedish Standards Institute, där
olika möjligheter till självevaluering eller verifiering
enligt standarden utvärderas. AFAQ 26 000 är en
redan vedertagen modell för att utvärdera hållbarhetsarbetet enligt ISO 26 000. Denna är framtagen
av Afnor, som också var med i utvecklande av själva
standarden. Modellen är ledande på den europeiska
marknaden. Utvärderingen och bedömningen görs
på fem olika strategiska, operativa och organisatoriska
områden. Även miljömässiga, sociala, och ekonomiska resultat utvärderas.

Motek utökar med två nya produktområden
i satsning på att bli heltäckande fullserviceleverantör
En direktleverantör med stor bredd
som nu siktar på att bli fullserviceleverantör genom att utöka med de
två nya produktområdena ”Personligt
skydd” samt ”El- och Belysning”.
Motek (Aspelin-Motek AB) i Eskilstuna har inlett en långsiktig framtidssatsning för att ytterligare bredda
erbjudandet till den svenska bygg- och
anläggningsbranschen samt palloch emballageindustrin. Sedan slutet
av 70-talet har Motek levererat verktyg
och infästningsprodukter till dessa
branscher med agenturprodukter från
exempelvis Bostitch, Protool och
Gjerdesågen. Under de senaste åren
har agenturprogrammet successivt
breddats med nya produkter, och nu
sker en ytterligare breddning genom
satsningen på två helt nya produktområden.
“Vi har haft en mycket positiv
marknadsutveckling inom de branschsegment vi prioriterar och en viktig

framgångsfaktor är direktförsäljningen
och de nära kundkontakterna ute på
byggarbetsplatser och hos industrin.
För kunderna förenklar det inköpen
när vi till exempelvis kan leverera
allt från spikmaskiner, elmaskiner,
byggsågar till diverse infästningsmaterial som spik, skruv och beslag.
Många förfrågningar
“Vi har också sett en tydlig trend att
kunderna vill rationalisera inköpsrutinerna ytterligare vilket lett till att vi
får allt fler förfrågningar om produkter
som ingår i de två nya produktområden vi nu lanserar. Att vi gör den
här satsningen för att bredda oss som
fullserviceleverantör är vi övertygade
om kommer att uppskattas, och vi
kommer också att successivt bredda
produktprogrammet med ytterligare
produkter framöver”, säger Moteks
VD Kenny Thorén i en kommentar.
Moteks nya produktområden

Personligt skydd och El- och Belysning
är i introduktionsfasen sammansatt
av noga utvalda produkter från flera
olika leverantörer. Samma krav har
ställts som på Moteks övriga produktprogram dvs. att det ska vara produkter avsedda för professionella och
krävande användare som värdesätter
kvalitet, funktion och tillförlitlighet.
Allt från handskar och fallskydd till
kablar för strömkrävande maskiner.
I produktområdet Personligt
Skydd finns produkter som handskar,
hjälmar, fallskydd, hörselkåpor, skyddsglasögon, knäskydd, skyddsvästar,
engångsdräkter och första hjälpenartiklar. Sortimentet av handskar har
valts ut för att motsvara de behov som
finns vid arbeten med olika verktyg
och i samband med montering, till
exempel bra grepp, men handskar finns
också för grovt arbete utomhus vid kyla
och dåligt väder. Produkterna inom
fallskydd omfattar både “all-round”
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kit för olika arbetssituationer, exempelvis arbete på byggnadsställningar
eller arbete från en stege, och kit för
exempelvis personer som arbetar i
en skylift.
Höga krav på kvalitet
I produktområdet El- och Belysning
ingår motorkablar, skarvsladdar, kabelvindor, grenuttag, elcentraler och
belysningsartiklar. På många av dessa
produkter ställs det idag mycket
höga krav på kvalitet, säkerhet och
hållbarhet. Detta gäller inte minst
på byggarbetsplatser där produkter
för elförsörjning ofta utsätts för tufft
slitage utomhus och måste klara kyla,
väta, slag och stötar. De elartiklar
Motek valt ut inför introduktionen
av det nya produktområdet täcker
in ett betydligt bredare behov än
det som finns vid användning av
arbetsverktyg. I kabelsortimentet
finns exempelvis kablar avsedda
för kompressorer, svetsar och andra
strömkrävande maskiner.
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Miljonsatsning på
säkra byggen
Styrelsen för Sveriges Byggindustrier satsar 50 Mkr
på området ”En säker arbetsplats”. Satsningen
innebär förstärkningar till medlemsföretagen i
arbetsmiljöfrågor både vad gäller att höja nivån på
företagens kunskaper och kompetens samt på deras
säkerhetskultur.
Sveriges Byggindustrier har en nollvision vad
gäller dödsolyckor och anser att arbetsmiljö och
säkerhet ska förbättras genom samverkan och
konkreta långsiktiga åtgärder. Olycksfrekvensen har
stadigt sjunkit under en rad av år, men är fortfarande
för hög. Under 2012 har sex medarbetare omkommit. Det är sex för många.
Genom engagemanget med ”En säker arbetsplats” har Sveriges Byggindustrier tagit ansvar
för de säkerhetsfrågor och kompetensfrågor som
diskuterades i avtalsrörelsen 2012. Detta är också en
utveckling av det arbete som Sveriges Byggindustrier
sedan tidigare bedriver inom arbetsmiljö och hälsa.
“Redan i dag satsar våra medlemsföretag stora

resurser på säkerhet på sina arbetsplatser och vi ger
dem nu ytterligare stöd. Även utöver detta förs en
konstruktiv och bra dialog med facken och med andra
arbetsgivarorganisationer inom byggbranschen”,
säger Ola Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier.
Syftet med ”En säker arbetsplats” är att höja
medvetenheten på byggarbetsplatserna om säkerhetsfrågorna och få alla aktörer i en byggprocess att ta sitt
arbetsmiljöansvar på allvar så att olyckor förebyggs
och förhindras. Under 2013 ska en mininivå etableras
för vilka säkerhetskunskaper som medarbetarna på en
byggarbetsplats bör ha. En grundläggande utbildning
ska tas fram och redskap för kunskapsspridning och
erfarenhetsutbyte i branschen ska skapas.
“Genom att arbetsplatsen blir trygg och säker
skapar det också en attraktiv byggbransch dit våra
ungdomar söker sig”, säger Ola Månsson.
Sveriges Byggindustrier kommer att tillsätta
särskilda regionala medlemsrådgivare. Dessa kommer att arbeta både med telefonrådgivning och med

Förbättra arbetet på vägar och spår
Sveriges Byggindustrier vill se en mycket bättre anpassning av anläggnings-arbeten till allmänhetens behov av
en fungerande infrastruktur. Därför kräver nu arbetsgivarna större inflytande över förläggning av arbetstider och
övertidsarbete.
“Våra kunder och samhället kräver av oss att våra
arbeten genomförs på tider där trafikintensiteten är låg,
ingen av oss vill ha avstängda vägar eller spår under rusningstrafik. Det gör att vi vill öka flexibiliteten i våra avtal för
att kunna lägga ut arbetstid på kvällar och helger”, säger
Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef på Sveriges
Byggindustrier.
Stillastående tåg och långa bilköer är vardag
för många svenskar både i städer och på landsbygden. Även företag drabbas när transporter blir stående på
grund av fel som inte kan avhjälpas eftersom medarbetarnas
arbetstid och övertid är onödigt hårt reglerad.
“Vi ska göra vad vi kan när det gäller inne-hållet i kollektivavtalet. Där kan vi tillsammans med Seko ta bort de
hinder som finns när det gäller möjligheten att arbeta övertid
när allmänhetens intressen är viktiga, säger Ola Brinnen,
kollektivavtalsansvarig för väg- och banområdet.
När parterna i dag utväxlade avtalskrav inför avtalsförhandlingarna 2013 framhöll Sveriges Bygg-industrier även
kravet på att arbetstiden bör vara begränsad till i genomsnitt
40 timmar per vecka istället för till åtta timmar per dag.
Sveriges Byggindustrier konstaterar också att parterna har ett gott samarbete i det så kallade Bransch-

Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef.
rådet vad gäller arbetsmiljö och säkerhet. Rådet tillsattes i samband med avtalsrörelsen 2012 för att arbeta med utbildningsfrågor
och kompetenskrav för att höja säkerheten för alla som arbetar
inom väg- och banområdet. Arbetsgivarsidan ser i nuläget inget
behov av att avtalsreglera arbetsmiljöfrågan.
När det gäller lönenivån står arbetsgivarna fast vid att den ska
sättas av den konkurrensutsatta industrin. Sveriges Byggindustrier
konstaterar att varslen har slagit igen även på anläggningssidan
och att man har en lägre sysselsättning jämfört med 2011. Stora
delar av byggbranschen befinner sig i en ekonomisk svacka som
blir allt djupare och lönekrav på 2,8 procent är därför i nuvarande
läge alldeles för högt.
Väg- och banavtalet organiserar omkring
15 000 medarbetare hos Sveriges Byggindustriers medlemsföretag.
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“Genom att arbetsplatsen blir trygg och säker skapar
det också en attraktiv byggbransch dit våra ungdomar
söker sig”, säger Ola Månsson.

arbetsplatsbesök hos medlemsföretagen. De kommer
dessutom att verka för att medlemsföretagen kan få
den utbildning som de behöver för det förstärkta
arbetsmiljöarbetet. Slutligen kommer medlemsrådgivarna att föra en dialog och samordna verksamheten
med Galaxens specialister inom det förebyggande
arbetsmiljöarbetet på regional nivå.
www.bygg.org

A. Wendler AB och Cellite AB
går samman
Två svenska agenturbolag inom professionell el och belysning, A.
Wendler AB och Cellite AB, går nu samman. Det nya företaget får
fem produktområden och representerar totalt mer än tjugo kända
europeiska tillverkare av utebelysning, arbetsbelysning, säkringar,
batterier och halogenfritt installationsmaterial.
Bolaget – med kontor i Stockholm och Sölvesborg – heter
formellt Wendler Cellite AB, men kommer att uppträda under varumärket Wendler. Vd Peter Fischer är mycket nöjd med samgåendet.
“Det här är goda nyheter både för oss och svenska elgrossister.
Vårt sortiment av kompletterande produkter blir avsevärt bredare.
Och med ökade säljresurser kan vi assistera grossisterna bättre,
till exempel i form av gemensamma säljbesök”, säger vd Peter
Fischer. Fischer påpekar också att nya Wendlers medarbetare
inom alla fem produktområdena nu finns både i mellersta och
södra Sverige. Även det bäddar för en högre servicenivå och
ett tätare samarbete med grossisterna, säger han. Samgåendet
mellan A. Wendler AB och Cellite AB ägde formellt rum första
februari 2013. Bägge bolagens ägare, Addtech Group, fortsätter
att äga även det nya bolaget.

Avtalsrörelsen inledde
Den 15 februari inledde VVS Företagen avtalsyrkanden med
Byggnads. I en tid som för närvarande präglas av ekonomisk
osäkerhet och djup lågkonjunktur. Varslen inom VVS-branschen
duggar tätt, och på många håll är det inte bara VVS-montörer,
utan även lärlingar som får stryka på foten. ”Vi ser en avtalsrörelse
framför oss som bör präglas av en ansvarsfull och öppen dialog.
Det är viktigt att våra företag och medarbetare får möjlighet att
utveckla sina företag och möta kundernas behov”, menar Robert
Jakobsson, förhandlingschef på VVS Företagen.

Dustcontrol finns i
monter C02:02
Byggmaskiner 2013
Lansering av
våra nya
maskiner!

Dustcontrol har i över 40 år tillverkat maskiner som klarar
de hårda förhållandena och kraven som en byggarbetsplats kräver. I år lanserar vi flera nyheter av luftrenare och
stoftavskiljare. Kom förbi vår monter för en visning och
www.dustcontrol.se
testa våra nyheter.
www.SvenskRental.se • Januari – Februari
2013 • Svensk Rental 08-531
Tidning 940 00
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Dalkia och Sagax
i driftsamarbete

Einar Mattsson
byggstartar två projekt

Dalkia Norden har fått ett nytt uppdrag i
Stockholmsområdet. Driftentreprenadavtal har
tecknats med AB Sagax, ett fastighetsbolag som
investerar i kommersiella fastigheter främst inom
segmentet lager och lätt industri.
Uppdraget innebär teknisk förvaltning, tillsyn
och skötsel och omfattar Sagax fastigheter i
norra Stockholm samt området sydväst. Till
antalet rör det sig om 41 objekt om totalt nästan
374 000 kvadratmeter som Dalkia ska förvalta
enligt Sagax ekonomiska och kvalitativa mål för
bolagets fastighetsbestånd.
“Samarbetet med Sagax motsvarar vårt
erbjudande till kommersiella fastigheter väldigt
väl och är ett spännande tillskott i vår avtalsportfölj. Det är ett uppdrag som vi ser mycket fram
emot”, säger Rikard Nyhrén, affärsområdeschef
på Dalkia.
Entreprenaden omfattar samtliga teknikområden inom fastighetsförvaltning, samt tillsyn
över den verksamhet som bedrivs av sidoentreprenörer, exempelvis markskötsel.
“Vi ser fram emot ett gott samarbete med
Dalkia. Det nya avtalet är ett led i vårt arbete med
löpande förbättringsåtgärder”, säger Susanne
Essehorn, fastighetschef på Sagax.
Avtalet trädde i kraft vid årsskiftet och
gäller i två år.
www.dalkianordic.com

Einar Mattsson har nu startat produktionen av
två bostadsrättsprojekt i Stockholms innerstad.
De två byggstartade projekten, på Kungsholmen och i Norra Djurgårdsstaden, omfattar
264 lägenheter med en tydlig miljöprofil. På
Kungsholmen, längs Warfvinges väg, har nu
rivningen påbörjats av två kontorsfastigheter för
att ge plats åt två punkthus om 187 lägenheter.
Utöver bostäder kommer de två nya husen
även att inrymma förskola, lokaler och garage.
Projektet beräknas vara färdigställt under 2014
som Sveriges största passivhus.
I det nya utvecklingsområdet Norra
Djurgårdsstaden startade Einar Mattsson sin
byggnation i början av november inom kvarteret
Färnebofjärden.

STEP moderniserar
ångproduktionen vid
Altias fabrik
Altia Plc och Dalkias delägda finska dotterbolag
Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP
har tecknat ett energitjänsteavtal enligt vilket
STEP ska utforma, bygga och drifta en ny
ångpannanläggning som i huvudsak kommer
att eldas med biobränsle från fabrikens egen
tillverkningsprocess. Som en del av projektet
överför Altia även ansvaret för sin nuvarande
ångproduktion, cirka 180 GWh, till STEP från
och med 1 mars. Den nya ångpannan kommer
att ligga nära fabrikens nuvarande energiverk,
och utnyttja den befintliga anläggningen och
dess strukturer så effektivt som möjligt. STEP
ska ansvara för konstruktion, byggnation, samt
framöverför drift, underhåll och dygnet runt
övervakning av den tillkommande anläggningen.
Bränslet kommer i huvudsak utgöras av skalen
från korn som används i fabrikens tillverkning.
Därmed ersätts dagens användning av torv.
Enligt plan ska den nya pannan tas i bruk i
slutet av 2014.
STEP ägs till 34 procent av Dalkia som
har stor erfarenhet av att utveckla och förvalta
anläggningar som utnyttjar biomassa. Erfarenheten från liknande projekt runt om i Europa har
delvis legat till grund för lösningen. som tagits
fram till Altias fabrik. www.stepenergy.fi

Gjerstad Products AS blir
delägare i Mowit AB
Från den 19 december 2012 är norska Gjerstad Products AS huvudägare i Mowit Norden AB.
“Med detta förvärv säkrar vi en god säljkanal i Sverige och får ett bra komplement till vårt eget
produktsortiment”, säger Tor Kjetilson Moe, vd för Gjerstad Products AS.
“Mowit är ett relativt nystartat företag, men har på kort tid blivit en erkänd aktör på den svenska
marknaden med väl anpassat produktsortiment av redskap för hjullastare och grävmaskiner”,
fortsätter Tor Kjetilson Moe, Mowits vd.
Aktuella produkter för den norska marknaden blir i första hand Mowits pallgafflar, lättmaterialskopor
och sandspridarskopor. Gjerstad Products AS har närmare 50 års erfarenhet av entreprenadbranschen
och är Norges största tillverkare av redskap för anläggningssektorn. De första produkterna som ska
implementeras i Mowits sortiment är ett urval av grävmaskinsskopor.
“Vi ser detta förvärv som en möjlighet att snabbare uppfylla Gjerstads ambitioner att ta ytterligare
marknadsandelar på den nordiska marknaden. Produkterna i Mowits och Gjerstads respektive sortiment passar som ”hand i handsken” och vi kan i princip med omedelbar verkan erbjuda ett betydligt
bredare utbud av produkter till våra respektive kunder i Norge och Sverige”, förklarar Tor Kjetilson Moe.
“På hemmamarknaden har Gjerstad på senare tid haft framgång och ökat sina marknadsandelar
genom att leverera redskap i välkänd kvalitet till konkurrenskraftiga priser direkt från lager. Uppköpet av
Mowit är ett långsiktigt och viktigt steg för att säkra vår position på den nordiska marknaden”, avslutar
Tor Kjetilson Moe.

Gyproc levererar brandskydd
till nya Täby Centrum
Ett av Sveriges största köpcentrum är på väg att bli ännu större. Om- och tillbyggnaden av Täby
Centrum utanför Stockholm beräknas vara färdig år 2015 och kommer bland annat att innebära
30 000 m2 nya handelsytor, 1 200 nya parkeringsplatser och 70 nya butiker. För att göra
centrumet brandsäkert används brandskyddsskivan Glasroc F FireCase från Gyproc.
Levererar livsviktiga brandskyddsskivor
Gyproc är en av de materialtillverkare som levererar sina produkter till Täby Centrum, bland
annat till det viktiga brandskyddet, i form av brandskyddsskivan Glasroc F FireCase. Det är en
skiva som kan monteras direkt mot stålbalkar eller pelare samtidigt som den är lika enkel att
hantera som en vanlig gipsskiva. Den monteras med skruv eller klammer.
“Glasroc F Firecase är fukttåligare än liknande skivor och är klassad H1 enligt EN15283”,
säger Peter Örn Business Development Manager på Gyproc.
Det innebär att det är möjligt att montera skivan utan att byggnaden säkrats för väder och
vind, vilket annars skulle kunna försena hela byggprocessen. Nya Täby Centrum innebär att
nya sektioner läggs till det befintliga centrumet, men även att äldre delar byggs om. Över hela
centrumet kläs stålpelare in med Glasroc F FireCase. Totalentreprenaden för att bygga ut och
renovera Täby Centrum hålls av Strabag, ett av Europas ledande byggföretag.
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Flex Scandinavia
byter adress
Efter att ha varit på Hammarö i drygt 20 år styr
företaget nu lastbilen till stan. Flex Scandinavia
kommer att finnas i fina nyrenoverade lokaler
på Sågverksgatan 28 i Karlstad. Sedan den 1
januari 2013 finns företaget på nya adressen.
www.flexscandinavia.se

Skanska Maskin AB
och Sandvik i
servicesamarbete
Sandvik Construction har ingått ett samarbetsavtal med Skanska Maskin AB i Linnarhult
gällande service på Sandviks ovanjordsriggar
för bergborrning i Göteborgsområdet.
”Vi har haft svag täckning gällande fältservice i Göteborgsområdet och är därför väldigt
glada att kunna presentera denna lösning.
Skanska Maskin AB är både väletablerat
i området och har de rätta resurserna för att
kunna möta kunders behov, bland annat en
stor fullutrustad verkstad i Linnarhult samt
flera fältservicebussar”, säger Johan Widigson,
Servicechef på Sandvik Construction i Sverige.
www.sandvik.com

Ewelina rekryteras
till Einar Mattsson AB
Einar Mattsson AB gör en strategisk rekrytering från Stockholms Handelskammare i
och med värvningen av Ewelina Tokarczyk.
Ewelina började den första januari och blir
ansvarig för samhälls- och presskontakter.
“Att få arbeta för Einar Mattsson AB som är
ett företag med lång tradition av stadsutveckling
i Stockholm känns väldigt spännande. De har
länge värnat hyresrätten och har musklerna
och kunskapen att både förvalta och bygga
bostäder”, säger Ewelina Tokarczyk.
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Delvator och Hitachi
förstärker i norr
Hitachis svenska generalagent Delvator AB
har anställt Lars-Erik Nordström, som från den
1 november säljer Hitachis maskinutbud i
Norrbotten och Västerbotten. Säljkontoret
finns i Luleå.
Anställningen av Lars-Erik Nordström gör
att Delvator AB och Hitachi stärker sin närvaro
i de två nordligaste länen. Satsningen innebär
bland annat fler tillfällen till demonstrationer och
provkörningar av Hitachis grävare, hjullastare
och minigrävare.
Lars-Erik Nordström är 50 år och har under
hela sin yrkeskarriär jobbat med byggvaruprodukter. Det har gett honom ett brett kontaktnät
inom bygg- och entreprenadbranschen. Hans
eget engagemang i sonen Johans entreprenadföretag gör dessutom att hans kunskap om
maskinföretagandets villkor är god.
”Det finns en stor marknad i både Norrbotten och Västerbotten och här finns mycket att ta
itu med för en maskinsäljare! Det är fantastiskt
roligt att få sälja Hitachi i norr”, säger han.
En av de första sakerna Lars-Erik gör är
en rundresa till Hitachis nuvarande kunder i
det stora säljområdet. Därefter kommer han att
ordna med såväl demoträffar som att jobba för
ett förstärkt nät av servicegivare.
– Det kommer att märkas att Delvator
www.delvator.se
satsar, säger han.

Gyproc levererar
till Nya Karolinska
Sjukhuset FAS 4
Gyproc AB har fått uppdraget av Measom
Dryline ltd att leverera lättbyggnadssystem
och produkter till Nya Karolinska Sjukhuset
FAS 4.Fas 4, vilket innefattar 16 våningar
av patientrum, administration samt allmänna
utrymmen. Projektet kommer att miljöcertifieras
enligt Miljöbyggnad Guld samt LEED Gold.
“Detta ställer höga krav på oss som leverantör
då samtliga produkter måste vara bedömda
enligt Byggvarubedömningen. Gyproc kommer
att leverera system av lätta innerväggar som
ska klara de funktionskrav gällande framför allt
brand och ljud som ställs i projektet. Genom
att leverera alla ingående produkter kan Gyproc genom Gyproc Systemsäkring garantera
funktionerna gällande ljud och brand genom
byggnadens hela livscykel”, uppger företaget.
En stor utmaning är den tekniska support
som krävs för att ta fram optimala lösningar
gällande ljud och brand för att klara de krav som
ställs i projektet. Det gäller framför allt detaljer
vid anslutningar mot andra byggnadsdelar. Det
är också viktigt att konfektionera materialet
för att minimera volymerna av spill i projektet.
Logistiken är en viktig del då det är begränsat
med utrymme för lossning av gods, när projektet
är klart, uppger företaget.
www.gyproc.se

Problemfri avvattning sedan 1960

Ny uppslagsbok för
offentliga upphandlare
De som hanterar byggupphandlingar på myndigheter är ofta rätt ensamma i sitt jobb, och det är
många svåra frågor de ska hålla ordning på. Det
säger John Hane, en av tre författare till den nya
boken Offentlig upphandling av byggentreprenader, utgiven av Svensk Byggtjänst.
John har tillsammans med sin kollega och
medförfattare Per-Ola Bergquist hållit kurser om
offentlig upphandling i 13 år och sett att behovet
av en sådan här bok är stort.
”Att handla upp byggentreprenader är ofta
så komplicerat på grund av alla tekniska frågor,
att organisationernas ordinarie jurister gärna
håller sig borta ifrån det”, säger John Hane.
Hans råd till alla som står i begrepp att
handla upp byggentreprenader är att ställa så få
skall-krav som möjligt i förfrågningsunderlaget.
”Se till att styra det du anser viktigt i
kontaktsvillkoren istället. För många och hårda
skall-krav innebär både ökad risk för att bra
anbudslämnare diskvalificeras och att antalet
överprövningar ökar”, säger John Hane. Boken
som ges ut av Svensk Byggtjänst är tänkt att

Offentlig upphandling av byggentreprenader är skriven av John Hane, Per-Ola
Bergqvist och Sture Johansson, alla
med gedigen erfarenhet av offentlig
upphandling.
användas som en uppslagsbok med praktisk
vägledning för handläggare av offentliga upphandlingar av byggentreprenader.

Grönytemaskiner AB
byter företagsnamn
Grönytemaskiner AB mest känd som generalagent för åkgräsklipparen Walker Mowers AB
bytte från första januari företagsnamn från Grönytemaskiner AB till Walker Mowers Sweden AB.
”Förändringen av företagsnamnet var ett naturligt steg för oss att ta då vi idag enbart arbetar
med Walker och vill stärka vår profilering av det
varumärke vi marknadsför och säljer i Sverige.
När företaget grundades för 30 år sedan
så arbetade vi med flera olika fabrikat så det

har skett en stor förändring genom åren från
starten till där vi är idag med vår verksamhet
och det är därför vi gör denna förändring”,
meddelar företaget.
Förändringen kommer enbart beröra
företagsnamnet och profileringen utåt mot
kunderna, i övrigt kommer företaget bedrivas i
samma regi som tidigare, säger företagets VD
Thomas Hörberg.
www.walkermowers.se

Einar Mattsson omvandlar
kontorsfastigheter

Grindex AB • Box 7025 • 174 07 Sundbyberg
Tel: 08-606 66 00 • Fax: 08-745 53 28
www.grindex.com • marketing@grindex.com

På uppdrag av Sveafastigheter och Alecta
omvandlar Einar Mattsson Byggnads AB två
av Vattenfalls gamla kontorsfastigheter till 460
lägenheter. Arbetet startade direkt efter nyår och
första inflyttning sker hösten 2014.
”Vi har lagt mycket tid och kraft på husens
planritningar för att kunna skapa moderna hyresrätter åt den blivande ägaren Alecta. Att vi nu har
fått förtroende att förverkliga planerna ger oss ett
kvitto på att vi arbetar i enlighet med vår vision,
som är att vara bäst på att förstå och utveckla
fastighetsägarens affär”, säger Aneta Mattsson,
arbetschef Einar Mattsson Byggnads AB.
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Området där Vattenfalls gamla kontor ligger ska
förvandlas till en levande stadsdel med bostäder,
arbetsplatser, serviceinrättningar och mötesplatser med plats för cirka 3 000 människor. Einar
Mattsson blir nu delaktig i utvecklingen av den
helt nya stadsdelen Vällingby Parkstad, vilket ger
värdefulla erfarenheter.
”Stockholm växer och det finns ett stort
behov av bostäder. Omvandling av fastigheter är
ett sätt att möta behovet, och vi ser fram emot att
få vara med och genomföra flera stora konverteringar och renoveringsprojekt i framtiden”, säger
Mikael Anjou, VD Einar Mattsson Byggnads AB.

TOPCON Laser,
det självklara valet!
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GUARANTEE
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ReservdelsSpecialisten

LIFTAR

Vi lagerför de mest frekventa
delarna till:

Snorkel, Genie, UpRight, JLG,
Nifty, Skyjack och Haulotte

Telefon: 031-230 720
Zip-Up AB, Järnmalmsgatan 1, 417 07 Göteborg
www.zipup.se, parts@instant.se
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Betongindikatorn för december 2012
presenterad av Svensk Betong
Betongindikatorn för december
månads produktion visar på en fortsatt
utveckling inom de båda kategorierna
Hus och Infrastruktur. Att det denna
månad skiljer sig så pass mycket mellan den totala förändringen och den
arbetsjusterade förändringen för både
Hus och Infrastruktur, har troligtvis sin
förklaring i att december var en månad
med flera lediga dagar kring jul detta
år jämfört med föregående år.
“Som avslut på 2012 kan vi,
tyvärr se att betongindikatorn följer
den nedåtgående trend som vi sett
tendens till de senaste månaderna

Förändring månadsvis oktober–november–december
				"Hus"					"Infrastruktur"
"Månad"		
"Totalt"		"Arbetsdagsjusterat"		"Totalt"		"Arbetsdagsjusterat"
"Oktober"		"-4,28"		"-12,61"			"-1,74"		"-10,29"
"November"		"-11,65"		"-11,65"			"-16,27"		"-16,27"
"December"		"-20,69"		"-7,47"			"-29,53"		"-17,79"
"Tabellen visar procentuell förändring av tillverkad mängd betong i Sverige jämfört med"
"samma månad föregående år."

Om betongindikatorn
Betongindikatorn är svensk Betongs branschindex, som månadsvis tar temperaturen på
byggandet i Sverige genom att mäta och
redovisa hur mycket betong som producerats
för kategorierna infrastruktur respektive Hus
jämfört med föregående år.

med negativa siffror för såväl Hus som
Infrastruktur”, säger Malin Löfsjögård,
VD svensk Betong. Infrastruktur har
tidigare under 2012 varit drivande i

byggandet, men vi ser nu en kraftig
inbromsning även inom detta område. Det innebär att hela byggandet
gått in i en negativ trend som nu blir

intressant att följa i början på 2013 då
Betongindikatorn också kommer att
kunna redovisa mätdata ett år tillbaka
avslutar Malin Löfsjögård.

Betongindikatorn bygger på dagsfärska uppgifter
lämnade av medlemföretagen i svensk Betong,
en branschorganisation som representerar
företag som tillverkar betong och företag som
tillverkar betongprodukter eller monterar dessa
produkter. Betong är det mest använda av alla
industriellt framtagna material och står för mellan

50 och 70 procent av världens infrastruktur och
byggnader. Uppger svensk Betong. I grova drag
kan man säga att produceras ingen betong, då
står Sveriges fysiska tillväxt stilla. Betongindikatorn är därför i viss mån också en indikation på
hur fort Sverige växer just nu.
Svensk Betongs 60 medlemsföretag

finns på ett stort antal orter runt om i landet. Totalt sysselsätter medlemsföretagen
cirka 6 500 personer. Utöver detta är ett
40-tal företag associerade till föreningen.
De associerade företagen är företag som är
knutna till betongbranschen genom forskning,
maskintillverkning eller annat sätt.

teckna ett Europeisk avtal spelade också en
viktig roll för oss”, säger Klävs Otisons, chef
för produktområdet på Cramo Group Fleet
Management.
”Vi är mycket stolta över att bli en leverantör
till Cramo. Detta visar att våra produkter och
servicekoncept har toppklass. Jag är impone-

rad hur professionella Cramo hanterat denna
upphandling. De värderade produktkvalitet och
servicenivå högt och tittade inte bara på inköpspriset per band”, säger Lars Bergmark, Country
Mananger på Camoplast Solideal Sverige.

Camoplast Solideal och Cramo har tecknat
ett 2-års avtal på larvband
Camoplast Solideal har valts som leverantör av
larvband till Cramo Group (“Cramo”) i de flesta
av de länder där Cramo har verksamhet. Avtalet
på två år omfattar larvband för alla Cramomaskiner som körs på band. Avtalet omfattar

både Camoplast SD och Camoplast HXD.
Cramo har beslutat att välja Camoplast
Solideal som leverantör efter att vi jämfördeproduktens kvalitet, pris och service nivå.
”Det faktum att Camoplast Solideal kunde
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Hjälper dig att ta hand om alla dina
affärsprocesser, inkluderat:
• Hantering av leveranser och upphämtningar
• Fullständig överblick över utnyttjandet av din utrustning
• Heltäckande service och verkstadsmodul för att
garantera att din utrustning är i toppskick
A och O för ökad kundtillfredställelse!

Gör din uthyrningsverksamhet mer konkurrenskraftig, flexibel och effektiv. Ring oss
på 08 – 50 52 10 42, besök www.mcs-software.se eller skicka e-post till info@mcs-software.se
MCS Swedish Checklist Advert 186x60.indd 1
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DINO Släpvagnsliftar finns med arbetshöjder från 9,5 till 26 m.
Med Nät- Batteri- Bensin- eller Dieseldrift.
Samtliga DINO-liftar har svivel för kontinuerlig rotation!

Välkommen till vår monter X54, X56

www.zipup.se
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Design för bättre arbetsmiljö
för VVS-installatörer
Nya ansiktsskydd, mer effektiv kapning av rör
och lösningar för bättre ventilation. Designstudenter på masterprogrammet i avancerad
produktdesign har fördjupat sig i hur arbetsmiljön
för VVS-installatörer kan förbättras. Projektet är
ett samarbete mellan Designhögskolan vid Umeå
Universitet och företaget Ostnor AB. De innovativa slutresultaten av projektet presenterades

fredagen den 25 januari på Designhögskolan
i Umeå. Genom bland annat studiebesök, fältstudier, intervjuer och praktiska övningar vid de
lokala VVS-företagen Bravida, NVS och YIT, har
nio designstudenter i ett tio veckor långt terminsprojekt kartlagt VVS-installatörers arbetsmiljö i
olika situationer som kan uppstå under en vanlig
arbetsdag. Under projektets gång har studen-

terna identifierat olika för installatörer relevanta,
funktionella problem för att sedan utveckla och
formge produktlösningar. Dessa lösningar syftar
till att skapa bättre och mer tidseffektiva verktyg
vid både nyinstallation och serviceverksamhet för
att därigenom förenkla yrkesgruppens arbete
och förbättra deras arbetsmiljö.
”Att få möjligheten att jobba med och åt

en så viktig yrkesgrupp och att få insikt i deras
komplexa arbetssituation är en spännande
designutmaning för oss”, säger Thomas Degn,
programansvarig för masterprogrammet i
avancerad produktdesign vid Designhögskolan.
Studenterna kommer med hjälp av bildpresentationer, affischer och fysiska modeller
att redovisa olika designlösningar, till exempel
bättre och mer tidseffektiv kapning av rör, planering av nyinstallation på byggarbetsplatsen, ny
arbetsutrustning för att hantera asbestisolerade
rör, lösningar för förbättrad ventilation samt en
ny typ av andningsskydd.

alla nuvarande och kommande CASE kunder i
Göteborg och Västra Götaland, jag har riktigt bra
maskiner att presentera”, säger Håkan Rahbe.
Genom att förstärka upp på säljsidan och
hela tiden jobba mot fler serviceverkstäder för
CASE så kommer Maskinia närmare kunden.
”Att vara nära kunden innebär att Maskinia
kan erbjuda snabba insatser som gör att ett

köp av en CASE maskin är ett tryggt köp. År
2012 nådde vi våra högt uppsatta mål och vi
är på rätt väg. Både de fantastiska bandgrävarna
från Japan och de Amerikanska hjullastarna
imponerar på kunderna. 2013 ser ut att bli ett
intressant år då vi kommer att fortsätta växa och
ta marknadsandelar”, avslutar Fredrik Holmquist.
www.maskinia.se

Maskinia bygger upp
säljstyrkan för Case
Maskinia satsar på CASE i Sverige och utökar
nu säljstyrkan med två nya säljare, Robin Aldén
som säljare för Östergötland, Närke och delar
av Småland samt Håkan Rahbe som säljare för
Göteborg och Västra Götaland.
Maskinia tog över generalagenturen för
CASE för ett år sedan och jobbar kontinuerligt
med att utöka servicenätverket och säljstyrkan
för att vara så nära kunden som möjligt.
”Genom att Robin och Håkan har anställts
hos Maskinia så har vi nu en god täckning
i södra och mellersta Sverige men vi letar
kontinuerligt efter duktiga säljare för att utöka
säljstyrkan. Idag sköter jag, Fredrik Holmquist,
försäljningen av CASE i Stockholm och Lars
Persson försäljningen av CASE i Skåne. Vidare
täcker våra återförsäljare norra Sverige, så nu
finns CASE representerat i hela landet”, säger
Fredrik Holmquist, VD på Maskinia.

Robin Aldén är nyutexaminerad företagssäljare och är sedan en tid tillbaka anställd som
säljare på Maskinia för CASE.
”Jag ser fram emot att få träffa maskinentreprenörer inom mitt geografiska område
och att få möjligheten att presentera CASE
fina maskiner. Det viktiga för mig är att bygga
långsiktiga relationer som bygger på ömsesidigt
förtroende”, säger Robin Aldén hastigt mellan två
kundsamtal per telefon.
Håkan Rahbe kommer tidigare ifrån Kvarndammen där han arbetat som affärsområdeschef för Trading Maskin och har därmed en
stor erfarenhet av försäljning av entreprenadmaskiner.
”Jag har ett genuint teknik- och motorintresse och har bland annat varit lagledare för
ett elitserielag i speedway, så maskiner ligger mig
varmt om hjärtat. Jag ser fram emot att möta
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VVS Företagen välkomnar initiativ
för att minska svartarbete
VVS Företagen välkomnar Finansdepartements initiativ att utreda och ta fram förslag
på kontrollsystem inom byggsektorn för
att minska förekomsten av svartarbete och
skapa sunda konkurrensförhållanden.
“Inom byggsektorn har vi länge arbetat
för att möjliggöra för Skatteverket att kunna
göra oanmälda arbetsplatsbesök. Det är
glädjande att Finansdepartementet tillsätter
en utredning för att ta fram system för detta”,
säger Roine Kristianson, vd VVS Företagen.
Inom Byggbranschen i Samverkan som
består av arbetsgivare- och arbetstagarorganisationer, där VVS Företagen ingår, har man länge
arbetat för att skapa goda förutsättningar för
företag och medarbetare att arbeta under sunda

konkurrensvillkor och för seriöst företagande.
“Det är ett steg i rätt riktning för att skapa
sunda konkurrensförhållanden inom byggsektorn. Att utredaren fått uppdraget att tillsammans
med byggbranschen och Skatteverket är väldigt
bra. Det gör att vi får en tydlig förankring och att
man tar hänsyn till de förhållanden som finns på
arbetsplatser inom byggsektorn”, säger Johan
Mossling, regionchef och t f vd, VVS Företagen.
Byggbranschen i Samverkan består av
Byggcheferna/Ledarna, Byggnads Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målareförbundet,
Målarmästarna, Plåtslageriernas Riksförbund,
SEKO, Svenska Elektrikerförbundet, Sveriges
Byggindustrier och VVS Företagen.

Per Westerberg – ny säljare på Scanlaser
Sedan en tid tillbaka är Per Westerberg ny
försäljningsansvarig av laser och tillbehör på
Scanlaser AB. Per kommer närmast från Leica
Geosystems och har lång branscherfarenhet.
Med basen i Stockholm kommer Per
att vara verksam över hela Sverige och
jobba tillsammans med Scanlasers övriga
regioner med laser och tillbehör. Scanlaser är
ett marknadsledande företag som levererar

tjänster och produkter för effektivare anläggningsbyggande. Scanlasers medarbetare har
stort fokus på support och service där kundens
effektivitet och driftsäkerhet är högsta prioritet.
Produkterna som Scanlaser erbjuder är mätoch positioneringsutrustning och mjukvaror för
entreprenadmaskiner och personal på byggoch anläggningsprojekt.
www.scanlaser.eu

Det våras för produktion
och automation på
Stockholmsmässan
Nordens nya mässa för produktion och automation, M.A.X. tidigare läggs och genomförs våren
2014. Den 18–21 mars 2014 går M.A.X. av
stapeln, vilket är cirka sex månader tidigare än
ursprungliga planen. Detta som ett resultat av
önskemål från utställare och besökare.
“Tanken att flytta den här mässan till våren har
funnits en längre tid”, berättar Björn Lindforss från
Stockholmsmässan och projektledare för M.A.X.
“Nu har vi fått en möjlighet att förverkliga
idén och därmed möta önskemål vi fått både
från våra samarbetsparter SVMF och MTAS och
från andra utställare liksom många besökare”.
Fördelarna med att genomföra mässan på
våren är flera. Det är mindre konkurrens från
andra mässor på våren och många företag ser
en fördel med att kunna diskutera nya investeringar inför hösten.
“Våra medlemmar får bättre möjligheter att
utnyttja mässan när den genomförs på våren. Vi
får betydligt bättre möjligheter att visa upp våra
senaste nyheter eftersom det nya datumet inte
krockar med de internationella maskinmässorna
på samma sätt som en höstmässa. MTAS. som
är den tredje parten bakom M.A.X. ger samma
bild”, förklarar Jürgen Engelbrecht som är
ordförande för SVMF.

“Ja, vi bedömer att det blir fler som kan komma
loss när vi nu flyttar från hösten till våren”, berättar Chris Schmidt, ordförande för MTAS. I höstas
genomförde vi M.A.X. för första gången och
gensvaret blev fantastiskt. Det gjordes många
affärer och intresset för våra mässaktiviteter var
stort. Nu förstärker vi mässan ytterligare genom
att placera den på våren.
M.A.X. som är en förkortning av Manufacturing and Automation Expo är en nordisk
mässa för produktion och automation. Mässan
genomfördes första gången 2012 och är ett
samarbete mellan Stockholmsmässan, SVMF
och MTAS. Mässan vänder sig till branschfolk
som är verksamma inom eller har intresse av
teknik, lösningar och affärer inom produktion
och automation.
“Vi är mycket nöjda med M.A.X. efter det
första året. Vi vet att många utställare fick ett bra
resultat av sin medverkan och vi har en stark
mässa att utveckla vidare. Bytet av datum är en
viktig förbättring och arbetet med nästa mässa
är i full gång”, berättar Björn Lindforss.
www.byggbranschenisamverkan.se
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Dubbla rekord och smakstart
på 2013 för Alimak Hek
Trots en svag BNP-tillväxt i världen
avslutade Alimak Hek AB året med
dubbla rekord: Företaget noterade
den största orderingången i företagets
historia både för industrihissar och
eftermarknad. Dessutom levererade
man hissar till hela 77 länder vilket
också är nytt rekord för företaget.
År 2013 börjar lika bra
“Verkligen roligt. Att överträffa budget

med drygt 10 procent, 60 miljoner kronor, är mer än vi någonsin vågat hoppas
på och trots att vi höjt förväntningarna
för detta år ser vi redan nu att vi kommer
att ligga över budget även för Q1 2013”,
berättar Rolf J Persson VD på Alimak
Hek AB.
Orsaken till framgångarna är flera.
Företagets långsiktiga satsning och
utveckling av världsledande hissar för
industriella applikationer är en viktig

Bakgrundsinformation
Alimak Hek AB ingår i Alimak Hek-koncernen med tillverkning i Skellefteå och Shanghai,
helägda sälj- och hyresbolag i 15 länder och ett 50-tal representanter världen över.
Alimak Hek AB startade 1948 tillverkning av maskiner för byggnadsindustrin. Grunden till
dagens Alimak Hek kan spåras till början av 60-talet och utvecklingen av kuggstångstekniken,
en drivprincip som idag återfinns i samtliga Alimak Hek produkter.
Alimak Hek är verksamt inom två huvudområden där inriktningen är såväl mot volymprodukter som kundanpassade specialprodukter.
• Person- och materialhissar för byggnadsändamål.
• Industrihissar för permanent installation i mycket varierande miljöer och industrisektorer.
• Till detta kommer en betydande eftermarknadsverksamhet.

orsak. Även företagets tillväxtstrategi med
ett utökat produktsortiment har bidraget
med en ökad försäljning. Företaget har
även varit framgångsrikt med att utveckla
nya erbjudanden för eftermarknaden.
Dessutom har företagets satsning på en
effektiv och konkurrenskraftig produktion slagit väl ut.
“Allt detta gör att vi startar året
med en stor orderstock, samtidigt som
försäljningen fortsätter att gå bra. Det
var väldigt länge sedan vi hade ett så
här bra första kvartal, vilket givetvis
både tryggar sysselsättningen och ger
oss muskler att anta nya utmaningar”,
fortsätter Rolf J Persson.
Skellefteå steget före
Rolf J Persson har även utsetts till
medlem i koncernledningen och global

chef för produktionen inom Alimak
Hek koncernen.
– Det är ett kvitto på att vi jobbar
rätt här i Skellefteå. Satsning på ny
teknik och effektivare processer gör att
vi idag har en konkurrenskraftig tillverkning, vilket är viktigt när konkurrensen ökar från lågkostnadsländer.
Att tekniskt och kvalitetsmässigt ligga
steget före konkurrenterna är ett bra
motdrag, påpekar Rolf J Persson.
Guldklubben växer
En annan mycket stark konkurrensfördel är personalens kompetens och
lojalitet. Guldklubben, det vill säga
personer som arbetat minst 25 år i
företaget har idag vuxit till över 300
personer.
www.alimakhek.com

Atlas Copco rankad ett av
världens mest hållbara företag
Atlas Copco utsågs nyligen till ett av världens mest
hållbara företag i den årliga listan Global 100.
Listan, som presenterades vid World Economic
Forum i Davos, Schweiz, rankar företag som
visar att de ökar produktiviteten och samtidigt
förbrukar mindre resurser. Atlas Copco är rankad
på 18:e plats, högst bland svenska företag.
Hållbarhet är en hörnsten i Atlas Copcos innovativa produkter och inställning bland anställda.
”Att ta ansvar för miljön och sociala frågor
handlar inte bara om att göra rätt saker men
innebär också att vi utvecklar och expanderar vår
verksamhet på ett lönsamt sätt”, säger Ronnie
Leten, VD och koncernchef på Atlas Copco.
De allra senaste exemplen på detta är de
nya kompressorfabrikerna i Indien och Kina som
är byggda enligt LEED. Den nya fabriken i Pune,
Indien, invigdes 21 februari, samma dag som
Atlas Copco firade 140 år som industriledare.
Fabriken i Wuxi, Kina, invigs i mars. Båda är
toppmoderna fabriker byggda enligt standarden
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Leadership in Energy and Environmental Design.
Andra hållbarhetsinitiativ inkluderar: Öka
kundernas energieffektivitet med minst 20
procent mellan 2010 och 2020 genom att
göra produkterna mer effektiva. Sträva mot att
inte ha några arbetsrelaterade olyckor. Utveckla
effektiva HIV/AIDS- och andra hälsoprogram i
länder där sjukdomar påverkar anställda och
lokalbefolkningen. Minska Atlas Copcos vattenförbrukning och bidra till rent dricksvatten i
behövande länder. Öka mångfalden både vad
gäller kön och nationalitet. Arbeta aktivt för att
eliminera korruption.
Listan Global 100 presenteras årligen och
den bygger på ett urval av 4 000 bolag både
i industrialiserade länder och utvecklingsländer.
Företagens prestanda utvärderas genom nyckeltal såsom intäkter i förhållande till energi- eller
vattenförbrukning. Det är sjunde gången som
Atlas Copco är med på listan.
www.atlascopco.se

MARKNADSLEDAREN
DIAMANTVERKTYG
GOLVSLIPMASKINER
GOLVLÖSNINGAR

* Kampanjvillkor: Gäller vid köp till 2012 års listpris.
Kan ej kombineras med andra rabatter och gäller
endast kunder i sverige. Inbytesmaskin ska lämnas
hos HTC i Söderköping. Kampanjen är giltig t.o.m
31/12-2012. Max 50 st per kund. Samtliga priser är
exklusive moms och frakt.

www.htc-ﬂoorsystems.com

HTC Sweden AB
Postadress: Box 69, 614 22 Söderköping
Besöks-/godsadress: Klevvägen 7
614 92 Söderköping
Telefon: 0121-294 00. Fax: 0121-152 12
E-mail: info@htc-sweden.com

Besök
oss på Byggmaskiner
12-152013
mars
Monter:
C02:42
www.SvenskRental.se
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Moduler är lös egendom
En dom i högsta förvaltningsdomstolen har fastslagit att moduler är lös egendom och ska momsbeläggas. Det här en stor framgång för branschen
som länge agerat för att moduler ska betraktas
som lös egendom och att uthyrarna därmed kan
fakturera moms, menar SRA, Swedish Rental
Association.”Det här är verkligen en stor seger.
Det betyder mycket och det gör att branschen
får en enklare hantering och mindre administrativt extraarbete”, säger Camilla Hensäter
som är ordförande i SRAs modulutskott.

Det är alltså nu klart att modulföretagen ska
fakturera moms vilket företagen redan gör
idag. Huvudfrågan har varit om moduler är fast
eller lös egendom. Tidigare har Cramo Instant
vunnit i skatterättsnämnden. Skatteverket
överklagade och ärendet gick vidare till högsta
förvaltningsdomstolen. Nu har alltså högsta förvaltningsdomstolen dömt till branschens fördel
och detta går inte att överklaga eftersom högsta
förvaltningsdomstolen är högsta instans.
Källa SRA www.swedishrental.se

Förändringar i
koncernledning
Sandvik gör förändringar i sin koncernledning
och utser nya chefer för två av sina affärsområden.
Jonas Gustavsson, före detta chef för
Sandvik Materials Technology, har utsetts till
ny chef för Sandvik Machining Solutions från
den 1 februari. Jonas Gustavsson har arbetat
på Sandvik sedan 2008 och hade dessförinnan olika ledande befattningar inom ABB och
Bombardier. Jonas Gustavsson efterträder
Andreas Evertz som lämnar Sandvik efter fem år
för att ta sig an nya utmaningar utanför bolaget.
Sandvik Machining Solutions har cirka 18 000

Tekniska Mässan blir
Industri & Teknik

Doosan utökar med nya
återförsäljare i norra Sverige
Doosans generalagent Maskinia jobbar kontinuerligt med att bygga ut nätverket med
försäljningsställen och serviceverkstäder i
Sverige. I norr har nu ett steg framåt tagits då
Fomik AB med Stefan Thomas som ägare nu har
anslutits som återförsäljare för Doosan.
Tidigare har norra delen av Sverige täckts
av Doosans återförsäljare Lars-Göran Lindgren,
LGL Maskin i Gnarp, samt Lars Jonsson, JBM
AB i Örnsköldsvik. JBM AB med Lars Jonsson
i spetsen kan nu helt koncentrera sig på försäljningen omkring Örnsköldsvik samt Västerbotten.
”Genom att Fomik AB nu är återförsäljare av
Doosan så har vi en helt annan närhet i Norrbotten. Gruvbranschen i norr är mycket expansiv
och Doosan har en självklar plats där med sina
mycket konkurrenskraftiga grävmaskiner upp
till 70 ton, hjullastare upp till 35 ton samt 40

tons dumprar. Idag har både hjullastare och
dumprar Scaniamotorer och i framtiden kommer även Doosans grävmaskiner att utrustas
med Scaniamotorer. Scaniamotorerna visar
på Doosans ambition att växa som ledande
kvalitetstillverkare av maskiner globalt. Jag vet
att Stefan, som utgår ifrån Kiruna, kommer att
kunna skapa långsiktiga relationer och sätta
Doosan i medvetandet hos entreprenörerna,
berättar Fredrik Holmquist VD på Maskinia.
”Att bli återförsäljare för Doosan är en rejäl
utmaning för mig och med det breda och väl
genomarbetade produktutbudet som Doosan
erbjuder finns alla möjligheter att växa i ett distrikt
med både Sveriges och Europas starkaste
tillväxt”, avslutar Stefan Thomas, Fomik AB.
Fomik AB tar även över serviceverksamheten av Doosan i området kring Kiruna.

Industri & Teknik heter Stockholmsmässans
nya mäss- och mötesplats för industriteknik,
logistik, fogning och en rad andra områden
som behövs inom tillverkande industri. Den nya
mässan genomförs i så kallat fast fair format
med modulmontrar under två dagar i oktober
och ersätter Tekniska Mässan som lagts ned.
”Vår nya mässa Industri & Teknik kommer att bli det som Tekniska Mässan en
gång i tiden var, en effektiv och inspirerande
mötesplats för industrin att visa upp teknik och
lösningar, göra affärer och hämta nya uppslag
att utveckla sin verksamhet. Att vi förändrar
namn, form och till viss del innehåll är ett direkt
resultat av önskemål som framkommit från
både utställare och besökare”, berättar Björn
Lindforss från Stockholmsmässan. Industri &
Teknik kommer att genomföras vartannat år
med start i oktober 2013. Formatet blir så
kallat fast fair som innebär att mässan byggs
upp med ett begränsat antal färdiga monterstorlekar. Ytterligare en nyhet är att mässan
genomförs under två dagar mot tidigare fyra.
”Den stora skillnaden mot tidigare Tekniska
Mässan är att Industri & Teknik genomförs i ett

medarbetare och är ledande inom produkter
och lösningar för skärande bearbetning. Petra
Einarsson har utsetts till ny chef för Sandvik
Materials Technology och medlem i Sandviks
koncernledning med tillträde den 1 februari.
Petra Einarsson arbetade tidigare som chef för
produktområde Tube inom Sandvik Materials
Technology. Hennes karriär på Sandvik omspänner 22 år. Sandvik Materials Technology
är specialiserat på avancerade produkter och
lösningar i höglegerade metaller.
”Jonas Gustavsson och Petra Einarsson har
båda gjort starka insatser för att höja lönsamheten inom Sandvik Materials Technology”, säger
Sandviks VD och koncernchef, Olof Faxander.
www.sandvik.com

effektivare format där vi förenklar för utställarna
genom att erbjuda kompletta modulmontrar”,
fortsätter Björn Lindforss. Det blir enklare för
utställarna att planera sin medverkan och
besökarna möter en överskådlig och tydlig
mässa. Industri & Teknik kompletterar verktygsmaskinernas stora mässa, M.A.X. som hade
premiär 2012 och återkommer våren 2014.
Med Industri & Teknik ojämna år och M.A.X.
jämna år får ingenjörer, tekniker och företrädare
för tillverkande industri två mycket starka mötesplatser för att träffas och göra affärer.
Det behövs två olika mässor med sin
respektive inriktning, förklarar Björn Lindforss.
På Industri & Teknik kommer besökarna att
hitta allt det som inte visas på M.A.X. Med två
separata mässor som går vartannat år blir det
både mer att ta del av och tydligare fokus för
både besökare och utställare.
Exempel på det som kommer att visas på
Industri & Teknik är handverktyg, transmissioner,
hydraulik, pneumatik, verktyg, montering, materialhantering, lager, logistik, truckar, miljöteknik,
skyddsutrustning, förbrukningsartiklar, svets,
övrig fogning, yt- och värmebehandling och
förpackning. Industri & Teknik genomförs 16–17
oktober 2013.

www.stockholmsmassan.se
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Haulotte Scandinavia AB Taljegårdsgatan 12, 431 53 Mölndal, Tel: 031-744 32 90, Fax: 031-744 32 99
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GEDA på allvar
till Sverige
GEDA är ett av de stora internationella namnen inom sektorerna
person- och materialhissar och ett vanligt hjälpmedel på byggarbetsplatser runt om i världen. Nu kommer fabrikatet på allvar till
Sverige genom BVM ByggVärmeMaskiner AB.
Nu har GEDA hittat hem i Sverige och sedan början
av året är BVM ByggVärmeMaskiner AB nya återförsäljare för GEDA-sortimentet. Peter Schmidt,
vd för BVM, är nöjd och känner sig stolt att kunna
representera den tyska tillverkaren i Sverige.
Ett av de stora namnen
“GEDA är ett av de verkligt stora namnen och har ett
brett sortiment bestående av person- och materialhissar, byggspel, snedbanehissar och störttrummor som
passar alla typer av behov. Vi kommer att sälja hela
sortimentet”, säger Peter.
Peter tycker också att GEDA gjort ett förnuftigt
val genom att välja BVM AB som distributörer.
“Vi kan hissar och vi känner marknaden väl
efter att jobbat med försäljning av denna typ av
produkter sedan 1973”, säger Peter Schmidt.
Försäljningen av Alp-Lift, som är ett liftsystem för

lyft av person- och material, med all kringhörande
service och reservdelar förblir även fortsättningsvis
hos BVM AB. Företaget har mer än 30 års erfarenhet
av dessa liftar och har en väl inarbetad lagerstyrning som garanterar god tillgänglighet på relevanta
reservdelar vilket i sin tur minimerar stilleståndsförluster för kunderna om behovet uppstår.
De kunder som fram till 31 maj år 2012
köpt Böcker-hissar från BVM kommer också
i fortsättningen kunna servas med reservdelar och know-how från företaget.
”För oss har förmågan att fortsatt kunna bistå med
reservdelar för våra befintliga kunder varit av yttersta
vikt vid förhandlingen med Böcker” säger Peter.
Fördelarna med GEDA enligt Peter är att
bolaget som tillverkare är innovativa, de har enkla
eleganta lösningar på sina produkter som är genomarbetade men aldrig överarbetade. Han säger
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sig också blivit mycket positivt överraskad över
kvaliteten i GEDAs tillverkning och den professionalism som råder inom bolaget. Han upplever
den som högre än vad de varit vana vid tidigare.
“En styrka hos GEDA är också mångfalden i
produktsortimentet. GEDAs produktlösningar är
smarta och innovativa och så finns det något för
alla kunder eller alla applikationer”, tycker Peter.
Hissarnas konstruktion har också en hel av modultänkande i sig. Framförallt masterna kan användas
på flera olika hissmodeller. Hissortimentet är också
mycket brett och man har hissar för en rad olika
branscher som bygg och anläggning, varvsindustri,
kranverksamhet, hissar för explosionsskyddade områden, servicehissar med mera. Personhissarna är de
som dominerar men GEDAs hissar används också i
stor utsträckning för materialtransporter och har den
kapacitet som krävs.
Brett sortiment
GEDA har totalt sju olika serier av hissar. Produktserie Z avsedd för materialtransporter och serierna
Z/ZP, Multilift, PH, PK, S och SH lämpar sig för
transport av både material och personer. Kapaciteterna spänner från 200 till 3.200 kg. Den numera
mest populära serien är GEDA Multilift som är uppdelad på modellerna P6, P12 och P18. BVM kommer att visa Multilift P12 på mässan Byggmaskiner.
Det fina med Multilift-serien är att den är kompakt
och direkt driftklar vilket gör etableringstiden
minimal i jämförelse med andra större hissar på
marknaden. “Multilift P12 är en verklig “citylift”
klar att använda direkt och konkurrerar kraftfullt
med de så kallade storhissarna. Korgen är upp till
3,20 m lång, hissen går på 32 A och har en lyftkapacitet på upp till 1500 kg och eller 12 personer.
“Jag tror att vi kommer att bli väldigt konkur- w

4127
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renskraftiga med just den här hisstypen. Priset ligger väsentligt lägre men erbjuder i princip samma
egenskaper som storhissarna”, säger Peter.
Den största Multiliften är P18 och är även den
högintressant för den svenska marknaden. Hissen
har två master och därmed väldigt låga förankringskrafter vilket bland annat innebär att den gör lite
åverkan på fastigheten. Trots dubbelmasten så kan
P18 på grund av de låga förankringskrafterna utan
vidare monteras mot ett hisstorn, något som görs
mer och mer. Dessutom används P18 med GEDA
unimast som många kunder redan äger. Många har
alltså möjligheten att minimera investeringskostnaden genom att återanvända mast från gamla P6
och P7. Multilift P18 lyfter 20 personer eller 2000 kg.
Utöver hissarna finns förstås också det välkända
sortimentet av byggspel, snedbanehissar (stegliftar)
och störttrummor, mycket av detta kommer också
att visas på Byggmaskinmässan.
Storsatsar på Byggmaskiner
Samarbetet mellan GEDA och BVM förbereddes
under hela hösten 2012 och officiell startpunkt
var första januari 2013. Den stora nylanseringen
kommer dock att ske på mässan Byggmaskiner i
Göteborg som arrangeras på Svenska Mässan mellan
12-15 mars i år. “Vi kommer att göra en omfattande
satsning på mässan och bland annat visa Multilift
P12, kranförarhissen 2PK, ställningshissen 200 Z,
byggspel, störttrummor, snedbaneliftar med mera.
”Det är en fantastiskt skön känsla att få sälja
GEDA men det är naturligtvis svårt att göra en
bedömning hur mycket vi kommer att sälja. Vi har

Fakta om GEDA
GEDA är ett tyskt fabrikat och bolaget grundades redan
1929 av Georg Dechentreiter. Till en början sålde man
och reparerade jordbruksmaskiner vilket man gjorde ända
fram till 1963 då man började fokusera på tillverkning och
försäljning av vinschar. Den första GEDA-liften lanserades
1975 och var en steglift. Produkten såldes i mer än
55 000 exemplar. 1985 lanserades den första kuggstångshissen GEDA 500 som, i Sverige blev P6 och P7. Flera nya
produkter följde och 1998 lanserades arbetsplattformarna
GEDA 500 Z/ZP och 1500 Z/ZP. Under de kommande
åren skulle flera olika typer av liftar och hissar komma
att lanseras. Produktionskapaciteten ökades markant och
tillverkningen sker idag i Bayern och i Thüringen. Man har
också ett branschkontor i Bergkamen i nordvästra Tyskland
samt ett servicecenter i Bayern. 2007 lanserades den idag
så populära Multilift-serien, året efter PH-serien. Därefter
följde uppstart av dotterbolag i USA och sedermera även
i Moskva. Idag säljs GEDAs produkter över hela världen.

naturligtvis gjort en försäljningsbudget men det är
inget jag vill avslöja. Men rent generellt kan jag säga
att det är bra drag i GEDAs produkter, mer än det
fabrikat vi sålde tidigare, och vi vet att kvaliteten
är den bästa. Jag är mycket förhoppningsfull och
framförallt är jag mycket imponerad av GEDAs tillverkningskvalitet vilket jag nu sett på nära håll några
gånger vid besök vid deras fabriker”, säger Peter.
BVM kommer också att under några dagar finnas
i GEDAs monter på mässan Bauma i april för att
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serva sina svenska kunder. I nuläget kommer BVM
att sälja GEDAs sortiment med samma styrka av
folk som tidigare genom huvudkontoret i Göteborg
och filialen i Stockholm. “Beroende på försäljningsutvecklingen kan det mycket väl innebära att vi
behöver utöka resursen på säljsidan på längre sikt”,
säger Peter. Service och reservdelar kommer som
tidigare att handhas via den befintliga serviceverkstaden i Göteborg.
Text Jan Hermansson

MACHINES–MINERALS–KNOW-HOW

www.scanmaskin.se

SWEDEN AB

SCANMASKIN

Det ska vara enkelt
att slipa golv!
Med vår slipmaskin Scan Combiﬂex 330
blir golvslipning både enkelt och effektivt.
Det är en mångsidig slipmaskin som ger
snabb och effektiv golvslipning.
Scan Combiﬂex 330 gör det
enkelt att komma åt att slipa
ända in till kanten. Med ett lätt
handgrepp förvandlas den till
en effektiv kantslip.

Den 12-15 mars kan du
träffa oss på Byggmaskiner.
Kom till vår monter C04:02
så berättar vi mer om hur
våra maskiner kan göra det
enklare för dig.
Sweden (Head Ofﬁce)
Box 187
SE-437 22 Lindome/Göteborg
Tel: +46 31 99 49 70
Fax: +46 31 99 48 70
E-mail: info@scanmaskin.se

Finland
Raudoittajantie 3 A
FIN-06450 Porvoo / Borgå
Tele: +358 19 57 55 001
Fax: +358 19 57 55 002
E-mail: info@scanmaskin.ﬁ

Denmark
Torvegade 22
DK-7330 Brande
Tel: +45 97 18 00 58
Fax: +45 97 18 45 58
E-mail: info@scanmineral.dk

Norway
USA
Tomtveien 12
1407 132nd Avenue
N-2015 Leirsund
Northeast,Suite 8
Postboks 6, Furuset
Bellevue, Washington, 98005
N-1001 Oslo
USA
Tel: +47 63 87 60 00
Phone: +1 425 628 1212
Fax: +47 60 87 60 01
E-mail: info@scanmaskin.com
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Ny serviceverkstad och utökat
sortiment av Wedapumpar
För att möta trenden mot mindre pumpar för enkla och snabba
behov av avvattning introducerar nu Atlas Copco Construction
Technique 4 nya pumpar i tillägg till de redan existerande WEDA
proffspumparna.
Den nya serien består av fyra stycken 1-fas
pumpar under 1kW. WEDA04 och WEDA08
länspumpar, WEDA04B millimeterpump och
WEDA08S slampump som är nu tillgängliga
på marknaden. Pumparna säljs bland annat-

till de stora hyrbolagen. Den nya serviceverkstaden i Slagsta utanför Stockholm öppnades den
första oktober år 2012. Liknande verkstäder finns i
Malmö och Göteborg. Här tillhandahålls maskiner
för bygg- och gruvindustrin, så som länspumpar,
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fräsar, portabla kompressorer, och generatorer, vältar,
asfaltläggare, asfaltfräsar, borriggar med mera.
“Med de nya pumparna har Atlas Copco
Portable Energy definierat de fyra produktpelarna,
air, power, water, light”, säger Gunnar Benselfelt,
försäljare och marknadsförare av Atlas Copcos pumpar och medarbetaren Jan-Erik Frantz.
Trots att det bara var tre år sedan pumparna
infördes som produkt på Atlas Copco har de den
största tillväxtpotentialen, säger Gunnar Benselfelt.
Tio pumpexperter ska anställas i Europa som enbart
ska syssla med pumpar.

4131

Den nya serien består av 4st 1-fas pumpar under 1kW. WEDA04 och WEDA08 länspumpar, WEDA04B millimeterpump
och WEDA08S slampump som är nu tillgängliga på marknaden.

“Den största pumpen som vi säljer kan ta 20 000
liter vatten I timmen. Den kan pumpa bort vattnet från
en hem jacuzzi på en sekund”, säger Gunnar Benselfelt för att ge en bild av hur kraftfulla pumparna är.
Atlas Copco har vunnit stora fördelar på
pumpmarknaden om man jämför med kollegorna
genom att de redan har en gedigen tillverkning
av generatorer. De har nu utvecklat och miljöanpassat sina generatorer som kan kopplas till
pumpen vid platser där det inte finns el och
kan starta och stoppa både pump och generatorer automatiskt. Vikten är också viktig,
“Vårat största säljargument är vikten, därför
att de är så lätta och smidiga och har så kompakt
design”, säger Gunnar Benselfelt.
Atlas Copco har hittat nya material och tekniska
lösningar som gör att man kan banta den yttre storleken. En Weda 10 väger för tillfället 10 kilo mindre
än kollegornas, menar Gunnar Benselfelt.
Centrallager i Tyskland och Belgien
På lagret finns ett 60-tal pumpar, de kommer in kontinuerligt från centrallagret i Tyskland och Belgien
och man räknar med att reservdelar kan komma in
till näst kommande dag.

I samband med introduktionen av de nya pumparna
så utökar företaget sitt sortiment av tillbehör. Nu finns
slangar av olika kvalitet och
snabbkopplingar för olika
system som kompletterar
pumparna. Pumparna och
tillbehören kommer även
att säljas direkt från en butik som inom kort öppnas
vid det nya servicecentret.
Många arbeten där pumpar
behövs är svårplanerade, man
vet aldrig vad som händer på
byggarbetsplatsen. Därför är Gunnar Benselfelt, försäljare och marknadsförare av Atlas Copcos pumpar och
tillgängligheten extra viktig i medarbetaren Servicechefen Jan-Erik Frantz visar runt i den nya serviceverkstaden.
sammanhanget, säger Gunnar
Benselfeldt.
pakta designen gör pumparna lätta att installeras och flyttas runt i olika länshållningsjobb.
Pumparna används i markentreprenader, väg och
Teknisk Fakta
WEDA04 och WEDA08 är elektriska dränk- vattenjobb, gruvor, industrier, reningsverk, räddningsbara pumpar för slitande vätskor med kapaciteter tjänster, kommuner, etc. Pumparna är designade
upp till 3 25l/min (20m 3 /tim) och lyfthöjd med semi-vortex impeller i polyuretan för att minska
till drygt 15m. Den låga vikten och den kom- risk för igensättning och minskat slitage. WEDA04B w
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är en så kallad millimeterpump som pumpar ner till
1mm. Den är utrustad med en enkel och funktionsduglig backventil som tillåter att pumpen flyttas utan
risk för spill och tappad pumpförmåga. Bottenplåten
är gummerad för att skydda belagda tankar och golv.
WEDA08S är en slampump med en kapacitet
att släppa igenom partiklar i vattnet upp till 25
mm vilket enligt företaget är unikt för en så liten
pump och mycket uppskattat av bland annat hyrbranschen. Impellern är utbytt till metall för att
minska slitaget vid pumpning av slitande partiklar.
Den nya pumpserien är designad för hög slitstyrka
och enkel service till ett lågt pris. Pumparna är
utrustade med en effektiv 1fas motor och högeffektiv kondensator för högt startmoment. Med ett
tätningssystem bestående av 2 mekaniska tätningar
som skyddas av en läpptätning och ett motorskydd
som stoppar pumpen vid överhettning på grund av
överbelastning eller överspänning blir pumparna
mycket tillförlitliga. Pumparna startar automatiskt
efter avsvalning. Designen gör servicen mycket
enkel. På WEDA08S kommer man in i hydrauldelen
genom att lossa endast 3 bultar. Pumparna levereras
med både slanganslutning och gängad anslutning för
enkel montering av snabbkoppling.
”Genom utökningen av våra WEDA länspumpar fortsätter vi att möta behoven av våra kunder inom
bygg, hyr och återförsäljare. På detta sätt visar vi vår
vilja att stödja våra kunder i deras affärsverksamhet”,
förklarar Abet Cantuba Divisional Manager Pumps,
Atlas Copco Portable Energy.
Text och foto Petra Meyer Linderoth

Från varje arbetsplats i verkstaden pumpas spilloljan
till en spilloljetank, som för olja vidare ut till ett rum där
den förvaras tills dess den hämtas upp och transporteras bort. På så vis kommer hindrar man oljan från att
komma ut i naturen.

I den nya serviceverkstaden tillhandahålls allt som har med entreprenad- och gruvmaskiner att göra, så som pumpar
fräsar, portabla kompressorer, vältar, asfaltläggare, asfaltfräsar med mera.
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Weda 04. Länspumpen har två utlopp. Kunden kan här
välja mellan slanganslutning och gängad anslutning.
Båda alternativen skickas med i paketet, vilket gör
kundkontakten extra smidig.
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Ny lamellrondell ger
synlig slipyta

Med ett stort hjärta
för pumpar
Sverige har en lång historia
vad gäller pumputveckling
och tillverkning av dränkbara
pumpar. För några år sedan
gjorde SRTs Jan Hermansson, en lång intervju med då
87-åriga Ivan Eriksson. Den
intressanta historien är väl
värd att återberätta i samband
med releasen av de nya Wedapumparna. Här kommer ett
utdrag från intervjun.

Ivan Eriksson var med under hela WEDA-verkens
storhetstid och arbetade även under många år för
Pumpex. Ivan var en nyckelperson i uppbyggandet
av den Svenska länspumpmarknaden och hade ett
ett stort hjärta för branschen. Han föddes år 1923
I Södertälje, samma födelsestad som Weda-pumparna. Efter avslutad grundskola, vid 31 års ålder tog
han ingenjörsexamen och fick därefter anställning
på WEDA. WEDA var till en början ett legogjuteri
för komponenter till hushållsprodukter. Verksamheten grundades redan 1919 av W. Dan Bergman,
därav namnet WEDA. Bergman var ingenjör som
hade arbetet i USA och kom in i gjuteribranschen
genom det tyska företaget IG Farbe som var duktiga
på magnesiumlegeringar. Detta innebar att man
även inom WEDA började gjuta i ädla metallerna
som aluminium och magnesium. Bergman sålde
verksamheten 1940 till Bofors. Efter ett par år utsåg
Bofors Sven G Lind till VD, mera känd som “Sven
på hörnet” eftersom han satt längst ut på hörnet i
den stora byggnaden på WEDA-området. Lind var
VD för WEDA ända fram till sin pension 1966.
Ett år efter att Sven på hörnet tagit över rodret
skulle man för första gången produktionsmässigt
komma i kontakt med pumpbranschen genom att
man började gjuta delar till Flygts pumpar. Det var
vid den här tiden som Ivan Eriksson anställdes på
WEDAs planeringsavdelning.
Inspiration från USA
Ivan berättade vid intervjutillfället för Svensk
Rental Tidning att länspumpkonceptet hämtades
från USA.
Länspumpen föddes när de allierade skulle
landstiga vid den franska atlantkusten med sina
landstigningsbåtar. Båtarna öppnades med en
stor läm som fälldes ner i fören. Vattnet välde
förståss in och behövdes därför snabbt pumpas
ut. “Efter kriget tog amerikanarna inte vara på
pumpkonstruktionen som man utvecklat utan
det var först när Flygt vidareutvecklade principen

som den slog igenom över hela världen”, berättar Ivan vid interjutillfället. ”Men egentligen är
det nog Leonardo da Vinci som skall tillskrivas
titeln som pumpprincipens uppfinnare, i alla
fall centrifugalpumpen. Det var han som gjorde
grundskisserna redan 1498. Principen håller
än idag. Det är egentligen bara materialet som
förändrats”, menar Ivan. 	
Flygt var länge en av WEDAs största kunder
men omkring 1956 startade Flygt ett eget gjuteri.
Det blev ett hårt slag mot WEDA och för att fylla
upp förlusten beslutade man att starta sin egen
tillverkning av dränkbara länspumpar.
WEDA introducerade sin första egna pump
1958 som fick modellbeteckningen 23D och hade
en kapacitet på 3,8 kw. Två år senare släpptes
pump nummer två, den lite mindre L200 med
en kapacitet på 1,5 kw. Följande år skulle man
släppa en rad nya modeller såsom L300, L400,
L600 och L800. Ivan Erikssons uppgifter inom
bolaget förändrades under åren. Efter att ha
arbetat på planeringsavdelningen gick han över
till serviceavdelningen och hamnade så småningom på försäljningen med den slutliga titeln som
försäljningschef. Många pumpar såldes under
1960-talet till de stora kraftverksbyggena upp i
norr.
Storordrar till kraftverksbyggena 	
Under 1960-talet byggdes omkring 15-talet
kraftverk i landet, WEDA levererade pumparna
till samtliga, och de flesta ordrarna kom ur Ivans
hand. Så småningom blev Uthyrning av pumpar en
succé. Under 1960-talet började Weda erbjuda sina
kunder att hyra pumparna också. Att hyra skulle
visa sig bli en affärsform som skulle växa i popularitet och att man därmed också hittade vägen till nya
marknader och nya typer av kunder. Marknaden
formligen exploderade när företaget öppnade upp
för uthyrning. Bara något år efter att företaget
börjat hyra ut representerade uthyrningen omkring 30 procent av omsättningen. Eftersom
bolaget ägdes av Bofors fungerade samtliga Boforskontor i landet både som uthyrningsdepåer
och serviceverkstäder. Det handlade som mest
om cirka 25 utlämningsställen över hela landet.
Weda tillsammans Bofors slitdetaljer kom
in i Componenta koncernen som 1989 köpte
Dynapac. Pumparna kom in under Dynapac
organisationen och försvann lite i skuggan av de
stora gula vältarna. Dynapac hade fram till 2007,
ytterligare 3 olika ägare (Svedala, Metso och Altor).
Pumparna låg kvar i Dynapac organisationen fram
till 2010 då de överfördes till Atlas Copco Portable
energy. Runt år 2010 fick WEDA en seriös ägare
och ett bra hem. Fabriken flyttades till helägd Atlas
Copco fabrik i Tyskland. Man anställde konstruktörer och tekniskt support för pumparna och har
satt igång att utveckla programmet. Det första
stora steget är de nya små pumperna (under 1kW).
		
Text Jan Hermansson

Flexovit lanserar en ny lamellrondell, Mega-Line Strobo, som
medger att arbetsytan kan ses under slipningen. Detta är möjligt
tack vare urtagen som ger en stroboskopeffekt.
Den nya lamellrondellen, som har beteckningen Mega-Line
Strobo, har tre urtag i stödplattan som möjliggör att ytan på detaljen som slipas kan ses under arbetet. Att kunna se arbetsytan
under slipningen utan att avbryta arbetet gör både att slipningen
kan utföras snabbare och att man uppnår bättre slutresultat.
Mega-Line Strobo har en stödplatta i glasfiber med konvex
form. Slipdukslamellerna är tillverkade av en kraftig polyesterduk
som belagts med Zirkon-slipmedel. Detta ger en rondell med
lång livslängd och snabb slipning enligt tillverkaren. Den är
särskilt lämpad för slipning av stål och rostfritt. Lamellrondellen
är avsedd för användning i vinkelslipmaskin och finns i 115 och
125 mm diameter.
”Att kunna se arbetsytan på detaljen som slipas gör arbetet
mycket enklare och snabbbare”, säger Peter Lindell, försäljningsansvarig på Saint-Gobain Abrasives AB. ”Dessutom blir
slutresultatet bättre då man har bättre kontroll över slipningen”.
www.saint-gobain-abrasives.com

Nu fyller Carlsson & Co AB
i Falkenberg 20 år
Carlsson & CO är mycket glada att fira 20 års jubileum med
sitt företag som startade i mars 1993. Mycket har hänt och
mycket är sig likt.
“När vi startade företaget hade vi stor samlad erfarenhet
av branschen och vi var fulla av inspiration och spring i benen.
Sverige var inte med i EU, internet fanns inte och räntan var
mycket högre -93. Mycket är sig likt, vi har samma höga service
tänk och ännu mer erfarenhet och kunskap, vi har varit trogna
och långsiktiga med våra kunder och leverantörer, Messersi
minidumper och minigrävare har vi varit generalagent för sedan
1995. Giant minilastare har vi sedan 2005, Baron tvångsblandare
och transportband har vi med stor framgång sålt sedan 2008,
vi har sålt över 2000 släp sedan starten”, uppger företaget.
Nu ser man fram emot nästa 20 år. Företaget börjar firandet
på Byggmaskiner 2013 i Göteborg 12–15/3 i monter 04:34
med flera nyheter och födelsedagserbjudande. Framöver kommer företaget att bygga en ny verkstad och ett nytt lager samt
renovera befintliga lokaler. Webshopen, www.maskinshop.se
kommer även att få ett helt nytt utseende samt nya funktioner.
En hel del nya spännande produkter är också på gång, uppger
företaget, som också vill passa på att tacka sina kunder och
leverantörer som har gjort de första 20 åren till en spännande
resa. Företaget ser med stor energi och entusiasm på framtiden.
www.carlsson-co.se
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Wacker Neusons
upplevelsevärld på Bauma 2013
På bygg- och anläggningsmässan Bauma den 15–21 april 2013
kommer Wacker Neuson, ledande tillverkare av kompaktbyggmaskiner och byggutrustning, att fokusera särskilt på upplevelsefaktorn.
Wacker Neusons utställningsområde kommer att vara nästan 6 000 m 2 stort med plats
för hela koncernens produktbredd.

andra artiklar. Med undermärket “Wacker Neuson
Kids” lägger Wacker Neuson nu för första gången
fram en egen kollektion också för barn.

Viktig mässa
“Bauma är den internationellt sett viktigaste mässan inom vår bransch. I april i år kommer vi att
presentera nya och innovativa produktlösningar
för våra kunder, vilka innebär att bygg- och
anläggningsarbete blir ännu effektivare, bekvämare och säkrare att utföra”, säger Cem Peksaglam, styrelseordförande för Wacker Neuson SE.
“Eftersom Bauma är en av de ledande mässorna
inom branschen, är den av stor betydelse för oss”,
fortsätter han.
På årets Bauma kommer Wacker Neuson att
skapa en upplevelsevärld för besökarna. Inom utställningsområdet kommer det att finnas flera aktivitetsområden där besökarna har chans att testa produkterna. Det kommer också att bli ett flertal produktvisningar i kombination med att orädda atleter kommer
att bjuda på underhållning och krydda utställningen
med extra spänning. Inom utställningsområdet “service” kommer hela registret att kunna upplevas, allt
från originalreservdelar, reparationer och underhåll,
till garantiärenden, maskiner, Telematic, utbildningar
och finansiering. Just det här området har starkt
utvidgats och innehåller tjänster med ett tydligt
mervärde för kunden. Wacker Neuson har även en
prylbutik med en egen Bauma-kollektion och många

Kundklubben
“En särskild höjdpunkt kommer Wacker Neusons
fanområde att vara. På Bauma kommer kundklubben, som ju förstås vänder sig speciellt till målgruppen användare att åter se dagens ljus. Alla Wacker
Neusons vänner från branschen kommer att kunna
registrera sig gratis och får som fanmedlemmar
utskick om företaget och företagets produkter.
Hela koncernens sortiment
Själva produkterna är det som kommer att uppta
störst plats på utställningsområdet. Hela koncernens sortiment kommer att vara representerat:
betongteknik, tätningsteknik, byggplatsteknik med
produkter inom brytteknik, strömförsörjning, belysning, pumpar, och så förstås kompakt-maskiner;
grävmaskiner, hjullastare, dumprar och kompaktlastare. Dessutom kommer produkter från Kramer
Allrad-koncernen att finnas med på Wacker Neusons
utställningsområde. Till Kramer Allrads produktutbud hör t.ex. hjullastare, telehjullastare och teleskop.
“Vi vill inte avslöja alla Bauma-nyheter i förväg.
Men en sak är säker och det är att våra ingenjörer
arbetar för högtryck med förbättringar och nyheter
som önskats på marknaden och som ger våra kunder
ett äkta mervärde. Med tanke på att stora resurser un-
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der en längre tid varit bundna till omställningen till
Tier 4-motorer, är detta en bragd i sig”, säger Martin
Lehner, teknisk ordförande för Wacker Neuson SE.
Inom området brytteknik har det hos Wacker
Neuson hänt en hel del. De populära brythamrarna
kommer att synas på Bauma under nya namn. Det är
inte längre vikten som kommer att vara avgörande för
namnet, utan i stället ligger från 2013 betoningen på
enkelslagsenergi. Fortfarande är det hammarna BH
55, BH 65 och den tekniskt förbättrade EH 75 som
intar platsen som många proffsanvändares självklara
förstahandsval.
Punktligt till Bauma presenterar Wacker
Neuson också sin helt omarbetade serie golvoch asfaltsågar med fyra modellstorlekar.
En nyhet inom området belysningsteknik är
belysningsmasten Light Tower LTN 6LV som
tack vare sin nya mastkonstruktion går snabbt
och lätt att både sätta upp och att transportera.
Wacker Neuson presenterar även ett par nyheter inom
området grävmaskiner, det gäller då zero tail-serien.
Bland annat kommer EZ28 (efterföljare till 28Z3)
att dyka upp i ny skepnad. Hela kabinen har gjorts
om och är nu ännu mer ergonomisk och bekvämare.
“Earth Movement of the Future”
På Bauma kommer Wacker Neuson inom området
kompaktmaskiner att presentera alternativa drivkoncept och studien “Earth Movement of the Future”.
“Teman som energieffektivitet, ekonomi och
minimiemissioner eller till och med nollutsläpp
vinner alltmer i betydelse. Vi ligger bra till inför
framtiden när det gäller detta, och på Bauma ska vi
ännu en gång visa att vår kärnkompetens är inom
utvecklingen av innovationer tänkta för marknaden”,
säger Martin Lehner.
www.wackerneuson.com
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Välkommen till
All Access 24! Vi är en ledande leverantör av nya liftar och

maximera lönsamheten och hitta rätt lösning för varje del

arbetsplattformar och representerar varumärkena Dingli,

av maskinbehovet vare sig det är på kort eller lång sikt

släpvagnsliftarna Denka, lastbilsliftarna Oil & Steel och

med Micro Mini Midi Maxi Finans®. Vi är även uthyrarens

klättersystemet Scanclimber. Vi har också ett brett sorti-

externa resurs genom CrossRenting (rent to rent) vilket

ment av begagnad utrustning bestående av en rad olika

innebär att vår maskinpark på i genomsnitt ett 70-tal ma-

varumärken. Kort sagt vi löser alla dina önskemål vad gäl-

skiner alltid står till förfogande.

ler accessutrustning oavsett om det gäller ny eller begagnad utrustning. Till skillnad från många andra leverantörer
har vi större delen av vårt utbud hemma för leverans och
nybeställning hemma inom cirka 4 veckor. Tillsammans
har vi över hundra års erfarenhet av person- och materiallyftar och vi levererat utrustning till exempelvis bygg- och
anläggning, pappers-, stål och annan processindustri,

Trygga garantier
En viktig del när man köper en maskin är garantierna. Alla
fabriksnya maskiner har givetvis alltid tillverkarens garanti.
Men när man köper begagnat har man normalt ingen garanti. All Access 24 är därför unika med att erbjuda Begagnatgaranti på utvalda produkter.

kraftverk med mera. Vi är alltid tillgängliga, dygnet runt,

Kunden i centrum

och ser till att få fram den typ av accessutrustning som

Hör av dig till oss om du vill ha en offert eller en visning. Vi

du behöver.

på All access 24 hjälper dig att finna den entreprenadma-

Brett sortiment
All Access 24 har allt inom bom-, sax-, pelarliftar, klätterställning, teleskoplastare, hängställningar m m. Kort sagt
“you name it!”. Vi har också som sagt ett stort utbud av
begagnade maskiner.

skinen du söker och dessutom med en smart finansiering
som passar dig. Är det någon maskin ni saknar i vårt
sortiment så kan vi med 90 procents säkerhet skaffa fram
den inom kort. Vi erbjuder dessutom fullständig service,
reservdelar samt hjälp med bokning av årlig/montage besiktning. För att göra allt enklare för dig som kund med

Smart finansiering

bättre tillgång till våra tjänster har vi dessutom tagit fram

Vi vågar även påstå att vi är den bästa partnern till våra

en så kallad App för Iphone- och Anderoid-telefoner. Ap-

kunder genom vårt unika finansieringssystem. Vårt attrak-

pen laddar du ner på antingen Apple Store eller Android

tiva och unika sätt att finansiera gör att våra kunder kan

Market som du lätt kan nå oss via.
www.08242424.se

l All Access 24!

VAD DET KOSTAR VET
MAN FÖRST NÄR MAN
KÖPT, ÄGT OCH SÅLT EN
MASKIN. VI VET NÄR DET ÄR
BÄST ATT HYRA, KÖPA, ÄGA
ELLER SÄLJA.

När konkurrenter
Sedan snart ett år tillbaka lanserade All Access 24

Ding Lis produkter. En annan styrka förutom pris,

liftmärket Dingli på den svenska marknaden. Dingli

konstruktion, flexibilitet och inte minst hållbarhet

är ett varumärke som rönt mycket stor framgång

är att tillverkaren erbjuder konkurrenskraftiga

runt om i världen. Man har som tillverkare bevisat

priser på sina produkter. Dingli är utan tvekan

att man håller en mycket hög kvalitet i material

en utmanande konkurrent på världsmarknaden.

och konstruktion och har i många avseenden

Dinglis produktsortiment är stort och har ett

varit föregångare inför flera andra internationella

kraftigt spann ifråga om varation i plattformshöjder

varumärken. På mässan Bauma China som nyligen

och storlekar. Samtliga modeller är CE-märkta,

genomfördes deltog Dingli med en gigantiskt stor

praktiska att jobba med, enkla at manövrera och

monter på mässans utomhusområde.

har, som sagt, inte minst en hållbar konstruktion.

Distributören All Access 24 tog mycket väl
omhand och marknadsfördes i tillverkarens monter

Brett maskinprogram

som en av Europas tunga namn vad det gäller

Dingli erbjuder sex serier med mer än 80 olika

Dinglis JCPT1412 når högst
i sin klass utan att öka på dimensionerna. En eftertraktad modell
som Dingli är ensamma om.

rna får tji, Dingli
modeller. Produkterna säljs i förutom Sverige och
övriga Europa även i USA, Asien och Afrika. Totalt
handar det om 80 olika länder.
“Vi valde att börja med att lansera Dinglis
saxliftar med direkteldrift i Sverige. Arbetshöjderna
spänner från 5 till 16 m. Ett år efter lanseringen i
Sverige har vi levererat mer än 50 enheter. Ute på
fältet är vår kunder mycket nöjda med nykomlingen
från Kina”, säger All Access 24s vd Jan Bratowski.
“Med den senaste tekniken från Dingli borgar
en investering i företagets produkter för en
mycket god totalekonomi – TCO (Total Cost of
Ownership)”, tillägger Janne.

Rafflande Nyhete
DINGLI JCPT3

“Liftarnas svar på H

Dingli JCPT3.0 X-Drive - Den lilla 
smarta kompaktsaxliften från Dingli
Kompakt: 				

Längd 1,15 m, bredd 0,76 m, höjd 1,85 m. 

Lätt att transportera:

Små mått, vikt 554 kg

Åtkomlighet: 			

Rör sig genom dörrar och trånga öppningar

					med god marginal. 
Mångsidig: 			

Finns även med ett plattformsutskjut på 0,55 m. 

Smart kontrollbox: 		

Fem olika hastigheter, proportionell drift och lyft.

					

Visar felkoder och larmar vid låg batterispänning. 

Priset: 				

Synnerligen konkurrenskraftigt! “Det här är liftarnas

					

svar på hantverkarställningar. Mitt i prick! Vi räknar

					

med att sälja minst 200 enheter under 2013.

					

Välkomna att testa”, säger Jan Bratowski

					på All Access 24

er från All Access
3.0 X-DRIVE

Hantverkarställning”
Lagom till mässan Byggmaskiner 2013 lanserar All
Access 24 en helt ny produkt från Dingli. Redan
innan lansering är intresset stort och orderböckerna
har redan börjat fyllas. Några produkter har flygits in
och redan levererats till kund. Det handlar om Dingli
JCPT3.0 X-Drive, en liten saxlift med arbetshöjd på
5 meter. Måtten är 1,15 m i längd, bredden 0,76 m
och höjden i infält läge 1,85 m. Den väger 554 kg och
är mycket lätt att transportera. Den rör sig genom
dörrar och trånga öppningar med god marginal.
Produkten finns även med ett plattformsutskjut på
0,55 m. Kontrollboxen har fem olika hastigheter att
välja mellan, proportionell drift och lyft. Kontrollboxen
visar felkoder och larmar vid låg batterispänning. “Vi
tror att den här saxliften kommer att slå stort i Sverige.
Med det fördelaktiga priset tror vi den kommer att bli
liftarnas svar på hantverkarställningar. Vi räknar faktiskt
med att sälja ca 200 enheter av denna nyhet under
2013”, säger en förhoppningsfull Jan Bratowski på All
Access 24.

Snabbt och säkert
All Access 24 är numera även återförsäljare i Sve-

hjälp av en mast. Men Scanclimber tillverkar även lyft-

rige för Scanclimbers klätterställningar. Scanclimber

anordningar och hissar för både personal och materi-

behöver ingen närmare presentation utan den finska

al. Scanclimber är ett utmärkt alternativ till traditionella

tillverkaren är sedan länge välkänd i Sverige.

hissar och lyftanordningar samt arbetsplattformar.

Scanclimber ligger i Pirrkala och är en av de ledan-

Systemet är mycket enkelt att etablera samt att flytta

de leverantörerna av vertikala klätterställningar som

från en arbetsplats till en annan. En utmärkt produkt

använder så kallad kuggstångsstyrning. Detta innebär

framförallt för uthyrning. Det är heller ingen svårighet

att ställningen eller arbetsplattformen hissas upp med

att lära sig hur man monterar en Scanclimber vilket

t med Scanclimber
gör den utomordentligt smidig på arbetsplatsen.
Scanclimbers produktsortiment säljs och hyrs

46 meters arbetsyta upp till 150 m. I Scanclimbers
sortiment finns även sju olika modeller av bygghissar

ut över hela världen. Klätterställningar finns i sex

samt fem modeller av industrihissar och så kallade

olika grundutförande: SC1000, SC 1300, SC4000,

lyftbord.

SC4700, SC5000 och SC8000. Samtliga modeller

För dig som vill jobba smidigt och effektivt med

finns i så kallat singel och twinutförande, det vill säga

högsta kvalitet och säkerhet i arbetet bör testa Scan-

att twin står för dubbla master. Scanclimber har mo-

climbers produkter. Vänd dig med fördel till All Access

deller som klarar att lyfta upp till 8 ton eller till exempel

24 för mer information.

Make your best d

En lastbilslift från Oil & Steel är ett k
alternativ än en klumpig, svårmanöv
Oil & Steel är en av de större tillverkarna av billiftar i

flesta bilar är inte byggda för att dra dessa vikter.

Italien. Modellprogrammet innefattar nio huvudgrup-

Dragbilens bruttovikt måste vara minst lika hög som

per från 14–63 meter och man har även banddrivna

efterfordonets bruttovikt. Bil och dragtillverkarens

liftar. All Access 24 övertog agenturen i samband

uppgift om bilens största tillåtna dragvikt får aldrig

med förvärvet av bolaget Liftia AB.

överskridas.

All Access 24 huvudsatsning ligger främst på

Uppställningsytan på denna typ av billift blir då

så kallade Rental-Edition-liftar som främst tillverkas

väsentligt mindre vilket i sin tur gör att man inte

för uthyrningsbranschen. Potentialen av Rental-

behöver så stora avspärrningar.

Edition-liftar är väldigt stor i Sverige på grund av att

Detta gör att Oil & Steels bilar är attraktiva.

prisskillnaden mellan en släpvagnslift och en billift
är 0–15 procent. Billiften är lättare att hantera än en

Service

släpvagnslift som är mycket klumpigare.

All Access har egna servicetekniker som har arbetat

En släpvagnslift på 20 meter överskrider oftast 3
ton med bil och man får endast framföra den utanför motortrafikled och motorväg i högst 30km/h. De

flera decennier med lastbilsliftar. Dessutom utförs
service av kontrakterade serviceverkstäder.

deal: Oil and Steel

klart bättre
vrerad släpvagnslift

60 år av passion
Produkter som är utvecklade av människor med
mycket kunskap och erfarenhet kan man lita på. Det är
just sådana goda egenskaper som ligger till grund för
tillverkaren Altrex produktsortiment.
Altrex vet vad användaren behöver för att kunna
arbeta på hög höjd, tryggt och bekvämt. Altrex erbjuder också specialkompetens där man skräddarsyr
lösningar för speciella konstruktioner eller extraordinära
situationer. Allt som allt: Altrex är rätt val för varje lösning
på höjden.
Passion för kvalitet
Proffs som kräver högsta kvalitet för en säker arbetsmiljö på hög höjd har valt Altrex i 60 år. Oavsett om det
gäller rullställning, hantverkarställning, hängställning,
stegar eller trappstegar. Ett komplett sortiment med
kvalitet, service, hållbarhet som garanterar att du kan
förvänta dig det allra bästa.
Passion för innovation
I 60 år har Altrex fortsatt att förbättra sina produkter.
Med en passion för innovation. Altrex arbetar fortfarande på att göra sina produkter ännu säkrare, händigare och ännu effektivare. Altrex är alltid på jakt efter
nya tekniker och tillämpningar, såsom den lätta FiberDeck® arbetsplattformen. En topp- innovation med 30
procent mindre fysisk belastning för byggaren. Det är
vad användaren vill. Om du behöver hjälp med finansiering gäller samma som för All Access 24.

...ger
och effek

n för ställningar

r säkrare, enklare
ktivare produkter

Riktigt säkra nyh
Relax it’s an Altrex!
Nu kan du vara ännu lugnare när du använder en ställning från Altrex. Altrex lanserar nu Altrex Safe-Quick®

• Innan åtkomst av plattform, alltid skydd runt
om, även under monteringen

skyddsräcke Rolling Tower. Med Safe-Quick® skydds-

• Risk för felaktig montering minimeras

räcket Rolling Tower, erbjuder Altrex en innovation av

• Placeras i mitten av ramen, vilket innebär att en

världsklass som är ännu säkrare och snabbare att

enda plattform kan också skapas för breda

montera än konkurrenterna och kan även appliceras

byggnadsställningar

fasad-fri. En rullställning från Altrex som uppfyller de
allt hårdare europeiska och nationella föreskrifter om
säker montering av rullställningar. Altrex Safe-Quick®
skyddsräcken som är “state of the art” vilket också är
något användaren kan förvänta sig från det ledande
varumärket Altrex. Alltid bäst! Relax it’s an Altrex!

• Rolling Tower med styrka och stabilitet, beräknat i
enlighet med EN 1004
• Mobil Säkerhet® QR-kod med bruksanvisningar
ingår. Scannas enkelt fram med mobilen
Ännu snabbare och enklare att
montera med färre delar

Fördelar med Altrex Safe-Quick®

• Färre ingående delar

• Med Safe-Quick ® skyddsräcke Rolling Tower,

• Snabbare montering och demontering

automatisk korrekt montering och säkert
• Permanent räcke i Rolling Tower
(inget tillfälligt räcke)

• Enkelt att montera av endast en person
• Unikt och balanserad design: En del ersätter
många stag

heter från Altrex!
Rolling/Folding Towers 5100,
5200, 5300, 5400, 5500,
4100, 4200 samt 4400-K2
med förlängning.

• Låg vikt
• Kompakt och enkel att transportera
Finns även som fasad-fri variant
• Inga stagl på fasadsidan (om ställningen inte 		
står mer än 15 cm från fasaden)
• Idealisk för alla som måste arbeta med fasader
• Fritt arbete utan stag som är i vägen
Två versioner Safe-Quick ® skyddsräcke:
5000-S och 4000-S
• Altrex erbjuder två serier av Rolling Towers
som är försedda med sin egen version av
Safe-Quick ® skyddsräcke, serie 5000-S
och 4000-S
• Safe-Quick ® skyddsräcke passar
på befintliga Altrex Rolling Towers
4000 och 5000 på marknaden
Safe-Quick ® skyddsräcke
kan användas på Altrex

Få snabbt häng p

Altrex hängställningar är ett ställningssystem som fått

konstruktionslösning har noga utprovats.

många lovord för sitt enkla koncept som är mycket

Flexibelt

smidigt att arbeta med. Samtidigt är systemet

Ett av de stora argumenten med Altrex hängställ-

konstruerat på ett sätt som ger användaren absolut

ningar är dess flexibilitet. System går att kombinera

högsta säkerhet. Varje ingående komponent och

och bygga ut så det passar alla tänkbara applikatio-

på det med Altrex

ner. Det är egentligen bara den egna fantasin som

mycket brett och systemet kan därmed byggas ut

sätter gränserna. Extrema höjder, hörnlösningar,

i kort sagt oändlighet vilket gör att kunden kan få

konvexa och konkava rundningar, utanpåliggande

exakt den typ av hängställning han önskar. Kontakta

eller invändigt, inget är omöjligt för Altrex hängställ-

Altrex Svenska AB så berättar vilka möjligheter som

ningssystem. Komponentprogrammet är dessutom

står till buds.

Erbjudanden från Al
Ett attraktivt erbjudande
till våra befintliga kunder
För dig som redan har våra produkter slår vi ett slag
för säkerheten och ergonomin just nu. Därför får du
som redan har våra produkter 25 procent extra rabatt
på ditt befintliga pris på delar som gör att du kan
bygga ett trapptorn av rullställningsdelarna ni redan
har.
Idealisk ställningslösning
Rullställningstrapptorn 5300 (1,35m x 2,45m) i 2 mm
gods är den idealiska ställningen som möjliggör säker
och ergonomiskt arbete på hög höjd. Tack vare de
specialutvecklade trapporna, är det också mycket
lättare att ta med sig verktyg upp.
• 		

Maximal arbetshöjd för inomhus är 14,20 m

		

och utomhus 10,20 m, högre montering är 		

		

möjlig, och enligt de bestämmelser som före

		

skrivs i lag eller av leverantören efterföljs.

• 		

Delar kan kombineras med andra delar från

		5000-seriens rullställningssystem.
•		

Maxlast per plattform är 250 kg och 		

		

för hela tornet 750 kg

• 		

Finns med Plyfa-plattformar samt 			

		

30% lättare Fiber-Deck® plattformar

Attraktivt erbjudande
för nya Altrex-kunder

Vi erbjuder nu Rullställningstrapptorn 5300 med Glasfiberplattform och Easy-Lock Stödben till kanonpris.
Stödbenen har dimensionen 2,45 x 1,35m och plattformshöjden är 6,20. Godstjocklek ligger på 2,0 mm
Kampanjpris:
44 000 kr exkl. moms
Delar som ingår:
5 Stegramar 135-28-7			
1 Genomgångsram 135-28
3 Glasfiberlattformar utan lucka

9 Diagonalstag 245-16 Prof
9 Horisontalstag 245-16 Prof
2 Skyddsräckesramar 135-50-2
2 Stödben Easy-Lock, (obs 4 st
behövs om det ej är vägg på
ställningens långsida)
4 Hjul 200mm Prof.
1 Sparklistset 245 Easy-Fit
i aluminium
3 Ställningstrappa 245
3 Trappräcke
1 Skyddsräcke trappställning
1 Trappstegsmotstånd
www.altrex.se

ll Access 24 & Altrex
Mässerbjudande: Altrex 5400
Hantverkarställning med
Plyfa alternativt Fiber-Deck
plattform
Altrex Svenska AB kommer nu med ett oslagbart mässerbjudande. Köp
en Altrex 5400 Hantverkarställning för bara 5,595 kr exkl. moms.
Till detta pris inkluderas en Plyfa-plattform. Lägger du till 500 kr exkl.
moms levererar vi med en Altrex Fiber-Deck plattform som är 30 %
lättare. Men skynda och handla, erbjudandet gäller så länge lagret
räcker.
Altrex 5400 Hantverkarställning är unik. Den är lätt, smidig att arbeta
med samt naturligtvis fällbar. Ställningen är smal och kompakt och kommer in i extremt trånga utrymmen, särskilt lämplig vid montagejobb inomhus. Basstorleken är 0.75 x 1.85 m. Ställningen kan som sagt fås med
Plyfa-plattform eller den 30 % lättare Altrex Fiber-Deck® plattformen.
De olika delarna i ställningen kan dessutom kombineras med andra delar
från Altrex 5000 Modulställning. Hantverkarställningen 5400 kan dessutom
byggas på upp till en plattformshöjd på hela 7.8 meter.
Användarinstruktioner och säkerhetsmanualer kan du enkelt, som med
alla Altrex-produkter, ladda ner genom att skanna in QR-koden med din
mobil. QR-koden sitter väl synlig på alla Altrex produkter. Missa inte detta
erbjuande.

Mässpris: Oslagbara
5.595 :- exkl moms

Plyfa-plattform ingår. Lägg till 500 kr exkl. moms
och åtnjut fördelarna med en Fiber-Deck® plattform
som väger 30 % mindre.
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Västra Rydsvägen 132
196 31, KUNGSÄNGEN
Tel: 		
08-24 24 24
Fax: 		
08-24 24 23
E-post:
info@allaccess.se
Hemsida:
www.allaccess.se
		www.08242424.se
Du når oss alltid på

08-24 24 24.
Dygnet runt!
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Peabs samarbete med
Nyx Security ger resultat
Fem tjuvar tagna på bar gärning de senaste
dagarna – 100 brott avvärjda med intelligent
kamerabevakning
Byggföretaget Peab har det senaste året gjort en medveten satsning tillsammans
med Nyx Security för att minska brott på byggarbetsplatserna med hjälp av
Nyx Securitys lösningar inom intelligent kamerabevakning med videoanalys av
händelseförlopp i realtid. Nu kan man se resultatet av samarbetet och införandet
av den nya tekniken: Hittills har över 100 olika försök till brott avvärjts på Peabs
olika anläggningar. Under en kort tid har fem personer gripits på olika platser när
de försökte göra intrång. Samtidigt har ytterligare tre försök till inbrott avvärjts
på Peabs byggarbetsplatser runt om i Sverige.
Inbrott, skadegörelse och annan åverkan på byggarbetsplatser kostar den
svenska byggindustrin stora belopp varje år. Enbart stölder från byggarbetsplatser
uppgår till 1,4 miljarder kronor per år, enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ).

Peab har fokus på att reducera antalet brott och incidenter som stör arbetet och
effektiviteten ute på arbetsplatserna. Därför har Peab valt att arbeta med kamerabevakning i realtid, för att snabbt kunna förhindra brott innan de sker. Det har
lett till att över 100 olika försök till brott avvärjts på Peabs olika anläggningar.
“Jag är mycket nöjd med resultatet av implementeringen av Nyx Securitys
lösningar. De är helt avgörande för att Peab ska minska antalet försök till brott
på arbetsplatser runt om i Sverige. Med Nyx lösningar minskar vi förseningar
i produktion och sparar stora belopp genom detta”, säger Mattias Önnerdal,
säkerhetsansvarig, Peab.
“Nyx Security har lång erfarenhet och mycket goda resultat från installationer
av intelligenta kamerabevakningslösningar till byggsektorn. Vi ser snabbt hur
försök till inbrott minskar och hur vi kan fånga tjuvar effektivt. Det är mycket
glädjande att se att Peab nu når konkreta resultat i form av avvärjda brott med vår
lösning, och att de sparar pengar med det”, säger Andreas Johansson Österberg,
VD, Nyx Security.
www.nyx.se

Hitachi inför 3-årsgaranti på batterier och laddare
I Hitachis elverktygsprogram är varje maskin
utvecklad för professionellt användande och
Hitachi arbetar kontinuerligt med att utveckla
tekniska och ergonomiska funktioner ner till
minsta detalj. Samtliga Hitachimaskiner är
utvecklade för att tåla stor belastning i en professionell miljö och samtidigt värna om användaren
genom bra ergonomi och användarvänlighet.
Hitachi Power Tools Sweden AB adderar nu
ett år till nuvarande garantivillkor och inför 3 års
garanti på Hitachi elverktyg och batteriverktyg
köpta från och med 1 december 2012. Unikt är
att garantin även gäller batterier och laddare och

den utökade garantiperioden gäller direkt från
inköpsdagen – ingen krånglig registrering krävs.
”Våra Hitachielverktyg är utvecklade för
proffs som verkar i mycket krävande miljöer.
Trots den hårda miljön har vi en väldigt liten andel
maskiner som reklameras och det är naturligt för
oss att på detta sätt erbjuda ett mervärde till våra
kunder och utöka garantitiden ytterligare om ett
fel trots allt skulle inträffa”, säger Michael Söderberg, VD på Hitachi Power Tools Sweden AB.
Att även inkludera batterier och laddare
och dessutom inte kräva krånglig registrering
för att få utökad garanti är unikt på marknaden.

De nya garantivillkoren följer tätt efter Hitachis
lansering av den senaste batteritekniken där
batterikapaciteten ökats 33 procent till 4,0 Ah
och där batteriet har bibehållen vikt, storlek och
kompabilitet.
De nya garantivillkoren lanserades samtidigt
genom Hitachis nationella återförsäljarnätverk
i samband med att företagets Vinterkampanj
2012/2013 kom ut i butik den 1 december.
www.hitachi-powertools.se
Hitachi Power Tools Sweden AB
inför 3 års garanti .
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Elverktyg

Trenden inom sektorn elverktyg för byggbranschen är sladdlöst. Maskinerna blir allt mer
kapacitetsstarka, snabba att ladda och etablera till full drift. Samt att sortimentet växer.

Starkare motor och bättre styrning på
nya sticksågen PS 420
I september lanserades den nya förbättrade
sticksågen PS 420 från Festool. Sågen finns
i flera varianter men samtliga har kraftfullt drag
och speciella kurvegenskaper.
Originalet PS 420 är den lätta, behändiga
sticksågen för monteringsarbeten, PSB 420 är
en bygelvariant, PSC 420 är en batteriversion
med knopphandtag och PSBC 420 är en batteriversion med bygelhandtag. Batteristicksågarna
finns med antingen15- eller 18-volt.
Maskinen används i huvudsak till utskärningar för diskhoar och spishällar, inpassningsarbeten på möbler, i kök och inredningar samt
sågning av cirklar och rundningar. Sticksåg PS
420 levereras i en Systainer T-LOC tillsammans två sågblad och splitterskydd. Theofil
Carlsson AB, med varumärket Theofils beslag,

Panasonic Tools
verktyg överraskade i
extremt blött test
är ledande leverantör av beslag och maskiner
till köks-, badrums och kontorsmöbler samt
inredningsindustrin. I sortimentet finns kända
varumärken som Festool, Blum, EKU, Lamello,
Fein, Makita, Mirka med flera. Huvudkontoret

finns i Jönköping och företaget har yrkesbutiker
i Stockholm, Malmö, Göteborg och Jönköping.
Antalet anställda är totalt cirka 50 och företaget
omsätter 120 milj. kr.
www.festool.se

Black&Decker lanserar ett nytt sladdlöst
multiverktygssystem – Multievo
Multievo är ett starkt uppladdningsbart multiverktygssystem med stora möjligheter. Systemet
är uppbyggt runt en 14.4V borrskruvdragare. I
systemet finns det flera olika verktygsfunktioner.
Hemmafixare kan nu köpa en enda maskin som de kan komplettera med speciella
verktygshuvuden, vilket ger stor flexibilitet och
hög prestanda. Produkten har ett verktygslöst
patenterat system för att byta verktygsfunktion
snabbt och enkelt.
Efter bytet är maskinen redo för nya
uppgifter.
Multievo kan omvandlas alltifrån en borrskruvdragare till en sticksåg, tvåväxlad slagborrmaskin, slipmaskin, oscillerande multiverktyg
eller en kraftfull slagskruvdragare.
Verktyget har en tuff design och kraft att
slutföra krävande uppgifter, samtidigt som det
är lätt och bekväm att använda och ta med sig.
Skruvdragaren Multievo har i grundutförande 10 olika momentinställningar vilket gör
det enkelt att borra eller dra i skruv med rätt kraft.
Variabel hastighet ger kontroll och mångsidig-

het. Ett 14,4-volts Lithium Ion-batteri med 1,3
Ah kapacitet ser till att det finns tillräckligt med
kraft till hands.
“Multievo har framtagits efter omfattande
forskning och utveckling, för att säkerställa att vi
lanserar verktyg som svarar mot verkliga behov

hos användaren. Från design och funktionalitet,
till ett bekvämt gummihandtag, allt är noggrant genomtänkt för att leverera hållbarhet,
bekvämlighet och hög prestanda, samtidigt som
maskinen är enkel att använda”.
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www.blackdecker.se/multievo

I ett av det senaste numren av tidningen
DMH – Den Moderna Hantverkare – utsätter
redaktionen två av Panasonic Tools verktyg
för tuffast tänkbara test. Maskinerna, den nya
tigersågen EY45A1 och borrskruvdragaren
EY7441, testkördes långa stunder helt nedsänkta i vatten utan att funktion eller prestanda
påverkades. Hela testet dokumenterades på film
och det otroliga resultatet överraskade till och
med Panasonic Tools.
– Vi vet att våra Tough Tools-verktyg klarar
extremt tuffa förhållanden när det gäller fukt och
damm, men att de skulle kunna behandlas så här
och ändå fortsätta fungera som vanligt trodde jag
faktiskt inte. När DMH frågade om de fick testa
våra verktyg under brutala förhållanden visste vi
inte riktigt vad det innebar i praktiken, men det
här visar att maskinerna egentligen klarar mycket
mer än vad vi vågar lova, säger Anders Sebelius,
VD på Panasonic Tools i Sverige.
Ökat intresse för Panasonic Tools
Testet har blivit mycket uppmärksammat och
Anders Sebelius berättar att både befintliga och
nya kunder hört av sig och kommenterat det
extrema testresultatet. Många imponeras framför
allt av att maskinerna fortsätter att fungera trots
att de upprepade gånger körs helt nedsänkta i
grumligt sjövatten.
– Testfilmen är en bra draghjälp i arbetet
med att förklara vad Panasonic Tools står för och
även ett bevis för att vi verkligen lever upp till
löftet om Tough Tools. Vi har enastående kvalitet
i våra produkter och helt unika prestanda, vilket
jag tror de flesta förstår efter att ha sett filmen,
säger Anders.
www.panasonictools.se
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Nyheter från Bosch
Bosch är som vanligt ute med en rad olika elverktyg på marknaden.
Här kommer en sammanfattning och beskrivning över några av
verktygen som lanserades nyligen.
GSR 18 V-LI HX
kraftfull skruvdragare
GSR 18 V-LI HX Professional, den kortaste
skruvdragaren i sin klass
mäter 153 mm och
väger endast 1,7 kilo.
Den Klarar upp till
500 skruvar på ett fullt
uppladdat 3,0 Ah 18 volt
LI-batteri och har en multifunktionell bithållare
för snabba byten av bits.
Prestanda, design och storlek är kritiska
attribut vid val av elverktyg. Därför har den
populära skruvdragaren GSR 18 V-Li i Bosch
Dynamics-serie fått en lillebror som är ännu mer
kompakt. GSR 18 V-LI HX Professional har en
låsbar multifunktionell bithållare som till en fjärdedel är inbyggd, vilket gör den 32 mm kortare
än sin storebror. Eftersom maskinen är utvecklad
för att göra byten av bits så smidiga som möjligt
är den särskilt användbar för ingenjörer och
personer verksamma inom möbelbranschen och
industrin, där man ofta använder många olika
sorters skruvar under en och samma arbetsdag.
Små, lätta och praktiska
GSR 18 V-LI HX Professional är lätt, kompakt
och har lång batteritid. Med sin längd på 153
millimeter inklusive bitlock, är maskinen den
kortaste sladdlösa skruvmejseln i sin klass. Den
kompakta designen gör att den kan lossa på
skruvar som andra maskiner tvingas ge upp inför.
Om man inkluderar ett 3.0 Ah-batteri
så väger verktyget endast 1,7 kg och är
bekväm att hålla tack vare det smala handtaget med integrerat softgrip.
Därmed har man full kontroll över maskinen,
som med sin integrerade LED-belysning även är
lätt att arbeta med i mörker. GSR 18 V-LI HX är
dessutom en uthållig skruvdragare som kan klara
av 500 skruvar på bara en laddning. Detta gör
HX-versionen till en riktig ”långdistanslöpare”.
De 18 olika nivåinställningarna för vridmoment
ser till att rätt mängd ström används för att få ut
maximal effekt ur batteriet.
Den fyrpoliga motorn har ett vridmoment på
67 Nm vilket garanterar ett snabbt arbetstempo.
Tillsammans med växellådan, som kan köras i
två hastigheter, klarar skruvdragaren lätt skruvar
upp till åtta millimeter i diameter.
GSR 18 V-LI HX Professional finns hos ledande återförsäljare av professionella verktyg och
ingår i Bosch världskända Click and Go-system.

Vibrationsdämpande
planslipar

GSH 11 VC kraftfulla
slaghammare		
GSH 11 VC Professional från Bosch är klassens mest kraftfulla slaghammare. En 1700
W-motor och en vikt på 11,4 kg. Vario-Lock
12-stegsinställning för snabb och enkel justering
av mejselläget. Med en vibration på endast 8
m/s² kan man arbeta längre tid med verktyget.
80 år efter att Bosch lanserade världens
första elektriska borrhammare lanseras nu
marknadens mest kraftfulla slaghammare. GSH
11 VC Professional är med en slageffekt på 23
joule och en 1700 watt-motor, världens mest
kraftfulla bilningshammare. Verktyget hamrar sig
enkelt genom betong, sten och asfalt och kan
justeras mellan 900 och 1700 varv per minut
för bästa resultat på respektive material.
Med endast 11,4 kg är slaghammaren ett
mobilt och effektivt verktyg som i professionella
händer krossar mer än ett ton betong per timme.
GSH 11 VC Professional passar även bra för
markarbete tack vare sin avlånga konstruktion
som gör arbetsställningen bekväm. VarioLock-funktionens 12 steg gör det enkelt att
justera mejselläget så att hammaren anpassas
för olika arbeten.
”GSH 11 VC är mycket effektiv i förhållande
till sin storlek. Den är tillräckligt liten för att
kunna användas till väggarbete och även kortare stunder i huvudhöjd. De låga vibrationerna
imponerade på mig”, säger Christian Dyhlén på
Strömkronans El, som testat verktyget.
Vibrationsdämpning ökar arbetskomforten GSH
11 VC Professional är utrustad med frigjorda
huvud- och sidohandtag samt en optimerad
slaggenerator som dämpar vibrationerna där
de uppstår. Detta medför att vibrationerna aldrig
överstiger 8 m/s² vilket innebär att det går att använda slaghammaren i mer än tre timmar per dag.

Bosch nya planslipar har en maximalvibartionsnivå på 2,5m/s2„
– Kan användas hela arbetsdagen
– Ett innovativt fastspänningssystem möjliggör optimal„ fastsättning av slippappret
Effektiv dammutsugning med Bosch mikrofiltersystem
GSS 230 AVE Professional och GSS 280
AVE Professional från Bosch är bland de första
plansliparna på marknaden med full vibrationsdämpning. Båda maskinerna har en maximal
vibrationsnivå på 2,5m/s2, och motorhuset och
motorenheten är avskilda från varandra. Det gör
att hantverkare kan använda sliparna utan någon
tidsbegränsning.
Hög effektivitet och optimalt resultat
De två nya plansliparna från Bosch används för
förstklassiga resultat i samband med exempelvis
snickeri, byggarbeten, målning och dekorationsarbete. Genom att isolera det infällda greppet
behåller slipbladen fullständig kontakt med
ytan på arbetsstycket, även om trycket inte är
jämt fördelat på maskinens greppytor. Materialet
avlägsnas konsekvent och arbetet görs snabbare. GSS 230 AVE Professional har en 300
watt-motor och GSS 280 AVE Professional
har en 350 watt-motor. Dessutom kan båda
maskinerna justeras till att passa alla slipämnen
vid förinställt varvtal.

Nya kraftfulla överfräsar
Kraftfull 1600 Watt-motor med konstant
elektronik och mjukstart för materialanpassade
arbeten.
LED-belysning av arbetsytan och en
transparent glidplatta ger bra överblick av
arbetsförloppet. Bosch-patenterat justeringssystem möjliggör finjustering på en tiondels

millimeters djup. Precisioninsticksfräsen GOF
1600 CE Professional och den kombinerade
insticks- och kopierfräsen GMF 1600 CE Professional gör arbetet lättare med en rad nya
funktioner som säkerställer snabba och precisa
fräsningsresultat.
Hög precision och flexibilitet
En transparent botten och LED-belysning innebär att man under arbetet med både GOF 1600
CE Professional och GMF 1600 CE Professional
har en bra överblick över arbetsytan och fräsen,
och därmed kan åstadkomma precisa resultat.
Den kraftfulla motorn med konstantelektronik
säkerställer en snabb och jämn arbetsprocess,
även vid belastning som uppstår vid kantarbete.
Dessutom säkerställer fräskorgsrörelsen på 76
mm stor flexibilitet vid svåra fräsningsprojekt.
Enkel finjustering
En ytterligare fördel med GOF 1600 CE Professional och GMF 1600 CE Professional är
deras finjusteringssystem After Lock, som gör
det möjligt att justera ett redan låst fräsdjup på
en tiondels millimeter. Med den funktionen kan
man spara tid men ändå uppnå en hög grad av
noggrannhet. Med ett plant aluminiumhus kan
GOF/GMF dessutom lätt placeras på huvudet
för snabba och stabila fräsbyten eller justering.
Multifunktionsfräs med Trigger Control
Insticks- och kopierfräsen GMF 1600 CE
Professional är utrustad med Trigger Control
(On/Off-knapp) – ett patenterat brytarsystem i
handtaget som är unikt för multifunktionsfräsar
och innebär att motorn inte behöver slås på för
hand som vid traditionella multifunktionsfräsar.
Ett SDS-snabbytessystem hjälper dessutom till
att fixera det separata motorblocket helt utan
spel antingen i insticks- eller kopierenheten.
Kopierhylsan kan också användas på semistatiska fräsbord.

www.bosch.se
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Flygt Experior möjliggör energibesparingar
på upp till 50 procent
Xylem Water Solutions lanserar ett revolutionerande pumpsystem för avloppsvatten
under namnet Flygt Experior. Genom att
kombinera tekniska framsteg med toppmodern
hydraulik, nya effektivare motorer och intelligent
reglerteknik i ett unikt koncept kallat Flygt Experior erbjuds energibesparingar på upp till 50
procent, jämfört med konventionella dränkbara
pumpar, levererat i en färdig lösning som är lätt
att installera och använda - ett genombrott för
utvecklingen av dränkbara pumpar.
“Flygt Experior bygger på tanken att om
man vill uppnå högsta möjliga driftsäkerhet,
verkningsgrad och enkelhet måste tre grundläggande funktioner – hydraulik, motorer och
reglersystem – samtliga ha överlägsna prestanda och fungera friktionsfritt tillsammans”,
säger Clas Edvardsson Berg, segmentschef
för VA hos Xylem. “Med Flygt Experior har våra
ingenjörer gjort nya framsteg och optimerat alla
centrala funktioner så att de fungerar perfekt
tillsammans. Därmed har Flygt ännu en gång
flyttat fram gränserna för vad som är möjligt
inom dränkbara pumpar”.
Förbättring av tre huvudfunktioner
Flygt Experior innebär en förbättring av tre
huvudfunktioner: Utökat sortiment av Adaptive
N-hydraulik. Med lanseringen av Flygt Experior
presenterar företaget ett större sortiment av
Adaptive N-pumpar, som nu blir tillgängliga för
alla motsvarande N-pumpar mellan 1,3 och
7,4 kilowatt.
När Flygt presenterade Adaptive N-tekniken
2009 introducerade den på ett nytt och unikt
sätt bibehållen hög verkningsgrad med oöverträffad självrensande förmåga, vilket sänkte den

totala ägandekostnaden väsentligt. Adaptive
N-tekniken gör att pumphjulet vid behov kan
förskjutas axiellt uppåt så att skrymmande
material och skräp kan passera igenom utan
hinder, vilket avsevärt minskar belastningen på
axel, tätningar och lager.
Ett bevis på dess igensättningsfria funktion
och överlägsna energibesparingar är att Adaptive
N-tekniken har nominerats till finalomgången i
Aquatech Innovation Awards (kategorin Transport
and Storage). Tidigare i år utnämndes Adaptive
N till “The Most Innovative Product 2011” av
Water Environment Federation.
N-teknik
Adaptive N bygger på Flygts framgångar
med den ursprungliga N-tekniken som introducerades 1997. Den använder en patenterad
pumphjulskonstruktion med marknadens högsta
verkningsgrad som ger energibesparingar på
upp till 25 procent. Dessutom sänker den
underhållskostnaderna genom sin förbättrade
förmåga att stå emot igensättning.
Helt nya effektivare Flygt motorerFlygt har
50 års erfarenhet som världsledande konstruktör
och tillverkare av motorer till dränkbara pumpar.
Tack vare denna bakgrund har man nu lyckats ta
fram Flygt Experior i en version med effektivare
motorer upp till 70 kW. Motorerna har optimerats
för dränkbara pumptillämpningar, och vissa
modeller har även direktstartade permanentmagnetmotorer (LSPM-design).
Alla de nya motorerna följer de internationella normerna (IEC 60034-30, normalt kallad
IE3), men med LSPM-tekniken överträffar Flygts
motorer den nominella normen med upp till fyra
procent. LSPM-designen – världens första för

Flygt Experior –
nu även för större
pumpstationer

en dränkbar pump – presenterades för första
gången 2009 i en Flygt-omrörare.
Intelligent förprogrammerad styrning
Med Flygt Experiors intelligenta styrenhet SmartRun kan pumpsystemet förprogrammeras så att
det kan hantera alla tänkbara situationer, vilket
gör den mycket lätt att installera och underhålla.
SmartRun optimerar energianvändningen, och
energiförbrukningen minskar med 30 procent
jämfört med konventionella direktstartade
system.
Clas Edvardsson Berg tillägger: “I dag
finns det i huvudsak två typer av styrsystem för
dränkbara pumpar. Den ena typen är system
med konventionella direktstartade applikationer,
som är enkla att använda men har begränsade
möjligheter att optimera funktionaliteten. Den
andra är system med variabla frekvensomriktare,
som ger bättre möjligheter till finjustering men
i gengäld kan vara komplicerade att installera
och svåra att optimera. SmartRun löser det här
problemet genom att systemet kombinerar de
avancerade funktionerna hos omriktaren med
ett enkelt och intuitivt gränssnitt. De interna
funktionerna är mångfasetterade, men gränssnittet är lätt att använda”.
www.xyleminc.com/se

Alimak Hek visar
nyheter på Bauma 2013
Alimak Hek kommer att lansera ett utökat
lätt tranportplattformsprogram på Bauma i
år, HEK TPL TWIN. Den flexibla, robusta men
ändå enkla konstruktionen passar bra för alla
typer av vertikala transporter vid nybyggen och
renoveringsarbeten direkt mot byggnaden eller
mot byggnadsställningen.
Den nya stora hissen Alimak SE-H för
permanent installation inom industriella miljöer,
kommer också att ställas ut vid Bauma. Med
lastkapaciteter upp till 3,3 ton och möjlighet till
trucklast och fjärrövervakningssystem.
Alimak Heks monter kommer även bygghissar och arbetsplattformar från företagets
medium och stora program att visas.
www.alimakhek.com

HEK TPL TWIN visas på Bauma 2013.
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Nu vässas Flygt Experior konceptet med möjlighet att använda dubbelt så stora sumpar,
tillsammans med SmartRun. Detta gör Flygt
Experior-erbjudandet komplett för till exempel
kommunernas avloppspumpstationer med
energibesparingar på mellan 25–70%
procent beroende på applikation.
Denna gång är det den smarta varvtalsstyrningen, SmartRun, som är en del av
Flygt Experior-konceptet, som fått utökad
funktionalitet. Det är den unika, patenterade
energisparfunktionen, som nu blir tillgänglig
för dubbelt så stora pumpsumpar än tidigare,
vilket gör SmartRun’s fulla funktionalitet
tillgänglig för i princip alla 2-pumps avloppspumpstationer. Energisparfunktionen
känner av hur pumpen arbetar och hittar
själv den driftpunkt som ger lägst energiförbrukning. I kombination med en rad
förinställda städfunktioner av sump och
rörsystem minimeras underhållsbehovet
av pumpstationen. SmartRun levereras
förinställd för vald pump vilket även gör den
mycket enkel att driftsätta och handha.
Flygt Experior består av ett koncept i
tre delar för avloppspumpar upp till 70kW:
N-hydraulik
Patenterad design som har marknadens högsta verkningsgrad för avloppsvattenpumpning
kombinerad med unik självrensande funktion. Detta bland annat genom patenterad
självrensande N-hjuldsdesign med så kallad
Adaptive N-funktion som gör det möjligt för
hjulet att röra sig axiellt och därigenom släppa
igenom större partiklar/trasor
IE3-motorer
Marknadens högsta verkningsgradsklassning
IE3 på pumpmotorer.
SmartRun
Intelligent pumpstyrning med inbyggda
funktioner som patenterad självreglerande
energisparfunktion och inbyggda automatiska
städfunktioner för sump och rörsystem för
minimalt underhåll av pumpstation. Dessutom
helt förprogrammerad vilket gör den mycket
enkel vid idrifttagning och handhavanden.
www.xyleminc.com/se

“VINN BILEN
köp en valfri maskin under
året och var med i utlottningen
av en splitter ny

Opel Combo, -13

SUPERKAMPANJ
MT 625 Turbo Comfort
(inkl. Air Condition och
hydrauliskt redskapslås)

399.000:(exkl moms)

JUST NU
förmånliga priser
på redskap som
gaffeställ, skopa
och kranarm

MT 625
En kompakt mästare! Upp till 6 m lyfthöjd och 2,5 ton i
lyftkapacitet. Endast 192 cm hög. När endast det absolut
bästa är gott nog. Pålitligheten får du på köpet.
Liftway AB
Stockholm: 08-12 20 47 00 | Göteborg: 031-30 370 80
E-mail info@liftway.se | www.liftway.se
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Arbetsplattformar
I Sverige och de nordiska länderna används idag arbetsplattformar i allt större utsträckning
och inom många olika branscher. Därför lanseras det också ständigt nya lyftanordningar på
marknaden. Svensk Rental tar här en titt på vad som är nytt för i år på marknaden.

Bland annat introducerar nu den
franska plattformtillverkaren Haulotte
sin nya teleskopbom, HT 23 RTJ, på
Byggmaskiner 2013 och Bauma 2013.
Enligt företaget har utvecklingsarbetet med den nya modellen skett i samarbete med kunder från många olika
områden inom bland annat bygg- och
maskinuthyrningsbranscherna. Detta
för att möta alla behov så optimalt
som möjligt.
Nya HT 23 RTJ har en arbetshöjd
på 22,5 m, en horisontal räckvidd på
18,1 m och jibben är hela 2,2 m lång.
Lastkapacitet i korg är 450 kg och det
tar endast 56 sekunder att nå maxhöjd.
Modellen är kompakt och rör sig
smidigt i olika terrängunderlag tack

vare fyrhjulsdrift, krabbstyrning, automatiska diffspärrar samt oscillerande
axel. Dessutom finns den med två- eller
fyrhjulsstyrning.
HT 23 RTJ är utrustad men en
vattenkyld Kubota dieselmotor på 36,5
kW med utsvängbar montering som
ger god servicetillgänglighet.
Bomliften har utvecklats i nära
samarbete med en panel av olika kunder
för att optimalt möta marknadens behov gällande en teleskopbom med en
arbetshöjd på 23 meter.
Modellen är lämplig för arbeten
inom byggsektorn, varvsindustrin,
kemisk som petrokemisk industri och
olika tillverkningsindustrier för att
nämna några områden. Modellen har

en svårslagen prestanda för sin klass.
HT 23 RTJ är utrustad med Haulottes
nya korgmodell som är byggd med
moduler. Det innebär att om korgen
skadas så behövs bara den skadade
modulen bytas ut.
På så vis blir både kostnad och
tid för reparation lägre än med andra
korgmodeller. Haulotte kommer
löpande att införa denna nya korgmodell på fler liftmodeller.
Tre nya liftar från Snorkel
Snorkel lanserar också tre nya liftar på
Bauma i år. S3970RT är en kompakt
terränggående saxlift. Den är konstruerad för att arbeta i trånga utrymmen,
till exempel mellan byggnader. Byggd
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på Snorkels beprövade SRT-chassi ger
S3970RT en maximal plattformshöjd
på 11,5 m, men är trots det bara 1.77
m bred.
Lämplig för terränggående
applikationer har S3970RT fyrhjulsdrift, en ledad bakaxel, 350 mm av
markfrigång och 30 procent backtagningsförmåga. Som standard ingår
automatisk självnivellerande stabilisatorer och ett 1,2 m förlängt däck för
extra räckvidd.
S3970RT drivs av en Kubota
dieselmotor, men kan även utrustas
med bensin- eller gasolmotor, eller en
kombinerad bensin-LPG-motor. Den
finns också tillgänglig som hybridmodell, som ger operatören möjlighet att
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arbeta med eldrift inomhus. Snorkel
kommer också att presentera S1030E
på Bauma. Det är en ny självgående
och lågbyggd arbetsplattform med batteridrift. Den har 3 m maximal arbetshöjd, men är samtidigt så pass lätt att
den kan köras med full arbetshöjd och
klara alla viktbegränsningar på olika
golvytor, vilket ger ökad produktivitet
och effektivitet jämfört med andra låga
plattformar.
Dessutom har Snorkel vidareutvecklat den populära M1230E
självgående, eldrivna mastliften med en
500 mm utfällbar plattformsförlängning. Detta tillval utökar plattformens
storlek till 1.46 m, vilket ger ytterligare räckvidd utan att behöva flytta
maskinen.
Den M1230E är tillräckligt smidig för att kunna frakta den genom
standarddörrar och personhissar inomhus. Men samtidigt har det kapacitet
att lyfta två personer med verktyg till
en säker plattformshöjd på 3,6 m.

Den robusta mastkonstruktionen ger
M1230E en utmärkt lyftkapacitet på
227kg (113kg med utökad plattformsförlängning) och en extremt stabil
arbetsplattform, även i högsta läget.
Ny släpvagnslift från Dinolift
Finska Dinolift introducerar en ny
släpvagnslift, DINO 105TL, på Bauma
i år för att komplettera företagets redan
gedigna utbud av släpvagnsliftar. Den
här nya modellen är utvecklad som en
enkel och användarvänlig lift.
Den är utrustad med teleskopbom
och har en max arbetshöjd på 10,5 m,
räckvidd 6,5 m och lyftkapacitet på
130 kg. Totalvikten är 970 kg.
Tre nya liftar från Multitel
Multitel presenterar tre nya modeller,
alla med över 20 m arbetshöjd – MX
210, MX 235 och MJ 201. Alla
modeller avser montering på 3,5 tons
Nissan Cabstar och har den nya ramen
i aluminium med två fasta vertikala

Nya Ruthmann T540 med en räckvidd på 40 m och arbetshöjd på 54 m.

stödben och två utskjutbara H-ben
med variabelt uppställningsläge.
Den välkända MX-serien har upp/
över funktion med aluminiumbommar
med utskjut i både övre och undre armen. Detta ger fantastiska möjligheter
att komma in över hinder och upp på
tak. Den nya MX 235 har en speciell

korgupphängning som gör att den är
helt ren under korgen för att komma
ner på tak eller liknande.
Modell MJ 201 har en rak teleskopbom och 90° rörlig jibarm med
teleskoputskjut. Det ger ett helt annat
rörelseschema och en räckvidd i sidled
på hela 12,6 m. w

EN LITE NÄRMARE
SLANGSERVICE.

Med våra 45 butiker runt om i
Sverige kommer vi nära. Med vår
tjänst SlangExpress kommer vi
ännu närmare. Vi erbjuder effektiv
slangservice dygnet runt, eftersom
en stillastående maskin är lika
kostsam oavsett vad klockan är.
Ring SlangExpress 020-46 46 00.

De tre nya liftarna - Multitel MX 210, MX 235 och MJ 201 - är anpassade
för montering på 3,5 tons Nissan Cabstar.

www.hydroscand.se
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Omme 2300 - 22 m med ny korg
Omme presenterar en ny släpvagnslift
med arbetshöjd på 22,6 m. Modellen
heter 2300 och kan även fås på larvband,
då med en arbetshöjd på 25 m.
Med en person i korgen når du
hela 12,7 m ut och med dess kompakta
mått 7,32 m i längd och 1,70 m i bredd
tillsammans med den hydrauliska
framdrivningen gör att du enkelt kan
manövrera liften på trånga och besvärliga platser. Framdrivningen manövrerar du från plattformen och det ger dig
god överblick och bra säkerhet.
Som standard har du en 200-pack
Ah batteri som kan utökas till 400
Ah. Batteriet arbetar med minimalt
brus och ger dig snabba och stabila
lyftrörelser. Om extra kapacitet behövs,
är batteri och förbränningsmotor ett
alternativ. En stark 1-cylindrig bensinmotor eller dieselmotor med enskilda
pumpsystem eller 230 V nätdrift finns
också.
Ommes nya lift 2300 är den första
liften som monteras med en ny korgmodell. Korgen har en plan botten
och en ny korgsväng, detta gör att du
får mycket enklare och mer praktisk
åtkomst på hustaket.
Ruthmanns kompletterar
Vi har också redan berättat att Ruthmann nyligen introducerade Ruthmann T540, en ny lift med en räckvidd
på 40 m och arbetshöjd på 54 m. En
stor korg med hydraulisk breddning
till hela 3,8 m som lastar maximalt 600
kg. Man behöver ett 3-axlat chassi av
valfritt fabrikat med 26 tons totalvikt.
Denna modell kompletterar Ruthmanns satsning på nya, moderna liftar
med senaste tekniken både elektriskt,
hydrauliskt och med det specialstål
man använt vid utvecklingen av de
populära TB 220 och TB 270 som
blivit en stor succé i Sverige.
I den större nya serien “Hight Performance” finns sedan tidigare en 33
m lift på chassi med 7,5 tons totalvikt
och en 46 m modell. Och fler modeller
följer redan till våren.
Brubakken växer
Produkterna från Multitel, Omme
och Ruthmanns säljs idag av norska
Brubakken AS. Företaget förvärvade nyligen svenska Malthus Lift
& Maskin AB med kontor i Gävle,
Falkenberg, Stockholm, Göteborg och
Stenungsund.
Med förvärvet är nu Brubakken
Skandinaviens största fristående distributör av personliftar. Och man erbjuder ett fullsortiment av personliftar
såsom saxliftar, bomliftar, släpvagnsliftar, billiftar och larvbandsliftar från de
ledande leverantörerna JLG, Omme,
Multitel, Ruthmann och Versalift.
Text Mikael Karlsson

Omme 2300 är en ny släpvagnslift med arbetshöjd på 22,6 m.

Snorkel M1230E är en eldriven mastlift
med en 500 mm utfällbar plattformsförlängning.

Snorkel S3970RT är en ny kompakt
terränggående saxlift konstruerad för att
arbeta i trånga utrymmen.

Ommes 2300 är den första liften som monteras med en ny korgmodell med plan botten och en ny korgsväng.
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Ny slipmetod från HTC
Den helt slam- och kemikaliefria slipprocessen
har hittills varit helt omöjlig att uppnå. Men,
med de nya Diamond Xpress-verktygen kan
slipprocessen kortas ned till halva tiden för
golventreprenören. Dessutom försvinner den
krävande hanteringen av kemikalier och sörja.
Samtidigt öppnas möjligheter för fler att slipa
golv som marmor & terrazzo.
HTC är en de främsta pionjärerna inom
slipning av olika golvtyper. I över 25 år har
HTC förfinat metodiken och verktygen kring
golvslipning. Resultatet är flera banbrytande
tekniker som till och med skapat nya branscher. Ett exempel är konceptet för polerad
betong; HTC Superfloor, som blivit en standard
inom förädling av betonggolv världen över.
En annan innovation, städrondellen med
diamanter; Twister, har gjort det möjligt att

städa och underhålla stora golvytor helt utan
kemikalier, uppger företaget.
Naturstensslipning helt utan vatten
De nyutvecklade Diamond Xpress-verktygen är
baserade på lång erfarenhet av både golvmaterial och avancerad diamantteknologi. Diamond
Xpress minskar antalet slipsteg som behövs för
att uppnå önskad glans. Slipningen utförs helt
utan vatten. Den sörja som normalt bildas vid
våtslipning i en konventionell slipprocess är både
ett arbetsmiljöproblem och en stor utgift för entreprenören. Med torrslipning av naturstensgolv
förbättras arbetsmiljön och kostnaderna minskar
eftersom hanteringen av sörjan försvinner och
slipningen kan utföras på ned till halva tiden
jämfört med konventionell våtslipning.
www.htc-floorsystems.com

Smart skivlyft
för hyrindustrin
Levpano 2

Pullman Ermator
breddar sitt sortiment
på föravskiljare
Pullman Ermator har under många år haft en
serie med mobila föravskiljare i olika storlekar
och nu utökar de serien med ytterligare två
starka kort som spås en ljus framtid.
“Vi har märkt att efterfrågan på föravskiljare
för större mängder damm har ökat så det vi har
gjort nu är att utveckla två nya modeller som
kommer att komplettera föravskiljarfamiljen på
ett mycket bra sätt”, berättar Stefan Bergsten
som är nordisk försäljningschef på Pullman
Ermator.
C5500B, som är en av de nya modellerna,
är en vidareutveckling av den vanliga mobila
C5500 som funnits på marknaden sedan långt
tillbaka. C5500B är satt på en hög ramkonstruktion och uppsamlingen sker i en big bag-säck
som rymmer 1 kubik.
“Till centralsugsanläggningar och andra
stora bygg- och golvslipningsjobb har det
efterfrågats en föravskiljare med större uppsamlingssäck. Med C5500B så får man en betydligt
längre driftstid då man inte behöver byta påse så
ofta och som vi alla vet är tid pengar”, förklarar
Bergsten och menar att det kommer finnas
tid att spara med den nya föravskiljaren. Han
fortsätter sedan:
“Det är dessutom väldigt smidigt och enkelt

Skiv-/gipshissarna från
Levpano ökar din effektivitet och skonar nacke,
axlar och rygg tack vare
sin låga pålastningshöjd.
Enheterna är snabba och
enkla att montera och
demontera för transport.
Se alla modeller på vår
hemsida www.pg-miljo.se

att byta säck på den, tanken är att man ska ställa
en pall under big bag-säcken innan man börjar
fylla den, när säcken sedan är full är det bara
att köra undan pallen och säcken med en truck.
Den andra nykomlingen från Pullman
Ermator är IC300. Den är byggd som en liten
container och rymmer 300 liter. Trots sin volym
så är den mycket enkel att flytta runt och tömningen görs enkelt med hjälp av truck.
“Vi ser ett väldigt brett användningsområde
för IC300 då den är mycket lätt att arbeta med.
Tack vare den smidiga konstruktionen och dess
volym så tror vi den kommer att gå hem i så väl
bygg- som golvslipsbranschen och även inom
industrin”, säger Bergsten.
C5500B har 76 mm camlok anslutningar
och levereras komplett med slang. IC300 finns
i två varianter, 63 mm anslutningar alternativt 76
mm camlok. Den går även att få med 150 liters
och 600 liters container.
www.pullman-ermator.se

Slipp sölet, välj sanitetsmedel i tablettform

Endast två delar

Inbyggda transporthjul

Vagnar och lyfthjälpmedel för smidig
hantering av skivmaterial.

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
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Nytt år med Haulotte S
Haulotte introducerar
sin nya teleskopbom
modell HT 23 RTJ på
Byggmaskiner 2013 och
BAUMA 2013. Modellen har designats och
utvecklats av Haulotte
i nära samarbete med
kunder för att optimalt
möta behoven från en
rad olika branscher inte
minst uthyrnings- och
byggbranschen.
Modellen har en arbetshöjd på 22,5
m och en horisontal räckvidd på
18,3 m, jibben är hela 2,2 m lång.
Lastkapacitet i korg är 450 kg och
det tar endast 56 sekunder att nå
maxhöjd. Modellen är kompakt och
rör sig smidigt i olika terrängunderlag
tack vare 4 x 4 drivning, fyrhjuls som
krabbstyrning, automatiska differnsspärrar samt oscillerande axel. Erbjuds
med två- eller fyrhjulsstyrning.
Svårslagen prestanda
Kubota vattenkyld dieselmotor på 36,5
kW med ”swing-out” montage ger god
servicetillgänglighet. Bomliften har
tagits fram av företagets utvecklingsavdelning i nära samarbete med en
panel av kunder under projekttiden,
för att möta upp mot deras behov på
marknaden gällande en teleskopbom
med en arbetshöjd på 23 meter.
Modellen är lämplig för arbeten inom
byggsektorn, varvsindustrin, kemisk
som petrokemisk industri och olika
tillverkningsindustrier för att nämna
några områden. Modellen har en
svårslagen prestanda för sin klass.
Ny korgmodell
Modell HT 23 RTJ är den första
liftmodellen som är utrustad med
Haulottes nyutvecklade korgmodell.
Denna bygger på moduler, vilket innebär att man vid eventuell skada på
korgen endast behöver ersätta den
skadade modulen. På så vis blir både
kostnad och tid för reparation lägre än
med dagens korgmodeller. Haulotte
har för avsikt att löpande införa denna
nya korgmodell på fler liftmodeller.
Haulotte erbjuder en maximal

HT 23 RTJ, ny 23 meters bomlift från Haulotte.

säkerhetsnivå, modell HT 23 RTJ
uppfyller standard och är godkänd
enligt arbetsregler i EN 280, ANSI,
CSA, AS osv.
Under 2012 introducerade

Haulotte Group COMPACT 12
DXNG, en dieseldriven saxlift.
Om denna och andra liftmodeller
kan man läsa om på företagets
hemsida, www haulotte.se
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Utmärkande för
HT 23 RTJ

Högre och ett brett arbetsområde
Liftmodellen har en arbetshöjd på 22,5
m och en horisontal räckvidd på 18,3 m,
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Scandinavia
jibben är hela 2,2 m lång. Det tar
endast 56 sekunder att nå maxhöjd
med denna modell vilket är något av
ett rekord för klassen. Lastkapacitet i
korgen är max. 450 kg. Denna nya
modell har bäst prestanda i sin klass,
enligt Hans Bratt på Haulotte.
Snabb & rörlig
Lyfthastigheten till fullhöjd för
HT 23 RTJ är endast 56 sekunder,
vilket ökar arbetseffektiviteten markant. Det höga hydraulflödet som
genereras, med valet av en väl tilltagen
hydraulpump, tillåter operatören att
köra flera funktioner samtidigt på ett
smidigt och säkert sätt.
Säkrare
Bommen är speciellt utformad, den
är byggd av högelastiskt stål för att ge
optimal styvhet. Detta ökar bommens
styrka, vilket ger operatören ökad komfort och säkerhet vid samtidig körning
av flera bomfunktioner. Liften har
en snäv yttre svängradie vid fyrhjulsstyrning och är lämpad för trånga
utrymmen.
Service
Samtliga servicepunkter ligger lättillgängliga, dieselmotorn på 36,5 kW
är en vattenkyld Kubota som går
att svänga ut för bättre tillgänglighet. Den nyutvecklade modulbyggda korgen gör att det vid skada
lätt går att byta ut enbart den skadade
modulen. Detta sparar tid och ger
mer kostnadseffektiva reparationer.
Mässor våren 2013
Haulotte deltar på vårens stora mässa i
Göteborg – BYGGMASKINER 2013,
som pågår från den till den 12 till
den 15 mars. Haulotte kommer att
ställa ut i monter C02:20 & U05:02
och där visa olika liftmodeller samt
den nya teleskopbommen modell
HT 23 RTJ. För mer information om
BYGGMASKINER 2013, gå in på
www.svenskamassan.se/sites/byggmaskiner.
Vidare kommer Haulotte att ställa
ut sina produkter på BAUMA 2013
i München. Mässan pågår från den 15
till 21 april. För mer information om
BAUMA 2013 gå in på www.bauma.de.
Vid val av Haulotte följer en effektiv
och kvalificerad teknisk support
samt ett stort reservdelslager med över
50 000 artiklar. Leverans av reservdelar sker oftast inom 24 timmar.
www.haulotte.se

HT 23 RTJ
Svårslagna Egenskaper
HT 23 RTJ sätter nya rekord på flera
områden;
- Arbetshöjd 22,5 m
- Horisontal räckvidd 18,3 m
- Jiblängd 2,2 m
- Lastkapacitet i korgen 450 kg.
Lyfttid är en klass för sig
Kortast lyfttid i klassen, 56 sekunder
räcker för att nå till full arbetshöjd med
HT 23 RTJ.

HTL 3210 och HTL 3510

Högklassiga manöveregenskaper
- Snävaste svängradien med fyrhjulsstyrning i sin klass, endast 1,61 m, och med
4x4 drivning är den lätt att manövrera
på trånga byggarbetsplatser och andra
begränsade markytor med varierande
markunderlag.
- 3 olika styrfunktioner, tvåhjuls-, krabboch fyrhjulsstyrning. Med central kontroll
blir styrningen samstämmig vilket gör
styrningen och körning lätt, snabb och
säker.
- Möjligt med hög position av jibben vid
transportkörning av liften, detta underlättar
överblick av hjul och hinder och ger
en högre säkerhet och komfort under
körning.
Användarvänlig
Modell HT 23 RTJ har oscillerande axel
och automatiska differentialbromsar, vilket
ger utmärkta terrängegenskaper.
Komfort, tillförlitlighet och säkerhet prioriteras högt
Bommen på HT23RTJ har en specifik
design med en stabil och kraftig bomkonstruktion som erbjuder högsta bomstyvhet
i sin klass. Denna egenskap ger en ökad
komfort och säkerhet för operatören.
Samtliga styrfunktioner finns i en och
samma joystick och operatören kan
under körningen manövrera både torn
och bomfunktioner. Detta ger liftmodellen
ett mycket svårslaget arbetsförfarande.
Modellen är utrustad med en extra kraftfull
hydraulcylinder för ökad komfort och
säkerhet. Drivningen av chassis styrs helt
genom hydraulik, vilket gör liftmodellen
mycket pålitlig.

Haulottes nya teleskoplastarserie
riktar sig mot bygg och industri
Som komplement till arbetsplattformarna finns bland annat Haulottes nya teleskoplastare modell HTL 3210, 3510 och 4010. De är tillverkade för att lyfta last
upp till 10 meters höjd. Den nya serien riktar sig mot bygg- och industrisektorn
med fokus på en kompakt och robust maskin. Dessa tre nya modeller är ett tillägg till Haulotte Groups nuvarande fyra modeller på 14 och 17 meter. HTL
3210, 3510 och 4010 sätter en ny standard för lyftprestanda genom att öka max
lastkapacitet och räckvidd på teleskoplastare under 5 meter i längd.
Med den här nya serien behöver inte yrkesverksamma inom bygg och
industri längre välja mellan kompakthet eller prestanda, då Haulotte inkluderar
det i sin nya serie.
HTL 3210, 3510 och 4010 behåller den fina precision och komfort som
finns i Haulottes större teleskoplastare genom att erbjuda hydrostatisk transmission och full proportionell joystick med ”all-in-one” funktion som standard. Den
nya serien har gemensam kompakt design med 10 meters räckvidd på höjden. De
har samtliga en runtomsikt på 360 grader, god ergonomi och manöverförmåga
med fyrhjulsstyrning och crabstyrning samt fyrhjulsdrift som standard.
Modell
HTL 3210
HTL 3510
HTL 4010

Lyfthöjd
10 m
10 m
10 m

Lyftkapacitet
3,2 ton
3,5 ton
4,0 ton

Stödben
X

HTL 3614
HTL 3617

14 m
17 m

3,6 ton
3,6 ton

X
X

HTL 4014
HTL 4017

14 m
17 m

4,0 ton
4,0 ton

X
X

X

HTL 3510
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Nya Bobcat 500 Plattformens
kompaktlastare
Bobcat lanserar den nya familjen av 500
plattform kompaktlastare, som innehåller
några av företagets mest populära modeller
och är avsedd att befästa Bobcats ledarskap
för skid-steer och kompakt bandlastare. I Europa, Mellanöstern och Afrika, består den nya
500-plattformen av sex nya modeller, S510,
S530, S550, S570 och S590 skid-steer lastare
och T590 kompakt bandlastare. Alla 500-plattformens skid-steer loader modeller tillverkas vid
Bobcats fabrik i Dobris i Tjeckien, medan T590
bandlastare tillverkas på huvudfabriken i Gwinner,
North Dakota, USA.
Den nya 500-plattformen ersätter de befintliga S150, S160, S175, S185, S205 och
T190 lastarna och ger ökad prestanda, förbättrad förarkomfort och enklare servicebarhet för
att maximera effektiviteten på arbetsplatsen.
Den nya 500-plattformen erbjuder en helt
ny design, som kombinerar mer än 50 års
erfarenhet av lastar design med ny utveckling för
att möta röst kundernas krav och införliva många
av de innovativa funktioner och fördelar som har
visat så framgångsrika i de större maskinerna.

Högre prestanda
Den nya 500-plattformen lastare fortsätter
mönstret som fastställts av de större maskinerna
med betydande framsteg inom komfort, sikt,

hytt rum, styrbarhet och hytt trycksättning. Med
prestanda och cykeltider upp med cirka 16
procent jämfört med föregående modeller, den
nya 500-plattformens lastare tar effektivitet och
produktivitet till nya, högre nivåer.
- Mer lyftkapacitet
- Snabbare cykeltider, högre brytkrafter
- Mycket bättre dragkraft
- Mer hydraulkraft
- Större tillgänglighet, tillförlitlighet och
- Enkelt underhåll
De nya S530, S570, S590 och T590 modellerna har vertikala lyftarmar, särskilt lämpade för att
lyfta och bära. De nya vertikala lyftarmarna ger
ökad lyfthöjd jämfört med föregående generation
maskiner och i kombination med en optimerad
lyftarm konstruktion, ger operatörerna möjlighet
att lyfta tyngre laster högre, vilket gör det lättare
att klara höga sidor på lastbilar, boxar och trattar,
samt placera pallar lastade med tunga material.
Som i den större nya generationens lastare,
den nya 500 plattformens lastare innehåller
en framåt positionerad hytt som flyttar föraren
närmare fästet och ger god sikt i alla riktningar
runt maskinen.
Hyttens tröskel har sänkts och den totala ytan av
dörren har ökat med mer än 40 procent för att

ge bättre sikt och göra det lättare för operatörer
att komma in och ut ur hytten. Höjden på hytten
har ökats för att ge ytterligare utrymme, men
behåller den totala höjden på maskinen under
2 meter för att fungera väl i trånga utrymmen.
Rutorna på sidorna och baksidan av hytten
har ökat i storlek för att ge mer synlighet för
däcken eller spår och baksidan av maskinen.
Det större övre fönstret gör det enklare och
bekvämare för föraren att se tillbehören med
upphöjda lyftarmar, en fördel vid lastning av
lastbil eller andra liknande uppgifter.
10 procents ökning i storlek och över 30
procents ökning i synlighet, god justering i sits
och fjädring samt bra arbetsvillkor.
Buller i förarhytten har minskat med 5 dBA.
Det övergripande resultatet är en minskning av
buller med över 50 procent.
Operatörerna har ett val mellan standard hydraulisk fotpedal,
det
avancerade styrsystemet (ACS) eller
Selectable Joystick
Controls (SJC). Standard, pedaler styr
lyft och tilt genom mekanisk
koppling. ACS låter
föraren använda en på

Toyota lanserar skjutstativtruck
med arbetsplattform
Den mobila höj- och sänkbara arbetsplattformen
från Toyota Material Handling ökar flexibiliteten
i olika applikationer och truckhantering. Skjutstativtrucken och plattformen är certifierad
som en enhet enligt gällande normer för mobila arbetsplattformar. Den nya mobila höj- och
sänkbara arbetsplattformen från Toyota Material
Handling är konstruerad för dubbla ändamål,
normal hantering med skjutstativtruckar och
som arbetskorg vid exempelvis inventering eller
enstaka plockning.
Som ett led i sitt ständigt pågående arbete
för att erbjuda kunder den mest pålitliga materialhanteringsutrustningen som sänker kostnaderna,
introducerar nu Toyota en mobil höj- och
sänkbar arbetsplattform för BT Reflex R-serien.
Plattformen är ett tillval som skapar en perfekt
kombination, som gör det möjligt för kunder att
dra ännu större nytta av de nyckelegenskaper
och funktioner som finns hos skjutstativtrucken.
BT Reflex-serien, som är oumbärlig i många
lager- och distributionssystem, har Transitional

Lift Control (TLC), lyftsystem som ger en jämn
och snabb lyft- och sänkhastighet och ACmotorer som är kända för exceptionell prestanda
i höglyftande applikationer. När de används
tillsammans passar truck och arbetsplattform
perfekt för underhåll på hög nivå och inventering.
Med denna nya funktion har föraren mer
frihet och kontroll vid hanteringen: Plattformen
ger möjlighet att lyfta och sänka samt att köra
trucken från den lyft- och sänkbara korgen.
Det möjliggör snabb och effektiv inventering
och underhåll av en person. Tillsammans med
BT Reflex R-serien, ersätter den behovet av en
extra saxlyft-maskin. Arbetsplattformen beställs
tillsammans med modellerna BT RRE160 och
BT RRE200. Den kan arbeta på höjder upp till
10 meter och har extrafunktioner som ”E-bar”
för montering av extra utrustning, tillsammans
med ett eluttag.I enlighet med Toyotas noggrannhet när det gäller att skapa säkra produkter,
är den mobila plattformen konstruerad med ett
halkfritt golv och höga säkerhetsräcken samt

instrumentbrädan monterad brytare för att välja
mellan avancerad handkontroll eller avancerade
fotreglage av lyft-och tilt. SJC manöverspakar
kan användas i ISO eller H mönster. Dessa
handtag gå upp och ner i samband med sätet för
att minska armrörelser. Joysticken kan justeras
framåt eller bakåt för att anpassa sig till de krav
som varje enskild operatör har.
Hytten på 500 plattformslastaren
har 12 volts eluttag för laddning av mobiltelefoner och andra enheter, en mugghållare, goda förvaringsutrymmen och nya
full-color, valfria Deluxe instrumentpaneler.

Ökad hydraulisk kraft
500 plattformens lastare har ökad hydraulisk
prestanda jämfört med sina föregångare och
har konstruerats för högre standard flöde och
tryck, för bättre brytkrafter och ge tillbehör mer
kraft att arbeta med.

Toyota Material Handling Sweden
Toyota Material Handling Sweden är
Sveriges ledande leverantör av truckar
och därtill kopplade tjänster som service,
reservdelsförsörjning, uthyrning, finansiering och förarutbildning. Vi marknadsför ett
heltäckande sortiment av truckar, där BT
och Toyota kompletteras med Konecranes/
SMV. Företaget utför också service på
marknadens samtliga märken. Antalet
medarbetare är cirka 500, varav 320 ingår
i den rikstäckande serviceorganisationen. I
vår strävan efter överlägsen kvalitet genomsyrar The Toyota Way vår företagskultur, våra
ideal och vårt sätt att arbeta.
möjligheter till nödsänkning och evakuering.
Hastigheten är också begränsad till 2 km/h när
man kör från plattformen. Trucken och plattformen är som enhet certifierade enligt gällande
normer för mobila arbetsplattformar och kan inte
beställas var för sig.
”Våra kunders säkerhet och produktivitet
är kärnan i vår verksamhet. Vi har skapat den
mobila höj- och sänkbara arbetsplattformen som

Svensk Rental Tidning • Januari – Februari 2013 • www.SvenskRental.se

ett nytt tillval som erbjuder kunderna påtagliga
besparingar. Lösningen minskar materialhanteringskostnaderna genom att eliminera behovet
av arbete för två personer. Plattformen kan
enkelt tas bort, allt enligt kundernas önskemål,
vilket gör att trucken också kan användas som
en vanlig skjutstativtruck i BT Reflex R-serien”,
säger Therese Précenth, Product Manager,
Toyota Material Handling Europe.
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Klaravik – nätauktionsbolag:

Skapar kontroll på ekonomi
och dokumentation

Att sälja och köpa på nätet via nätauktionsbolag är en trend som
växer sig allt starkare, särskilt i de tider då ekonomin tvekar. Trots
att nätuaktionsbolagen är många har de lyst med sin frånvaro
inom maskinuthyrningsbranschen. Klarvik är ett ungt företag som
nu uppmärksammat hyrbolagen.
Nätauktionsbolaget Klaravik startade år 2012 och
har fått en lovande start med återkommande uppdrag från flera av de största hyrbolagen. Företaget
drivs av Christian Lenander som har sin bakgrund
inom industriell försäljning och Christian Knutsson.
De såg att marknaden var stark för försäljning
av maskiner på nätet men att uthyrningsbolagen
saknade en effektivare kanal för sin försäljning av
maskiner som har passerat åldersstrecket. Med inspirationen hämtad från bland annat USA och Europa
började de bygga upp en tjänst specialanpassad för
hyrbolagen och nordiska förhållanden. Man såg
även ett behov hos ledningen av hyrbolagen att få
en mer välordnad och dokumenterad försäljning, där
fakturering och betalning kunde samordnas.

Klaraviks egen nätauktion annonserar de även på
Blocket och liknande kanaler och når dessutom ut
internationellt genom Mascus. Marknaden är stor,
anser Christian Lenander. Han berättar att det rör
sig om maskinparker som hyrbolagen tidigare sålde
till uppköpare och till kunder lokalt. Försäljningen
innefattar allt ifrån verktyg och handmaskiner till
entreprenadmaskiner och liftar, generatorer och fläktar. Genom ett samarbete med betalningsföretaget
PayEx styr de även upp fakturahanteringen så att
uthyrningsföretagen får kontroll på skattehanteringen vid sin försäljning av maskinerna. De hjälper
företagen att få fram de underlag som myndigheterna efterfrågar, vilket är av stor vikt för ledningen i
uthyrningsföretagen.

Stora marknad
Klaravik är nu ett nätauktionsbolag, där man på
uppdrag av hyrbolag hjälper till att sälja deras begagnade produkter. Många jättar inom maskinuthyrningsbranschen vänder sig till Klaravik, däribland
Ramirent, Skanska Maskin och Lambertsson. Utöver

Når slutanvändaren
”Tidigare hade uthyrningsföretagen stora problem
med att sätta ett marknadsmässigt pris på sina
produkter eftersom de oftast inte nådde ut till slutanvändare. Man hade ett begränsat antal köpare.
Nu kan företagen nå nästan samtliga svenska och
även internationella köpare och låta dem konkurrera
om de begagnade hyrmaskinerna”, säger Christian
Lenander.
Uthyrningsbolagen har genom den nya hanteringen gått från att nå ut från en eller två köpare till
tusentals och man når nu slutanvändaren istället för
att de hamnar hos uppköpare som i sin tur säljer
vidare, säger Christian Lenander.
”Slutanvändaren kan exempelvis vara lantbrukaren som befinner sig långt ifrån de stora uthyrningsföretagen och hellre vill köpa sin produkt”.
Genom att nå slutanvändaren får hyrbolagen in
betydligt större intäkter, menar Christian Lenander
och uppskattar att hyrbolagen nu kan tjäna mellan
25 och 50 procent mer på sina begagnade produkter
än tidigare.
Miljövänligare
Även miljön blir behjälpt av den nya näthanteringen.
Istället för att slänga produkter kan de nu få nytt liv,
ofta är det så enkelt som att bara byta ut en sladd
eller ett handtag.
”Produkterna som hyrbolagen från början köper in
är av mycket hög kvalitet och utmärkta för återvinning.
Köparen är ofta villig att reparera och betalar bra”,
menar Christian Lenander.
En annan viktig fördel för hyrbolagen är att man
även kan komma tillrätta med lagerhanteringen.
Genom löpande inventering för nätförsäljningen får
hyrbolagen även kontroll på sina lager.
Klaravik ser positivt på framtiden och tror att
de går en växande marknad till mötes.
Röst från uthyrare
Peter Johansson som är ansvarig för den begagnade marknaden på Ramirent ser mycket positivt
på Klarviks tjänster och anser att hanteringen av
maskinerna blivit mycket enklare. Ramirent säljer
allt ifrån skruvdragare, byggmaskiner, och mindre
grävmaskiner genom Klarviks nättjänst.
”Hanteringen gör att Ramirent som har en mindre säljorganisation kan omsätta maskiner snabbare
och till ett bra pris samt nå en bredare kundkrets”,
säger peter Johansson.
Näthanteringen bidrar till en samlingsdokumentation av företagets produkter där det går att se vad
som är sålt, och en klumpsumma kommer in på ett
bankkonto, fortsätter han.
”Klaravik är en fantastisk resurs som vi kan använda för att omsätta våra maskiner och skapa investeringsmöjligheter till nya maskiner för uthyrningen
som är vår huvudsyssla”, avslutar Peter.
Text och illustration Petra Meyer Linderoth
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Den nya hissen Alimak SE-H
Den nya kuggstångsdrivna hissen Alimak SE-H, med kapacitet
upp till 3300 kg på enkel mast ger möjlighet att utnyttja standardmoduler på ett mycket bättre sätt än tidigare. Den robusta
konstruktionen ger också möjlighet till ”trucklastning över tröskel”.
Det ökade kapacitetsområdet och därmed också större hisskorgar har gjorts möjlig genom att utnyttja modern produktionsteknik
tillsammans med den senaste tekniken att optimera konstruktioner.
På så sätt kan företagets kunder också få bästa valuta för sina
investeringar, uppger företaget. Det blir ingen övervikt som skall lyftas eller bromsas med en allt dyrare elkraft och med kuggstångstekniken behövs varken hisschakt eller maskinrum. En hiss från
Alimak Hek kan placeras nästan var som helst, menar företaget.
Som tillval finns en hydraulisk låsmekanism för hisskorgar som
används när lastning måste ske med gaffeltruck. Hissen är konstruerad så att standardstorlekar av gaffeltruckar får plats att lasta
hisskorgen över tröskel. Man kan naturligtvis även frakta truckar
mellan olika våningsplan om sådana behov finns.

att transportera personer och material. Tekniken gör det möjligt
att använda hissar trots att schakt och maskinrum inte finns
eller är för kostsamma att uppföra. Förutom schakt- och anläggningskostnader, bidrar Alimak-hissarnas robusta konstruktion,
med låga drifts- och underhållskostnader till bättre lönsamhet för
kunder och användare.
Klarar allt tuffare miljökrav: Ingen miljö är för tuff för Alimak
SE-H-hissarna. Stark hetta, kyla, damm, salt eller explosiva
miljöer är sånt som Alimak Heks produkter är utvecklade för att
tåla. Ända från ritbordet har Alimak SE-H utformats för att öka
lönsamheten genom att ”klara arbetsuppgifterna” med modulära
och därmed kostnadseffektivare komponenter och system, hur
besvärlig arbetsmiljön än är – inomhus eller utomhus. Som kund
kan man välja exakt den hiss man behöver utan kompromisser
eller stora kostnadstillägg.

Säkerhet: Alimak SE-H-hissar har alla de säkerhetsfunktioner
som har gjort Alimak-hissar till mer eller mindre ”state of the art”
när det gäller industrianvändning världen över. Överlastkontroll,
progressiv (mjukare) fångning vid okontrollerad hastighet och
inte minst, möjlighet att ”nödsänka” hissen till ett lägre stannplan
för evakuering i händelse av exempelvis strömavbrott eller annat
skäl som gör att hissen inte går eller får köras i någon riktning.
Alimak SE-H-hissar uppfyller alla vanliga internationella standards.

Enkel att använda: Alimak SE-H körs enkelt med tryckknappar
i hisskorgen och på våningsplanen. Alimak-hissens väl beprövade
kollektiva styrsystem fungerar på samma sätt som de flesta
välkända personhisstillverkarnas system, upp till 64 våningsplan,
med gruppstyrning och ett internt larm- och händelsehanteringssystem. Alla reglage är logiskt placerade i hisskorgen, och med
ett elskåp som är infällt i hissväggen, lätt åtkomligt för service
och underhåll. Ventilationsenheter i väggpanelerna som ger en
behagligare miljö, finns som extra tillval.

Bättre produktivitet och lönsamhet: Alimak introducerade
kuggstångsdriften för hissar 1962 som ett säkert och effektivt sätt

Fjärrövervakning: Den senaste teknikens fjärrövervakningssystem A3 monteras som standard i alla hissar vid leverans.

Detta för att förenkla kommunikation
i händelse av driftstörningar i samband
med installation och
uppstart. Under hela
hissens garantit id f inn s d e nn a
service installerad.
Vill kunden därefter
även fortsättningsvis kunna använda
denna möjlighet
till support, så kan
kunden till en låg
kostnad abonnera
på tjänsten, vilket
innebär att hissen kan användas dygnet runt under full övervakning.
Eventuella fel noteras omedelbart, kan snabbt åtgärdas och
orsakar inte långa avbrott.
Omfattande global erfarenhet: Den nya Alimak SE-H-serien
bygger på erfarenheterna från de tusentals Alimak-hissar som har
installerats världen över och fått tummen upp av kunder i många
olika industrier. Alimak Hek står bakom drygt 30 000 vertikala
transportlösningar som i dag används för säkra, tillförlitliga, tunga
hisstransporter i de tuffaste miljöer som finns.
www.alimakhek.com

Gör minus
till plus.
Kontakta oss på följande tel.nr:
Malmö 070-593 77 66, Göteborg 070-593 77 88
Stockholm och norra Sverige 070-593 75 03 och 070-593 77 44
www.wackerneuson.com
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Chicago Pneumatic
lanserar de största
generatorerna
Den nya CPDG250 generator med en effekt
på 250kVA (50Hz) kommer att lanseras på
Bauma 2013. Enheten är speciellt utvecklad
för proffsanvändning och har en robust design
samt är enkel att underhålla.
Med en Volvo motor och en Leroy-Somergenerator har generatorn ett stort användningsområde. Den nya generatorn kommer i en 50Hz
version med en effekt på nära 250kVA.
Produkten kommer att säljas i Central- och
Sydamerika, Afrika, Mellanöstern, hela Asien
(inklusive Ryssland och Kina) och Australien.
www.cp.com

Ny Chicago Pneumatic
RX38 hydraulhammare
lanseras på Bauma 2013
Nytt sortiment av
Chicago Pneumatic
betongutrustning
Ett nytt sortiment av betongutrustning, inklusive
vibrostavar och betongsågar kommer att införas
på Bauma 2013 i München, Tyskland.
Dessa produkter utökar brett utbudet för
Chicago Pneumatic anläggningsmaskiner och
kommer att finnas tillgängliga hos Chicago
Pneumatics återförsäljare över hela världen från
och med april 2013.
Tre typer av utrustning lanseras, pneumatiskt, mekaniskt och elektriskt driven. De finns i
de vanligaste storlekarna, från 27 till 77 mm i
diameter. Designade för krävande applikationer.
VPP pneumatiska vibrostavar mellan 27mm
till 77mm diameter har låg luftförbrukning och 2
eller 4 meters slang. Dessa används när tryckluft
är tillgängligt och hög produktivitet erfordras.
Den nya VPM-serien, åtföljs av nya diesel-,
bensin- och el-drivenheter.
www.cp.com

En ny storlek på framgångsrika Chicago Pneumatics hydraulhammare RX38, kommer att
införas på Bauma 2013 i München, Tyskland.
Den nya Chicago Pneumatic RX38 hydraulhammare är avsedd för enheter mellan 20 och
46 ton. Det är en mångsidig enhet som lämpar
sig för medelstora och tung industriell rivning,
byggnadsrenoveringar, vägbyggen, bergbrytning
och gruvtillämpningar. Chicago Pneumatic RX38
gör det möjligt för operatören att ställa in funktionsläget av brytaren till ansökan. I PowerStop
Plus-läget är RX38 380-590 bpm, lämplig för
fast mark, stora stenar, tunga betongkonstruktioner eller dikning. I det här läget kan operatören
byta till hög slagenergi med normal slagfrekvens.
För applikationer såsom instabil mark, små
stenar eller tunna betongytor levererar enheten
530-800 bpm i EasyPower Plus-läge, vilket
ger hög slagfrekvens med normal slagenergi.
Det enkla Power Plus-läget rekommenderas
också vid arbete i horisontella eller överliggande
positioner.
www.cp.com
Den nya Chicago Pneumatic RX38
hydraulhammare är avsedd för enheter
mellan 20 och 46 ton.

Finns i storlekerna
7m2, 12m2 och 14m2

TÄLT FÖR PROFFS

Stativ och tältduk i ett...
Monteras på bara 30 sekunder!

Se hela Content serien, besöka oss på
www.kungsater-industri.se

30

sek

Flexibel lösning för
. Rör- och kabelarbeten
. Saneringsarbete
. Väderskydd m.m.

ARBETSTÄLT
0320-30930 | www.kungsater-industri.se | info@kungsater-industri.se
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DINO 105TL - det ultralätta
och mångsidig lyft
Dinolift presenterar den nya DINO 105TL, en
arbetsplattform som kombinerar mångsidighet,
kvalitet och säkerhet. DINO 105TL är ytterligare
ett steg in i den växande marknaden. DINO
105TL är byggd för att möta de utmaningar
uthyrningsföretag och byggentreprenörer
ställs inför varje dag, snäva tidsramar, flera
byggarbetsplatser och sista minuten ändringar
i planeringen. DINO 105TL kommer att presenteras under Bauma i april och leveranser
förväntas påbörjas under sommaren 2013.
Dinolift från Finland är en stor tillverkare
av släp-monterade arbetsplattformar i Europa.

Företaget byggde sin första plattform för mer än
30 år sedan, och har tillverkat över
9 000 enheter hittills. Över 75 procent av enheterna exporteras till mer än 40 länder.
Under 2008 expanderade företaget sina
produktionsanläggningar med 3 500 m2 och
lanserade en ny produktionslinje för att optimera
tillverkningen flöde och flexibilitet.
Dinolift fortsatta framgång bygger på bra
maskinegenskaper i kombination med varumärkets engagemang för kvalitet och utförande.
Dino enheterna uppfyller EN280 kraven och
bära CE-certifiering. Dinolift har tilldelats av ISO

Världsnyhet på mässan – ny diamantteknik
ersätter vanliga kapskivor
Nu får vi tänka om när det gäller kapning av
stål. På samma vis som diamantkapklingor för
20–30 år sedan ersatte abrasiva kapskivor vid
sågning i betong så kommer diamant nu att gälla
även vid kapning av stål.
Diamant är som bekant det hårdaste material som går att framställa och den koreanska
tillverkaren av diamantverktyg Ehwa Diamond Co

har nu efter många års forskning utvecklat en
teknik som gör det möjligt att belägga diamanter
på verktyg med mycket högre hållbarhet än
tidigare. Den nya tekniken innebär att man kan
tillverka verktyg som kan kapa eller slipa hårda
metaller med både mycket högre skärhastighet
och en helt suverän livslängd på verktygen.
Och detta till en kostnad som är avsevärt lägre

9001-certifikat. Dinos utbud av arbetsplattformar består av arton släpvagnsmonterade typer,
täcker arbetshöjder från 10,5 till 26,5 meter, tre
självgående modeller med stödben (20,5, 24
och 26,5 meter) och tre bandgående monterade hissar (16,5, 18,5 och 22,0 meter) samt

en 18,5 m bomhiss. Maskinerna drivs med el
eller batteri och finns med antingen bensin eller
diesel aggregat. Miljöaspekter beaktas och
alla Dinos maskiner kan köras med biologiskt
nedbrytbar syntetisk olja.
www.dinolift.com

per snitt jämfört med vanliga kapskivor. Den
nya tekniken och verktygen, som kallas för
Diamond-X (X står för det antal gånger fler som
man kan kapa med en sådan skiva), visas av
Jack Midhage AB på Byggmaskiner i Göteborg
och man räknar med att nyheten kommer att
väcka stort uppseende.
Morgan Midhage, produktansvarig på
Midhage berättar att fördelarna med de nya
verktygen är många. ”Förutom en påtagligt
bättre verktygsekonomi så spar man mycket

tid. Inte bara för att de nya verktygen kapar
snabbare utan kanske framför allt för att man
slipper krångel och tid med byten av skivor”.
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Byggmaskiner

Viktig mässa för
rentalbranschen
Mellan den 12–15 mars slår mässan Byggmaskiner i Göteborg upp
sina portar för 30:e gången. Byggmaskiner har med åren blivit ett
allmänt begrepp inom den svenska byggindustrin och i synnerhet
vad gäller rentalmarknaden.

Två år rinner i väg snabbt. I mars är det återigen dags
för mässan Byggmaskiner på Svenska Mässan i Göteborg. Det handlar om fyra fullspäckade branschdagar från den 12–15 mars. För byggbranschen
med tyngdpunkt på rentalprodukter, det vill säga
maskiner och utrustningar som kan hyras på depåer
runt om i landet, är startfältet av utställare närmast
komplett. 2013 innebär också något alldeles särskilt
för Byggmaskiner. Det var nämligen 30 år sedan
mässan arrangerades för första gången.
Räkna med mycket nytt
Att det kommer att bjudas på en hel del nyheter i
montrarna kan besökarna räkna med. I år blir det
nog lite mer nyheter än vanligt vilket hänger ihop
med att bara en månad senare i april arrangeras mässan Bauma i München mellan 15–21 april. Bauma
är faktiskt världens största mässa alla kategorier och
inte bara störst inom bygg- och anläggning. Bauma
har sedan länge varit ett ofelbart sätt att sprida infor-

mation om produktnyheter till hela världen vid ett
och samma tillfälle. Därför väljer många tillverkare
att smyglansera produkter som skall visas på lokala
mässor när det ändå handlar om bara några veckor.
Kort sagt, räkna med många nyheter på Byggmaskiner i mars.
En mässa för rentalbranschen
Att Byggmaskiner blivit kanske landets viktigaste
mässa för rentalbranschen råder ingen tvekan om.
Men det är inte “fult” att som entreprenör köpa sina
maskiner och utrustningar för det. Men då kraven
ökar på effektivitet och kvalitet väljer många entreprenörer att först satsa på kunnande och kompetens
hos sina anställda först och främst och sedan maskinparken. Att hyra den senaste och bästa modellen av en
maskin är ofta ett sätt att hålla sig i framkant i dagens
svenska bygg- och anläggningsbransch. Därför har
också Sveriges två branschföreningar inom rental,
Hyrex-kedjan och Swedish Rental Association, en w
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framskjuten plats på Byggmaskiner 2013. Och budskapet från de båda är bland annat att sprida information om värdet och fördelarna att hyra istället för att
köpa. Hyrex-Kedjan kommer att hålla sitt årsmöte
i anslutning till mässan onsdagen den 13 mars. Lite
olyckligt kommer även Swedish Rental Association
hålla sitt årsstämma samma dag. Positivt är dock att
hela den svenska rentalbranschen är samlade på ett
och samma ställe, på Svenska Mässan i Göteborg. Det
kommer att bli mycket snack om marknaden, diskussioner om nya produkter, rentalkoncept, lagar och
förordningar relaterade till rental och med all säkerhet
kommer även olika typer av investeringsbeslut att tas.
Som leverantör, entreprenör eller uthyrare är det helt
rätt ställe att befinna sig.
Rivning och håltagning
Sedan nästan 30 år tillbaka då Byggmaskiner startades
har alla typer av byggmaskiner varit ett signum för
mässan. En viktig sektor inom byggmaskin-konceptet är maskiner och utrustningar för borrning och
sågning i betong med tillhörande diamantverktyg.
Under många år var Byggmaskiner landets viktigaste
mässa för håltagningsbranschen. Sedan 1990-talets
mitt har den blivit en mässa som även behandlar
slipning och polering av betonggolv samt olika typer
av stofthanterare samt våtsugar som samlar upp
hälsovådligt stoft och slam i byggbranschen. Sedan
några år tillbaka försöker Byggmaskiners arrangörer
även fånga upp leverantörer och entreprenörer inom
renodlad rivning. Fjärrstyrda rivningsrobotar även
ett ofta förekommande hjälpmedel bland landets
håltagare exempelvis. Byggmaskiner försöker nu
också locka leverantörer och användare av tyngre
rivningsutrustning till mässan.
Nyhet: Säkerhetstorget
Mässan Byggmaskiner spänner över ganska många
produktområden så det skall mycket till att som vare

sig besökare eller uthyrare inte hitta rätt. Mässan har
fokus på bearbetningsmaskiner och handverktyg, lyftanordningar, ställningar och bygghissar, skydd och
säkerhet, demolerings- och håltagningsutrustning,
golvslipningsutrustning, stofthanterare och våtsugar,
gräv-, last- och schaktmaskiner, beläggnings- och
packningsmaskiner, mätinstrument, kommunikation och it, last och transportmaskiner, el, värme och
ventilation, rengöringsutrustning, tillverknings- och
sorteringsmaskiner, pumpar, bodar och containers
samt transportbilar och specialinredningar. Ett genomgående tema under hela mässan är säkerhet och
hur man skapar en säkrare arbetsplats. På mässan har
man skapat något man kallar för “Säkerhetstorget”.
Personlig säkerhet hur ska vi minska riskerna för
skador på våra arbetsplatser är ett viktigt och aktuellt
ämne. Swedish Rental Association kommer att på
mässan presentera sitt nya utbildningskoncept PSI
(Personlig Säkerhets Information) tillsammans med
utställande partners. Som besökare kan du möta dem
direkt på mässgolvet. På Säkerhetstorget kan du ta del
av värdefull information och demonstrationer. Passa
på att som entreprenör utbilda dig, lära dig mer om
maskiner och handhavande för att skapa en säkrare
arbetsmiljö och samtidigt vara konkurrenskraftig.
De båda rentalföreningarna kommer enligt tradition arrangera sina middagar på onsdagskvällen den
13 mars. Kvällen efter, det vill säga torsdagen den
14 mars arrangerar Byggmaskiner själva sin egen
byggmaskinfest, en riktig firmafest i kolossalformat.
Senast kom omkring 700 personer på festen. Den
här gången blir det grillbuffé och underhållning
av populära bandet Rydell & Quick. Festen börjar
klockan 19.00 på torsdagskvällen. Den som vill
vara med på denna begivenhet anmäler sig till Annelie Lundqvist på Svenska Mässan. Svensk Rental
Tidning ställer som vanligt ut tillsammans med sina
systertidningar Professionell Demolering och den
internationella tidningen PDi Magazine. En nyhet

Anki Fagerström är mässansvarig för
årets Byggmaskiner.

som SRTs förlag lanserar i sin monter är lanseringen av ytterligare en tidning nämligen Professional
Demolition Americas, PDA. PDA distribueras med
två pilotutgåvor under 2013 på de Nord- och Sydamerikanska kontinenterna. PDA kanske inte har
så mycket med Sverige att göra men däremot finns
många svenska tillverkare som redan idag säljer sina
produkter i Nord- och Sydamerika. Därför finns det
ett värde att marknadsföra PDA på Byggmaskiner.
SRT hittar du i monter nummer B06:31.
Text Jan Hermansson Foto Svenska Mässan

Utställarlista
Monter 			Utställare
3M Svenska AB		
B01:35
Air Star AB			B00:08
All Access 24 AB		
C03:32
Allfrakt AB			
C01:22 + U05:08
Altrex Svenska AB		
C03:32
Andreas Stihl Norden AB		
B02:21 + U05:10
A-P Ställningsprodukter AB B04:02
Aspelin Motek AB		
B04:20 +
			Säkerhetstorget
Atlas Copco Construction
Technique Scandinavia		
C02:22 + U05:06 +
			Säkerhetstorget
Beck Maskin Sverige AB		
B02:39
Bilia Personbilar AB		
C04:42
Bobcat Sverige AB		
B01:02
Bosch AB, Robert		
Säkerhetstorget
Brokk AB			B02:42
Brubakken AB (fd Malthus Lift & Maskin AB) C03:02 + U05:20
BVM ByggVärmeMaskiner AB
B04:22
Bygglet AB			C00:01
Carlsson & Co AB		
B04:34
Consultec ByggProgram AB
B01:40
Dustcontrol AB		
C02:02 +
			Säkerhetstorget

Englund-Gruppen Sverige AB
B03:20
EPOX Maskin AB		
B02:20 +
			Säkerhetstorget
Flexy Aluminiumställningar AB
B05:42
F-Tech AS			C01:39
Galaxen Bygg AB		
B01:19
Grindex AB			C01:26
HAKI AB			B06:57
Haulotte Scandinavia AB		
C02:20 + U05:02
Heatwork AB			B01:22
Hilti Svenska AB		
Säkerhetstorget
Hitachi Power Tools Sweden AB
Säkerhetstorget
HTC Sweden AB		
C02:42 + C02:39
Husqvarna AB Construction Products C04:20 +
			Säkerhetstorget
Hüllert Maskin AB		
B06:01
Hyrex-Kedjan branschförening
B01:06
Inomec AB			B00:01
IVT / BST Värmepumpar		
B01:37
Jerneviken Maskin AB		
B05:49
Kabe Rental AB		
B03:30
Kaeser Kompressorer AB		
B05:01 +
			Säkerhetstorget
Lantmännen Aspen AB		
C00:09
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Layher AB			B02:40
Lifa Air Ltd			B01:21
Liftutbildningsrådet		
B04:47
Lindec, AB			B03:22
Mafell AG			B03:40
Malco AB			B00:11
Matek AB			B00:03
Mercedes-Benz Sverige AB
C03:42
Midhage AB, Jack		
B04:42 +
			Säkerhetstorget
Modul-System HH AB		
C03:44
MonZon Sverige AB		
B05:40 + U05:12
Munters Europe AB		
C01:01
Nordic Cleaning Systems AB
B00:07
Novatron Machine Control Systems AB C00:06
Pentruder Tractive AB		
B05:41
PERIform Sverige AB		
B05:22
Pluseight System AB		
B05:12
Pritec Vaculyft AB		
B03:32
Professionell Demolering,
Svensk Rental Tidning, SCOP AB B06:31
Pullman - Ermator AB		
C05:02 +
			Säkerhetstorget
QINGDAO SCAFFOLDING		
B02:02
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Cubicad Design
Revision: 4.9

U05:08

Incontro
Bar &
Restaurant

U05:04
U05:02 U05:06

U05:07
U05:09

U05:10

U05:20

MIX
Restaurant

U05:15

Huvudentré 5

U05:12

U05:16

U05:19

C01:41

C01:39

C01:31

C01:21

C01:19

C01:05

C01:01

Entré

C02:42

C01:40

C01:26

C01:22

C01:12

C01:02

C00:01

C03:42

C

C05:48

B01:37

B01:35

B01:21

B01:19

B01:09

C05:42 B01:41

C05:22

C05:02
B01:01

B03:52

B01:42 B02:41

B02:39

B02:31

B02:29

B02:21

B01:46 B02:43

B01:40

B01:32

B01:30

B01:22

B01:20

B01:06

B01:02

B00:01

Service Center

C04:42

C04:22

C04:20

C04:02

C00:09

B04:45

B04:41

B03:40

B03:32

B03:30

B03:22

B03:20

B03:10

B03:02

B00:07

B02:52

B04:42
B05:49

B05:41

B05:21

B05:29

B04:34

B04:22

B05:01

B04:20

B04:02

B00:08

B

Säkerhetstorget

B02:46

B02:42

B02:40

B02:20

B02:10

B02:02

B00:03

West Coast

12-15 mars 2013

C03:44

C03:32

C03:22

C03:02

C00:06

Hiss till Heaven 23

Byggmaskiner

C02:22

C02:02

C00:04

C02:20

Gothia Towers

B06:57

B05:42

B05:40

Café

B06:31
B06:40

B06:22

B05:32

B05:22

B06:02

B06:12

B06:01

B05:12

B05:02

B00:11

Utställare 			

Monter

RC Holm A/S DANMARK Filial
B02:41
Remodul AB			B05:02
Rillco AB			B02:02
Roy International AB		
B01:09
Scando AB			B05:42
ScanFast Scandinavian Fastening AB C01:21
Scanlaser AB			B02:10
Scanmaskin Sverige AB		
C04:02
Sitech Sverige AB		
B01:42
Skanska Maskin AB		
Entré 5

Skyjack AB			C03:22
Sortera Skandinavien AB		
B05:32 + U05:04
Svarvén & Co AB		
B05:29
Swedish Rental Service AB		
B02:52
Svenska Blount AB		
C01:05
Swepac International AB		
C01:12 +
			Säkerhetstorget
Sveriges Byggindustrier AB		
C00:04
Säve Hyrmaskiner Sverige AB
B01:02 + B01:20
TEUPEN Maschinenbau GMBH
C05:42

Topcon Scandinavia AB		
C01:02
Trimtec AB			B02:29
Tsurumi-Intec Pump AB		
B01:01
TYRI – Karlberg & Ljungström
Engineering AB 		
B04:41
Wacker Neuson AB		
C04:22 + U05:16
Viavac Sweden AB		
B00:01
Wirtgen Sweden AB		
C01:19 + U05:15
Zenergy AB			U05:09
Zip-Up Svenska AB		
C05:22
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Ny serie generatorer till elektriska
stavvibratorer

Atlas Copco introducerar den
handhållna plockhammaren LH 8E
På Bauma 2013 presenterar Atlas Copco sin
lättaste och helt vibrationsreducerade handhållna hydrauldrivna plockhammare, LH 8E.
Hammaren som väger 9,5 kg är idealisk för
horisontella arbeten med tegel och betong samt
för ombyggnads- och renoveringsarbete. Det
nya vibrationsreducerade höljet och handtaget
innebär en markant minskning av alla vibrationer.
Det nykonstruerade vibrationsreducerade
höljet, där hammarmekanismen flyter inne i
huven dämpar vibrationerna i hela hammarkroppen. Detta minskar avsevärt de vibrationer som
fortplantas till operatörens händer och armar.
Atlas Copcos hand- och armskyddssystem
(HAPS) hjälper till att minska de vibrationer
operatören utsätts för. Den nya designen ger
lägre vibrationsexponering för operatören per

arbetad tid. Eftersom operatörens bekvämlighet
har högsta prioritet. De nya modellerna har dessutom ett effektivt system för bullerdämpning.
LH 8E har också ett stort vibrationsreducerat D-handtag för överlägsen hantering, ett generöst utformat D-handtag
med gott om plats handskförsedda händer.
Det främre handtaget medger fullständig
kontroll och stöd när ett arbete påbörjas.
Handtaget kan fixeras med 360° inställning eller
vridas horisontellt och till och med tas bort helt
och hållet så att övriga greppytor på maskinen
kan användas i stället.
Med hjälp av de många greppytorna kan
operatören välja den optimala arbetsställningen
och med märkbart bättre vibrationsdämpning
för båda händerna, jämfört med andra stan-

dardhammare i samma viktklass utan vibrationsreducering.
LH 8E kan drivas med vanliga hydraulsystem som har ett flöde av 20 l/min och är tänkt
att fungera tillsammans med alla Atlas Copcos
kraftaggregat och att vara ett nytt och betydelsefullt tillskott till företagets serie handhållna
hydraulverktyg. Hammaren som är försedd
med tunna och flexibla långa hydraulslangar
och plana snabbkopplingar kan enkelt anslutas
till och drivas av alla standardkraftaggregat eller
hydraulflöden med styrd uteffekt som överensstämmer med EHTMA cat ”C” standard.
Den nya plockhammaren LH 8E har en lättviktshållare som innebär snabba verktygsbyten i
kombination med låg vikt och enkel hantering.
www.atlascopco.se

Ny käftversion gör kombinationssaxen
till en rörlig skärmaskin
På Bauma 2013 kommer Atlas Copco att
presentera en ny käftversion som gör kombinationssaxen CC 3300 till en rörlig skärmaskin.
“Vår målsättning är att vara en ledande
tillverkare och lösningsleverantör till demoleringsmarknaden. För att komplettera vårt utbud
inom segmentet verktyg för tyst demolering,
presenterar vi nu en rörlig skärkäft till vår
kombinationssax CC 3300”, förklarar Wolfgang Hohn, Product Line Manager för Silent
Demolition Tools.
Med den nya rörliga skärkäften (MS)
siktar Atlas Copco in sig både på den globala
demolerings- och återvinningsbranschen samt
på skrotgårdar. “Vi riktar in oss på tillämpningar

som till exempel primärskärning av stålstrukturer
samt kapning och tillpassning av profiler, ramar
och armeringsjärn”.
CC 3300 har samma konstruktion som
Atlas Copcos övriga hydrauldrivna kombinationssaxar. Systemet med två rörliga käftar och
dubbla lyftcylindrar har klarat provet och ger
konstant hög krosskraft under hela processen.
Kombinationen av enkel- och dubbelbladförsedd käftarm ger dessutom maximal stabilitet
också vid extrem belastning. De nya rörliga
skärkäftarna (MS-versionen) är komplement till
universalkäftarna (U-versionen), stålskärkäftarna
(S-versionen för sekundärreducering) samt de
boxformade käftarna (B-versionen) som alla

passar till CC 3300. Skärkäftarna är stabilt
upphängda med en mittplacerad huvudbult.
Principen minskar också den tid det tar för
att byta ut käftarna med upp till 75 procent
jämfört med separatupphängda käftar. Båda
skärkäftarna kan monteras och tas bort som
en enhet tack vare kopplings- och positioneringssystemet (CAPS) som håller ihop båda
käftarna också efter att de har monterats bort.
Eftersom skärkäftarna kan bytas ut på plats
är den tidsödande processen med att ta armarna
till verkstaden numera ett minne blott. Bladen
kan dessutom vändas och bytas på plats, något
som också sparar tid.
www.atlascopco.se
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Atlas Copco presenterar en ny serie bränsledrivna generatorer till elektriska stavvibratorer
på Bauma 2013. Generatorerna kommer att
finnas i både bensin- och dieselversion samt i
fyra olika storlekar från 25 till 67 A.
Den övergripande målsättningen är tillämpningar som kräver den höga centrifugalkraft
som elektriska stavvibratorer ger. De nya generatorerna lämpar sig särskilt väl på arbetsplatser
med begränsad tillgång till elektricitet. De motordrivna generatorerna kan samtidigt förse flera
stavvibratorer med kraft och finns i modeller
med 2, 3 eller 4 anslutningar.
Den robusta konstruktionen med sidopaneler som skyddar mot betongstänk innebär
större livslängd.
Som ett ytterligare skydd är samtliga modeller nu försedda med en voltmeter som styr
generatorns arbetsförhållanden. Manöverboxen
har en brytare som underlättar avstängning
av motorn.
Bensinversionerna som har beteckningen
CFG25 och CFG67 drivs av Hondamotorer på
4,8 resp. 8,4 hk vid 3 000 v/min. Dieselversionerna CFD33 och CFD67 har Lombardinimotorer
på 4,8 resp. 7,5 hk.
Tillbehör som till exempel hjultillsatser (finns
till CFG25 och CFD33) innebär större rörlighet
och förlängningssladdar på mellan 5 och 20 m
ökar räckvidden för stavvibratorerna.
Generatorerna är främst avsedda för betongspecialister och hyrföretag.
www.atlascopco.se
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Husqvarna lanserar ny generation inom
hög frekvensområdet på Bauma
Som en av världens ledande tillverkare av
byggprodukter, strävar Husqvarna ständigt mot
att erbjuda sina kunder innovativa och kraftfulla
maskiner. Som ett resultat lanserar bolaget nu
ett helt nytt sortiment av elektriska produkter
baserade på hög frekvens teknik.
“Med lanseringen av vår nya högfrekvensteknik kan vi erbjuda våra kunder en state-ofthe-art sortimentet med överlägsna egenskaper
som underlättar det dagliga arbetet”, säger Lars
Gustafsson, Global Product Manager, Husqvarna

Construction. Den höga frekvensområdet kännetecknas av överlägsen ergonomi och hög
effekt och vikt-ratio. Genom hållbar design och
ett brett användningsområde av maskinerna
erbjuds också användaren en stor mängd flexibilitet. Den nya produktplattformen sätter en ny
standard i branschen när det gäller prestanda
och ergonomi. Först ut är en kapmaskin och en
borrmotor med en motsvarande nätdel.
www.husqvarna.com

Husqvarna Construction
lanserar nya Diagrip
Hög skärhastighet, ökad flexibilitet och bra balans är vad den nya uppdaterade Diagrip2 kommer att erbjuda sina användare. Med en optimal
fördelning av diamanter och specialdesignade
segment kommer Diagrip2 skära snabbare och
smidigare genom kraftigt armerad betong än
någon annan diamantklinga som vi känner till,
menar företaget som också uppger att det går
upp till 30 procent snabbare än befintliga blad.
Diagrip2 optimerar dessutom fördelningen
av kontaktytorna.

”Med Diagrip2, har bolaget tagit tekniken till
nästa nivå och med det nya konceptet bygger på
blad och borr med krenelerade segment”, säger
Michel Hubermont, chef för diamantverktyg,
Husqvarna. Diagrip2 har en hög koncentration
av diamanter, med skäreggar som ligger optimalt
och jämnt fördelade i segmenten runt verktyget.
Det gör den skärande kapaciteten maximeras.
Verktyget ger en jämn och kraftfull sågning med
ett minimum av onödig friktion.
www.husqvarna.com

Husqvarna DXR 270
- En kompakt demoleringsrobot
för flexibel användning
Lätt, kompakt, stabil och med hög manövrerbarhet. Allt detta är huvuddragen i det senaste
tillskottet till Husqvarnas demoleringsrobotsfamilj. DXR 270 är utrustad med nya stödben,
vilket gör stabil och ger en lång räckvidd.
Husqvarna lanserade sin första fjärrstyrda
rivningsmaskin, DXR 310, i 2009. Nu är det
dags för två nya maskiner, DXR 270 och DXR
300 att komma in på marknaden. DXR 270
kommer att komplettera Husqvarnas sortiment
av kompakta rivningsrobotar, anpassade för
både inomhus och utomhus arbete.
DXR 270 har utvecklats med en tydlig
användarfokus. De nya stödbenen med extra
spännvidd ger inte bara ökad stabilitet, det
möjliggör också en större arbetsbelastning. Den
fasta armen har en stabil och hållbar konstruktion. Den ger exakt positionering av verktyget
och kräver endast ett minimum av arbetsinsats.

Med en räckvidd på 4,8 meter är det en mycket
konkurrenskraftig maskin.
Enkel transport
Den låga vikten på 1.750 kg och det korta
chassit, endast 78 cm bred, ger en kompakt
design. Den låga höjden ger dessutom föraren
fri sikt över maskinen under arbetet. Den låga
tyngdpunkten gör verksamheten effektivare
och säkrare.
“Vi har utvecklat DXR 270 eftersom vi
har sett en efterfrågan på lättare enheter inom
detta området. Med sin kompakta design och
låga vikt, är den lätt att transportera och då den
passerar genom alla normala dörröppningar och
kan transporteras i de flesta hissar “, säger Lars
Gustafsson, Global Product Manager Husqvarna
Construction.
www.husqvarna.com

Husqvarna DXR 300
Den nya Husqvarna DXR 300 är ett kraftfullt
komplement till Husqvarnas sortiment av
rivningsrobotar. Med 22 kW, erbjuder robusta
DXR 300 effektiv rivning i tuffa miljöer. Inte minst
på grund av de nya stödben som ger överlägsen
stabilitet och har förmågan att bära mer än 400
kg av arbetsbelastningen.
Genom att lansera DXR 300 har Husqvarna
tagit ett stort steg mot att erbjuda sina kunder
en komplett serie rivningsrobotar.
“Vi kan nu erbjuda kunderna robotar
1000–2000 kg sortiment”, säger Lars
Gustafsson, Global Product Manager Husqvarna
Construction.
Husqvarna DXR 300 är utrustad med den
nya ut-riggare, som kommer att vara standard

på DXR 270, DXR 300 och DXR 310 från
2013. Den är 160 cm bredare än den befintliga
installationen, vilket innebär att de kommer att ge
ökad robotstabilitet och har förmåga att bära mer
än 400 kg av arbetsbelastningen. Ändå väger
DXR 300 endast 1 960 kg, vilket gör den till
en av de lättaste rivningsmaskin i sitt segment.
www.husqvarna.com
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Det pekar
uppåt för USA
Mässan World of Concrete 2013 gjorde ganska tydliga avtryck på
att marknaden har vänt uppåt på allvar i USA. Många nöjda svenska tillverkare som ställde ut på mässan bekräftade detta.
Den amerikanska mässan World of Concrete som
hålls i Las Vegas varje år i början av februari är
sakta men säkert på väg tillbaka. Mässan har under
de senaste åren ganska tydligt speglat läget på den
amerikanska bygg- och anläggningsmarknaden med
sviktade antal utställare och besökare. Men sedan
mässan 2011 har siffrorna åter börjat vända uppåt
igen. Så också den amerikanska marknaden.
Nöjda röster från Sverige
“Vad vi upplever i USA just nu är vad man kan
kalla början till ett högtryck. Både inom bygg- och

anläggning är efterfrågan stor på våra maskiner,
utrustningar och verktyg”, säger Husqvarna Construction Products VD Anders Ströby när svensk
Rentals utsände träffade honom i företagets monter
på mässan.
Fredrik Åkermark från Ermator Inc svarar det
samma. “Vi har nästan aldrig haft så mycket att göra
på den amerikanska marknaden som nu. Nya projekt
startas upp hela tiden och behovet av våra stofthanteringssystem är stort”, säger Fredrik Åkermark.
Vid framställning av den här artikeln hade inte
de officiella besökarsiffrorna för årets utgåva av
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mässan släppts. Men känslan säger att man åter igen
passerat över 50 000 besökare efter att man halkat
ner under 50-strecket några år. World of Concrete
är den ultimata mässan för lätt till medeltung entreprenadutrustning och har arrangerats i hela 39 år. Det
finns även en hel del tung utrustning med på mässan
men det är den lätta och mindre utrustningen som
dominerar. Mässan hölls till en början på olika platser
i USA men under de senaste 10 år har den legat still
på Las Vegas Convention Center i Las Vegas. Även
om den främst är en mässa för den Nordamerikanska
marknaden så har den en stor internationell prägel.
Både utställarna och besökarna kommer från hela
världen. Nordiska tillverkare och framförallt svenska
är ett markant inslag. Det är också imponerande
många svenska entreprenörer som väljer att besöka
mässan. Man kan väl misstänka att förutom själva
World of Concrete så är Las Vegas övriga utbud något
som har betydelse i beslutsprocessen.

4179
Foto world of Concrete

Till höger, Scanmaskins nya produktchef Josh Headings
tillsammans med en av företagets återförsäljare.

Dammsugarnas tid är här
Elverktyg, handhållna kapar, diamantverktyg,
håltagningsutrustning, golvslipningsutrustning,
damm- och våtsugar, rivningsutrustning med mera
är framträdande produktgrupper på World of Concrete och har alltid varit. Vad som var slående för
årets mässa var mängden fabrikat av stofthanterare
och luftrenare. Miljökraven har äntligen skärpts i
USA vad gäller hanteringen av hälsofarligt damm
vilket ökat behovet av effektiva uppsamlingssystem.
Detta går också hand i hand med den utbredda
traditionen att slipa och polera betonggolv i USA.
USA är idag tveklöst den största marknaden för
slipning av betonggolv och det formligen kryllar av
golvslipningssystem och tillhörande stofthanterare.
Trenden är att de som säljer golvslipar också tar fram
sina egna dammsugare. De flesta märkena är dock
OEM-tillverkade i Asien och många har stora brister
i både kvalitet och kapacitet. De svenska företag

inom utrustning för slipning och polering av golv
och hantering av damm som ställde ut på mässan var
HTC Sweden, Scanmaskin, Ermator, Dustcontrol
och Husqvarna Construction Products. Lite märkligt
är det att den här tekniken slagit genom så totalt i
USA när den faktiskt kommer ifrån Sverige. HTC
visade en del nyheter i sin monter och bland annat
den nya föravskiljaren HTC GL PS. Föravskiljaren
separerar stora partiklar, som större flisor, metallbitar,
skruvar och annat som kan förekomma på en byggarbetsplats, innan de når stoftavskiljaren. Det ökar
stoftavskiljarens totala kapacitet och gör att filtren
håller avsevärt längre. Nya GL PS är inte bara en tom
burk som föravskiljare. Denna speciella enhet (som
också är integrerad i HTC 80 iD) har genomgått
omfattande tester och är konstruerad för optimalt
luftflöde för att separera ut stora partiklar. Bypass
ventilen möjliggör kontinuerlig drift. Användaren
kan byta föravskiljarens dammpåse utan att stänga
av stoftavskiljaren, vilket sparar värdefull tid.
Den stora nyheten i Scanmaskins monter var
introduktionen av det egna amerikanska dotterbolaget Scanmaskin Inc. VD för verksamheten är
Paulo Bergstrand men operativ chef är nyanställde
Josh Headings som är placerad vid nya kontoret i
Bellevue utanför Seattle i USAs nordvästra hörn. För
Scanmaskins del var det första gången man ställde
ut på mässan. I grannmontern till Scanmaskin fanns
Ermator Inc, dotterbolag till svenska Pullman Ermator. Ermator Inc har varit verksamma i USA sedan
fem år tillbaka och har blivit ett välkänt namn bland
rivare, håltagare och golvslipare. Sortimentet är brett
och på mässan visade man en ny propandriven sug.
I Sverige ser vi inte den här typen av drivning men
i USA är det vanligt. Leverantörerna av utrustning
relaterat till golvslipning återfanns dels utomhus och
i mässans södra hall. Här fanns också en rad amerikanska tillverkare som Blastrac, Diamatic, Lavina
och Innovatech med flera. I den södra hallen fanns
och svenska tillverkaren av vattenbilningsutrustning
Conjet.

Många intressanta nyheter
“Central hall” var den största hallen och här kanske
blandningen av produkter också var störst med allt
ifrån lätt till tung utrustning. På en central plats i
början av hallen hade Husqvarna en stor monter
där man visade flera nya produkter, bland annat
de två nya rivningsrobotarna DXR 270 och DXR
300. Man visade också nya handhållna kapen K760
och den nya högfrekventa handsågen K6500som
anpassar sig automatiskt efter den ingående kraften.
Man visade också ett helt nytt högfrekvenssystem
för håltagning. VD Anders Ströby berättade att
nyheterna kommer att visas på Byggmaskiner i
Göteborg och på tyska mässan Bauma i april. SRT
gjorde dock bedömningen att man håller på några
nyheter som man först visar på Bauma. I närheten
av Husqvarna fanns en rad andra leverantörer och
håltagnings- och rivningsutrustning såsom Diamond
Products, Saint Gobain med varumärkena Norton
och Clipper, Diteq och Dixie Diamond var några
exempel på tillverkare. Saint Gobain har gett sig
in i kapsegmentet och visade en ny bensindriven
kapmaskin i sin monter samt att man även lyfte
fram sina golvslipar som man lanserade för ett par år
sedan. I Central hall återfanns också leverantörerna
av rivningsutrustning såsom Genesis, Stanley La
Bounty, Allied med Rammer. Sandvik har numera
återtagit namnet Rammer på sina hammare. Atlas
Copco visade sina senaste hydraulhammare samt
ett stort urval av sitt entreprenadsortiment. Chicago
Pneumatics visade förutom sin hydraulhammare det
nya sortimentet av golvsågar. Mitt i smeten hade PDi
Magazine sin monter. PDi är internationell systertidning till Svensk Rental Tidning. Längre in i hallen
återfanns den tunga utrustningen med lastbilar,
mobila berg och återvinningskrossar och även svenska
Aquajet Systems med sina vattenbilningsrobotar.
Företaget tog tillfället i akt och presenterade sin nya
återförsäljare i USA.
Invändigt fanns ytterligare en hall, den norra
där lite av giganterna inom anläggning höll till. Det
handlade om Volvo, Caterpillar, Bobcat, Case med
flera. Flödet av nya och uppgraderade maskiner var
stort. Caterpillar flaggade som vanligt för att man w

Claes-Göran Bergstrand visar upp ett nytt verktyg från
Scanmaskin.
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lanserar 50-talet nya maskiner under de närmaste 12
månaderna. De flesta av maskintillverkarna pratade
om eller lanserade nya motorer som svarar upp mot
de nya Tier 4 kraven som blir gällande från mitten
av 2014.
Populär utomhusyta
Mest spännande för besökarna var troligtvis ändå
utomhusområdet där det som vanligt rådde febril
aktivitet där besökarna kunde känna på och testa de
nya produkterna. Utställningsytan var dock fortfarande relativt begränsad och inte som det var i början
på 2000-talet. Detta gäller hela mässan som krympt i
yta men denna gång fanns inga tomma montrar från
utställare som valt att hoppa av, som var fallet 2010
och 2011. Silver Lot var det största utomhusområdet.
Här dominerade utrustning för håltagning, rivning
och golvslipning samt en hel del andra entreprenadmaskiner. I nästan varje monter kunde maskinerna
testköras. Här fanns tillverkaren Brokk som visade
flera av sina nya modeller, framförallt nya Brokk 100.
Andra utställlare var Bosch och så förstås Hilti som
satsar kraftfullt i USA numera. Hilti var kanske den
monter som man väsnades mest i och det var gott om
nyheter både vad gäller eldrivnamaskiner med sladd
eller batteri eller håltagningsutrustning. Man visade
också sitt sortiment av GPR (Ground Pentration
Radar) utrustning. Utomhus fanns också svenska
tillverkaren Pentruder med sina smarta och flexibla
utrustningar för håltagning. Nya borrsystemet MDU
har slagit väl ut i USA såsom alla de andra produkterna från företaget. Pentruders produkter klassas lite
som håltagarnas Rolls Royce i USA. I närheten av
Pentruder ställde amerikanska tillverkaren ICS ut och
visade sina diamantbestyckade kedjor och kedjesågar.
Man visade också sitt nya sortiment av diamantverktyg som lanserades för en tid sedan. Husqvarna hade
en stor monter utomhus där besökarna kunde passa
på att testa de nya maskinerna. På utomhusområdet
flockades leverantörerna av maskiner för slipning

och polering av betonggolv. De polerade golvytorna
blänkte i Nevada-solen. Runt HTCs monter fanns
leverantörer som Lavina, Terrco, Ruwac med flera.
Som nämnts tidigare var en stor andel av både utställare och besökare från Sverige. Svenska var ett språk
som därför hördes i montrarna lite här och varstans.
Flera större grupper från Sverige besökte mässan,
bland annat från svenska Tyrolit. En av dagarna hade
Tyrolits amerikanska dotterbolag fest i en suite på
Hotel Las Vegas Hilton som går under namnet Elvissuiten. Legenden bodde alltid där när han uppträdde
i Las Vegas. Flera grupper av både håltagare, rivare,
murare med flera från Sverige återfanns i de svenska
montrarna. Allt som allt var World of Concrete 2013
en mycket lyckad mässa och gjorde tydliga avtryck att
den amerikanska marknaden är på vägg upp på allvar.
Något som välkomnas då den europeiska marknaden
går kräftgång i vissa delar.
Text och foto Jan Hermansson
www.worldofconcrete.com

Dammsugare var ett vanligt inslag på mässan.

HTCs nya föravskiljare.

Delar av Ermators populära sortiment.

Bild från demoytorna.

Saint Gobain satsar på kapmaskiner.

Diamantverktyg är en självklarhet på WOC.

Ny kap från Husqvarna.

Golvslipningsutrustning var ett återkommande
tema på mässan.

Husqvarnas nya rivningsrobot DXR 300.
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Rickard Holmlund till vänster tillsammans med sina lagkamrater.

Två salta gubbar från
hyresbranschen korsar Atlanten
Många seglingsfantasters stora dröm är att en
gång i livet få korsa Atlanten. Rickard Holmlund
från Zip-Up gjorde slag i saken. Tillsammans med
tio lagkamrater seglade han från Kanarieöarna,
Las Palmas till ön St. Lucia utanför Västindien.
”Min dröm blev verklighet”, säger Rickard
Holmlund och tackar samtidigt sin branschkollega Börje Toresson, Hyreslandslaget. Börje
äger båten “Triumph” som laget seglade med

och var den person som stod bakom idén från
början. Han var också kapten på båten. “Börje
kände till mitt seglingsintresse och frågade mig
om jag vill vara med redan i maj”.
Besättningen blev en uppsättning av vänner
och vänners vänner. Tio män och en kvinna. Båten
är en 20 meter lång ”Baltic 64”. Bland deltagarna
fanns den rutinerade Magnus ”Mange” Olsson,
som bland annat deltagit i Volvo Ocean Race.

”Att få segla med honom är som att spela fotboll
med Zlatan”, säger Rickard entusiastiskt. Allting
gick planenligt, men det var mycket äventyr på
vägen som blåst och höga vågor, säger Rickard.
”Några mindre incidenter kunde förstås också
uppstå varje dag, saker kan gå sönder i stort
och smått, men det hör också seglingen till. En
så lång segling ger ju ett stort slitage på båten”.
Sträckan på 500 mil innebar tretton dygn

utan att se land. ”Man blir nästan lite religiös
av att vara på öppet vatten, man lämnar sig
åt ödet och sina egna samt sina lagkamraters
kunskaper”, menar Rickard.
Starten gick den 27 november 2012
med målgång den tionde december. Och laget
presterade väl. Bland 220 tävlande hamnade de
på andra plats i sin klass. En riktig topplacering.
www.triumphsailing.se
Text Petra Meyer Linderoth
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Nu är lappar och blyertspenna
historia på byggen
Fota, måttsätt, lägg in anteckningar, allt med
en och samma app. Dokumentera snabbt och
smidigt händelser på byggarbetsplatsen.
De flesta hantverkare har smartphones men
få har användning för dem på arbetsplatsen.
Därför lanserade Bosch sin Toolbox App med
funktioner som enhetsomvandlare, ficklampa
och katalog med verktyg från Bosch för att förenkla vardagen för hantverkare. Nu får appen ett
rejält tillskott med funktionen mätkameran. Den
gör att du snabbt och smidigt kan dokumentera
händelser på byggarbetsplatsen genom att fota,
måttsätt med pilar och vinklar direkt på fotot,
lägg till anteckningar, spara och maila.
Spara värdefull tid 		
Mätkameran ersätter blyertspennor och lappar
som ofta försvinner i stöket på byggarbetsplatsen och ger samtidigt dig som hantverkare en
digital avlastning i arbetet. Du sparar exempelvis
värdefull tid när du gör offerter tack vare
mätkameran då all nödvändig information som

uppgifter om var anslutningar och ledningar är
dragna går att markera direkt i bild och sedan
hämta upp närsomhelst. Det minimerar risken
att glömma viktiga detaljer. Även tidsödande
sortering och jämförelse av skisser gjorda
på byggarbetsplatsen och digitalfoton hör till
historien. Dessutom kan man lägga upp videor
och röstmeddelanden med appen och sortera in
all info om sina olika byggprojekt i färdigställda
mappar. På så sätt tappar du inte överblicken
även om du har flera uppdrag.
Toolbox App med mätkamera finns att ladda
hem gratis i slutet av september från Google Play
Store och Apple App Store för Smartphones
med stöd för Android och iOS. I slutet av 2012
kommer Bosch även lansera ”Byggdokumentation”, ett verktyg som ger möjlighet till ännu mer
omfattande dokumentation av byggprojekt med
hjälp av Smartphones. Det planerade ”Teamläget” gör att flera medarbetare kommer åt att
jobba med samma projekt samtidigt. Även den
här uppdateringen av Bosch-appen är gratis.

Den nya undertryckenheten har utformats
med ett starkt fokus
på enkel användning,
säkerhet och låga
driftskostnader. Som en
nyhet bygger Ronda 600
NPU på ett cylindriskt
filter som består av ett
tvättbart förfilter och ett
huvudfilter.

Nytt syrsystem
från Log Max
Log Max har tagit fram ett nyttstyrsystem,
“Log Mate 500”.
“Det är speciellt framtaget för Log Max aggregat och all tillgänglig extrautrustning.
Log Mate 500 har det som krävs för
att möta kraven från framtidens skogsbruk.
Mjukvaran i Log Mate 500 följer den strikta
StanForD 2010-standarden vilket är ett krav från
skogsindustrin för bästa möjliga driftsuppföljning
och mätresultat.
Hårdvaran består av robusta och välbeprövade komponenter som tagits fram speciellt
för företagets nya styrsystem. Alla rörliga delar,
som annars kan orsaka driftproblem i den tuffa
arbetsmiljön, har eliminerats för att ytterligare
öka tillförlitligheten.
Vid utvecklingen av Log Mate 500 har
stort fokus lagts på användaren. Felsökning av
signaler och aggregatets funktioner presenteras
överskådligt och tydligt på den pekskärmen.
Även rapporter av olika slag har varit en viktig
del och produktions-rapporter går att kraftigt
filtrera, ända ner till förarnivå.
Log Mate 500 finns tillgängligt på marknaden idag och lämpar sig utmärkt som ersättare
för styrsystemet i exempelvis Eco Logs nya och
begagnade maskiner.
www.logmax.com

Utbudet av RONDA
dammsugare har utvidgats
Många människor har i samband med renoveringar av byggnader stött på problem med att det
fina dammet sprider i hela byggnaden, även
om de försöker att försegla det område som
ska renoveras.
När du använder ett negativt tryck enhet
kommer lågtryck skapas i området som håller
på att renoveras, och det kommer att minimera
spridningen av damm samtidigt som arbetsmiljön för byggnadsarbetarna förbättras och
behovet för slutlig rengöring minskas. Negativa
tryckenheter krävs idag inte bara i samband med
avlägsnande av hälsovådliga material utan även
i samband med mer allmänna rengöringsuppgifter, både inom den offentliga och privata sektorn.
Undertryckenheterna vinner mer och mer

mark inom byggindustrin, och som en logisk
följd av detta har företaget V. Brøndum A / S, Silkeborg, Danmark ökat utbudet av tunga RONDA
dammsugare för byggnadsindustrin med en nyutvecklad negativ tryckenhet RONDA 600 NPU.
Den nya undertryckenheten har utformats med
ett starkt fokus på enkel användning, säkerhet
och låga driftskostnader. Som en nyhet bygger
Ronda 600 NPU på ett cylindriskt filter som
består av ett tvättbart förfilter och ett huvudfilter.
De stora cylindriska HEPA H13 Huvudfilter
med en yta på 9,2 m2 ger många fördelar. Den
mycket stora ytan ger filtret en längre livslängd,
en lägre tryckfall över filtret och följaktligen en
högre luftflöde. Filtersystemet går enkelt att byta.
www.broendum.com
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Bågfil PS2612PRO
Bågfil 12” PS2612
PRO
- Bågfilsställning av aluminium
- Med greppvänligt handtag
- Kan användas med vinklat blad, fasta
- uppspänningsvinklar 45° och 90°
- Levereras med bågfilsblad av bi-metall
Bågfilen finns ute i butikerna i sedan slutet av
december. Säljs via fackhandeln inom BIGgruppen. ProfTool Europe utvecklar, marknadsför
och säljer verktyg under flera egna varumärken.
Produkternas kvalitet, design och funktion
utvecklas i nära samarbete med professionella
användare och ledande tillverkare.
www.proftool.se
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Umeå

30 oktober

“Den rullande byggmässan är ett helt nytt
koncept där du som kund inte behöver resa
land och rike runt för att titta på och testa nya
byggmaskiner. Istället kommer dina leverantö-

Sundsvall

28 oktober

rer till dig. Roadshowen har ett kompakt och
enkelt upplägg och det är du
som kund och produkterna
som står i centrum. Alltså
minimalt med “lull lull”

Göteborg

23 oktober

runtomkring. Håll utkik efter den rullande

Västerås

25 oktober

byggmässan i oktober 2013 när roadshowen
stannar i närheten av dig eller ring oss för mer
information.
För dig som utställare; boka din monter
på www.denrullandebyggmassan.se.
Välkomna 2013!
Arrangörer:

Malmö

21 oktober

Den rullande byggmässan
Oktober 2013

För mera information: 08-585 700 46 • info@pdworld.com
Bokning: www.denrullandebyggmassan.se
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Lyckat krashtest - M50 pollare stoppar Batterier till
ett 6.8 ton tungt fordon
sladdlösa
Den 24:e januari 2013 stärkte Perimeter fängelser m.m., ökar ständigt behoven för dessa
verktyg:
Protection Group ytterligare sitt rykte med sina typer av produkter. Perimeter Protection Group
innovativa högsäkerhetsprodukter. Den M50 har kontinuerligt utvecklat dess produkter, desig4,0 Ah-batteriet
klassade hydrauliska pollaren genomförde ett
lyckat ASTM F2656-07 M50 krashtest vid
KARCO Engineering i Adelanto, Kalifornien i USA.
En 6.8 ton tung lastbil körde in i pollaren med
en hastighet av 80km/h. Pollaren klarade detta
utan problem och nådde en P2 rating.
I och med detta test, har Perimeter Protection Group satt en ny standard. Inom områden
som kräver hög säkerhet, så som flygplatser,
ambassader, militära installationer, kraftverk,

nat förbättringar och gjort tester för att tillgodose
dessa behov från marknaden. Tack vare dess
tekniska konstruktion, tillhör nu den hydrauliska
M50 pollaren en av de ledande högsäkerhetsprodukterna på den globala marknaden.
Produktfördelar är det grunda fundamentet
- 400mm (ej inräknat den nedsänkta delen
för pollaren) och den hydrauliska driften som
är en separat enhet inuti pollaren vilket också
underlättar installation. www.perimeter.se

Vitsen med sladdlösa verktyg är att de ska vara
kompakta och kraftfulla så att hantverkare kan
arbeta effektivt länge. En avgörande faktor är att
batterierna har lång drifttid och lång livslängd.
Bosch klarar med råge alla sådana krav med
lanseringen av 4,0 Ah-batteriet, som är utformat
för den professionella serien med 14,4 volt- och
18-voltverktyg.
Längre livslängd och bättre prestanda
– Den utökade batterikapaciteten är till stor
nytta för hantverkare, säger Jan Breitenbach,
projektledare för utvecklingen av den nya
batteritekniken.
Flera oberoende tester visar att de nya
batterierna ökade batterikapaciteten med upp
till 65 procent. Testen innefattade exempelvis
den sladdlösa skruv- och borrmaskinen GSR 18
V-LI, som fick en ökad drifttid med 65 procent

Trejon lanserar
Multiforest timmergrip

SILA 600A – En
stor nyhet i litet
format

“Under arbetet med vår senaste luftrenare
SILA 600A upptäckte vi att alla luftrenare i
den storleken har ungefär samma utformning.
Utformningen har hängt med sedan mitten av
80-talet och den bygger på konceptet att själva
designen ska vara djup och låg. Det här innebär
att förfilterytan blir minimal vilket i sin tur påverkar
luftrenarens funktion negativt”, säger Andreas
Lundin, försäljning och marknadschef på Sila AB.
För maximal prestanda bör alltså en effektiv
luftrenare ha så stor förfilteryta som möjligt, och
det där har företaget nu löst genom att göra
tvärtom. De har byggt på höjden istället för på
djupet. På så vis har det fått dubbelt så stor yta
på det viktiga förfiltret.
Den innovativa designen gör också att
kapaciteten i luftrenaren inte sjunker lika snabbt.
Nog så viktigt när du använder verktyg som
skapar mycket damm. Det finns fler skäl till att
företaget skapat den produkten (som bara väger
9.5 kg - hälften av vissa konkurrenter). Små
luftrenare ska ofta användas i trånga utrymmen
och placeras nästan alltid i dörröppningar där
de i värsta fall blir ett irritationsmoment och del
av en opraktisk arbetsmiljö. För att undvika att
du som användare får problem har företaget
designat SILA 600A så att man enkelt kan

med ett 4,0 Ah-batteri jämfört med ett 3,0 Ahbatteri. Maskinen klarade upp till 826 skruvar
på en laddning med det nya batteriet. Bosch
Professionals 4,0 Ah-batteri har en högre energitäthet och ett förbättrat inre motstånd, vilket
är hemligheten bakom den nya kapaciteten. Det
har även en positiv effekt på batteriets prestanda
vid låga temperaturer.
Starkare maskiner och större batterikapacitet tillåter mer krävande uppgifter och
längre arbetstid, men värmen som uppstår kan
skada batteriet. Bosch 4,0 Ah är det enda batteri på marknaden med CoolPack-teknik som
avleder värme och därmed ökar livslängden.
Kylelement är monterade på botten och ger en
större yta för att avleda värme, precis som på
ett kylskåp. Det gör i att Cool Pack-batterier har
betydligt längre livslängd.
www.bosch.se

Trejon lanserar en ny timmergrip för frontlastare med slitdelar i Hardox. Gripen säljs under märket Multiforest vilket också inkluderar
skogsvagnar, kranar och tillbehör till dessa.
Multiforest timmergrip är pulverlackerad
för en stark slityta. Konstruktionen är mycket
kraftig med smörjbara leder med utbytbara
bronsbussningar. Tillverkningen sker i Estland

passera luftrenaren även i en trång dörröppning.
SILA 600A är därmed den minsta modellen
av företagets luftrenare, som gjord för badrumsrenoveringar och med en kapacitet på 600
m3/h. Som på alla andra SILA-modeller finns
tillbehöret Saneringsramen. En konstruktion som
gör att man snabbt och utan mängder av tejp
skapar säkra barriärer mellan ren och dålig luft.
På utblåset man dessutom koppla en
evakueringsslang och på så vis leda bort luften
till passande dörr, fönster eller annan öppning.
Luftrenarens flöde går självklart att reglera i helfart och halvfart, och man väljer mellan tvättbara
förfilter och förfilter av engångstyp.
www.silaproducts.com
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under egen utveckling, kvalitets- och leveranskontroll. Gripen kan kompletteras med en
frontplåt, mellan de två fasta griparmarna, för
ett utökat användningsområde som till exempel
plockning av sten etc. Gripen beställs med SMSfäste alt. Eurofäste.
www.trejon.se
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Nyheter
från HILTI
Borrhål som
rengör sig själva
Hilti TE-CD/TE-YD
hammarborr

Med Hilti TE-CD och TE-YD ihåliga hammarborr
behöver man inte längre rengöra borrhålen efter
borrning när mabarbetar med injekteringsmassa.

Xylem presenterar
ny högeffektiv
cirkulationspump
Lowara Ecocirc är särskilt anpassad för användning i luftkonditionering, värme- och kylsystem.
Den kan sänka elkostnaderna med upp till 90
procent jämfört med äldre traditionella pumpar
med tre fasta hastigheter, vilket ger en återbetalningstid på 2–3 år.
Lowara Ecocirc från Xylem har en
marknadsledande elektroniskt styrd sfärisk
motor som endast har en rörlig del – rotorenheten med pumphjulet. Fördelen med
denna lösning är att pumpen fungerar med
maximal prestanda även efter till exempel ett
sommaruppehåll. Äldre pumpar med konventionell design och vanliga motoraxlar och flera
glidlager kan efter sådana uppehåll börja kärva.
Innovation och enkelhet

Minimal ljudnivå
Lowara’s sfäriska motor är axellös och använder endast ett enda självcentrerande lager
vilket både ger en minimal ljudnivå under hela
pumpens livslängd och minskar behovet
av dyra precisionstillverkade komponenter i
produkten. Ecocirc-pumpen har också Xylem’s
innovativa Anti-Block-teknik som fullständigt
skiljer huvudflödet av den pumpade vätskan
från de permanentmagnetiska delarna, vilket
innebär att pumpen aldrig kan sättas igen av
magnetit eller slam.
Pumpen kan också med det enkla styrvredet ställas om från automatisk differenstryckreglering till steglöst manuellt valt varvtal och
blir därmed som två pumpar i en. Genom den
elektroniska styrningen uppfyller den också
2015 års krav enligt ErP-direktivet.
Lätt att byta till Ecocirc
Lowara Ecocirc finns i utföranden för 4 och 6
meters tryckhöjd och uppfyller standardspecifi-

kationerna på marknaden vilket gör att den
enkelt kan ersätta enheter från andra tillverkare.
Pumpen klarar systemtryck upp till 10 bar och
kan pumpa vatten i temperaturintervallen -10
C till +110 C. Genom att motorenheten dessutom kan vridas 360-grader med en enkel
skruvringfattning och att pumpen levereras
monterad med två meters anslutningskabel är
den mycket enkel att installera.
Pumpen innehåller en mängd innovativa
detaljer, en automatisk avluftningsfunktion av
pumpen som återgår till normal drift efter avslutad avluftningscykel, driftindikering med LED
samt ett integrerat skyddssystem som skyddar
pumpen mot överhettning. Överhettningsskyddet
sänker tillfälligt pumpens hastighet när temperaturen blir för hög, eller stoppar den helt för att
sedan göra nya startförsök till dess temperaturen
har sjunkit.
“Gamla pumpar är en stor energiförbrukare
i samhället. Vi ville erbjuda en enkel lösning som
inte bara uppfyller våra höga krav på funktion
och de stränga lagkraven kring prestanda, utan
även ser till att pumparna bidrar ytterligare
till att sänka energiförbrukningen. Resultatet
är en mycket driftsäker cirkulationspump,
utan fördyrande extrafunktioner, men som
inte kompromissar med energieffektivitet och
driftsäkerhet. Detta gör Lowara Ecocirc till en
effektiv och miljövänlig cirkulationspump som
snabbt blir en lönsam investering”, säger Karl
Sohlberg, VD för Xylem Sverige.

Om Xylem
Den 12:e januari 2011, beslutade ITT Corporation att dela upp bolaget i tre fristående företag.
Xylem är det nya ledande vattenteknikföretaget
som nu enbart fokuserar på vattenfrågor. Xylem
består av 12 000 medarbetare i över 150 länder
och företaget omsatte 26 miljarder kronor 2011.
Namnet Xylem härstammar från den gamla
grekiskan och är en vävnad som transporterar
vatten i växter och belyser den effektiva tekniken
www.xylemwatersolutions.com/se

Hilti HIT-CleanTec
Borrkaxet avlägsnas av dammsugaren medan
man borrar. Med detta automatiska system
sparar man tid och får en dammfri arbetsmiljö.
Borrsystemet gör infästningar med Hilti HITCleanTec tillförlitliga och är perfekt för seriemontage.

Kör sladdlöst
och öka din
produktivitet

Nu är det slut på att leta efter eluttag på
arbetsplatsen. Med Hiltis nya batteridrivna
dammsugare öppnas många möjligheter.
Den har samma kapacitet som en nätdriven
dammsugare och arbetar snabbt på både
batteri och nätdrift.
Kompakt dammsugare
för både batteri och
nätdrift.

Lansering av
batteridriven
kombihammare
Hilti har sammanfört två tekniska innovationer
i och med lanseringen av världens första batteridrivna kombihammare tillsammans med
ett av marknadens mest kraftfulla batteri. TE
30-A36 drivs av ett 36V 6.0ah lithium-ion
batteri som laddas fullt på bara 42 minuter
och som har kapacitet borra mer än 50st
16mm x 150mm hål in betong per laddning.
Den kolfria motorn ökar inte bara effektiviteten
och förlänger livslängden på verktyget, den gör
även att verktyget levererar en slagenergi på hela
3,6 joule med en slagfrekvens på 4500 slag per
minut vid full belastning. Vikten ligger på 5.3 kilo
och Hilti’s Aktiva Vibrations Reducerings (AVR)
system ser till att vibrationsvärdet (3D) hamnar på
11m/s². Företagets patenterade Aktive Torque
Control (ATC) teknologi har hög säkerhet, om
borret skulle fastna i betongen, då stannar
verktyget direkt, uppger företaget.
TE 30-A36 är gjord för bygg-, anläggningsamt stål- och metallindustrin. Hampus Ahlgren,
Produktchef på Hilti, säger: “Vi ville ta fram ett
batteridrivet verktyg med bättre prestanda än
dess sladdrivna motsvarighet. Detta har vi lyckats
med. Med den ökade produktivitet, rörlighet vid
serieborrning samt korrigerande mejsling, kan vi
konstatera att vi har levererat en världsnyhet på
marknaden”. TE 30-A36 erbjuds genom Hilti’s
Fleet Management program eller med Hilti Lifetime Service, vilket ger köparen ett trygg ägande
utan några reparationskostnader på varken
verktyg, batteri eller laddare under minst två år.
www.hilti.se

Grön laser PRI 36
— maximal synlighet för
interiör användning
Grön laser är fyra gånger mer synligt för det mänskliga ögat än röd. Puls Power-tekniken gör att
mottagaren hittar laserplanet mycket snabbare.
Auto-sök funktionen ställer själv in verktyget —
enkelt, snabbt och noggrant.
Användningsområde:
- Horisontal räckvidd (undertak, överföring
av höjder).
- Vertikal utsättning och avvägning
(innerväggar, rörgator, kabelstegar).
- Rätvinkel och innerväggar.
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Vindkraft i kooperativ
form mest populär
Allmänhetens inställning till vindkraft är mycket
positiv i Sverige. 86 procent vill satsa på
vindkraft, lika mycket som idag eller mer.
Kooperativt ägda vindkraftsparker uppskattas
mest av allmänheten. På andra plats hamnar
kommunägd vindkraft. Därefter kommer statligt
och privat ägd vindkraft. Det framgår av en
nypublicerad enkätundersökning från Vindval,
som är ett samarbete mellan Naturvårdsverket
och Energimyndigheten.
– Regeringen bör främja den andelsägda
vindkraften för att det gagnar vindkraftsutbyggnaden och ger vanliga människor inflytande
på en marknad som helt domineras av eljättarna, säger Linda Burenius Magnusson, vd
för O2 Vindel som driver Sveriges största
vindkraftskooperativ. Ju fler privatpersoner och
kommuner som är med och äger vindkraften
desto positivare blir opinionen för vindkraft.
Det visar den här undersökningen och även
erfarenheterna från Danmark.
Den så kallade nettodebiteringsutredningen
utreder nu hur man ska kunna uppmuntra småskalig egenägd elproduktion av främst solceller
och vindkraft. Ett förslag är att man ska kunna

kvitta sin egen produktion med sin elkonsumtion
och därmed undantas energiskatten. De som
äger andelar i vindkrafts- och solkraftskooperativ
borde få liknande villkor menar O2.
– Det vore orimligt att enbart gynna dem
som kan sätta upp egna vindkraftverk eller solcellspaneler. Egna solceller kräver stora takytor
i rätt väderstreck och egna vindkraftverk kräver
markyta. Om man likställer kooperativt ägd
vindkraft och solkraft med den elproduktion
som sker på den egna tomten eller taket skulle
betydligt fler människor kunna producera sin
egen el, även de som bor i städer, säger Linda
Burenius Magnusson.
Vindvals undersökning visar att allmänheten
är mycket positiv till vindkraft. På frågan ”Hur
mycket bör vi i Sverige satsa på vindkraft som
energikälla under de närmaste 5–10 åren?”,
anger 86 procent att de vill satsa lika mycket
som idag eller mer. En stor majoritet (83 procent)
anser också (helt eller delvis) att vindkraft är en
miljövänlig energikälla.
I vilken landskapstyp människor bor tycks
inte spela någon större roll för hur de ser på
vindkraft i olika landskap. Ett undantag är dock
boende i fjällnära miljöer, då dessa tycker bättre
om vindkraft i fjällnära miljöer än de som inte
bor där.

Midhage höjer
säkerheten
Maskinerna som används till byggarbeten har
ofta verktyg som roterar med hög hastighet
och om dessa verktyg går sönder under arbetet
kan det resultera i allvarliga olyckor. Risken för
olyckor ökar vid felaktigt handhavande men
kunskapen om dessa risker och vad man ska
göra för att förhindra dem är många gånger dålig.
Jack Midhage AB går nu ut med information
till samtliga uthyrare med förbättrade instruktioner om hur diamantklingor ska kontrolleras
för att upptäcka eventuella skador på dem.
Upprinnelsen till denna åtgärd från Midhages sida var en olycka då en användare av
en motorkap fick ett diamantsegment i benet
vid kapning i betongplattor med en 350 mm
asfaltklinga. Vid utredningsarbetet efter olyckan
framkom att tillbud av denna art inte var helt
ovanliga, i synnerhet vid sågning i asfalt, men att
det nästan alltid beror på felaktigt handhavande
eller dålig kontroll av verktygens skick. Dessutom
slarvas det med skyddsutrustning, användaren
som fick ett segment i benet arbetade i kortbyxor.
Med fokus på de viktigaste säkerhetsåtgärderna har Midhage tillsammans med SRA
och de stora uthyrningskedjorna tagit fram
en liten affisch som är avsedd att sättas på
väggen inne hos mottagningskontrollen eller
ute i butiken som en påminnelse för kunderna.
Dessutom fann man att det var nödvändigt att
den som verkligen kör maskinen också får ta

Med fokus på de viktigaste säkerhetsåtgärderna har Midhage tillsammans med
SRA och de stora uthyrningskedjorna
tagit fram en liten affisch som är avsedd
att sättas på väggen inne hos mottagningskontrollen eller ute i butiken som
en påminnelse för kunderna.
del av informationen. Midhage tillhandahåller
därför även varningslappar som är avsedda
att vidhäftas klingan vid varje uthyrningstillfälle.
Dessa åtgärder tillsammans räknar man med
ska höja kunskapsnivån hos både uthyrare och
användare och minska antalet tillbud i framtiden.

VVS Företagen
välkomnar unga
“För att komma tillrätta med den höga
ungdomsarbetslösheten vi ser i Sverige
behövs en mängd olika åtgärder”. VVS Företagen tror att den nya anställningsformen regeringen beslutat utreda kan underlätta för unga
att etablera sig på arbetsmarknaden och särskilt
stimulera mindre företag att anställa.

En vecka kvar till invigningen av
Ideon Gateway – Lunds nya
profilbyggnad med miljön i fokus
Den 17 januari invigdes Lunds nya profilbyggnad
Ideon Gateway. Med sina 19 våningar fördelade
på 74 meter, och hela 147 meter över havet,
blickar Ideon Gateway ut över hela Öresundsregionen. Trots den kulörskiftande fasaden är
det ändå inte utsidan som är mest uppseendeväckande utan den teknologi som ryms
på insidan och som gör Ideon Gateway till en
av Nordens mest miljöanpassade byggnader.
Ideon Gateway, den nya porten till Ideon
Science Park i Lund handlar till stor del om
de kreativa mötena, den intressanta mixen
av entreprenörer, forskare och riskkapitalister
och ett öppnare Ideon. Men Ideon Gateway är
kanske framförallt ett miljötekniskt föredöme.
Ideon Gateway är miljöklassad som Green
Building och förväntas bli certifierad med
Miljöbyggnad Guld och LEED Platinum. Ideon
Gateway kommer troligtvis även att uppnå högst
antal poäng i Sverige för en “Core and shell
building” i samband med LEED-certifieringen.
”Den fasadintegrerade solcellsanläggningen i Ideon Gateway är exempelvis en
av Nordens största anläggningar av sitt slag.
Byggnaden får del av sitt energibehov från de
egna ytterväggarna”, säger Fredrik Åkesson,
vd på Ikano Kontor som äger Ideon Gateway.
Ideon Gateway kommer att värmas och
kylas genom ett så kallat borrhålslager. Enkelt
uttryckt innebär det att det vintertid hämtas
varmt vatten ur borrhålen för att värma huset
och under sommaren kallt vatten för att kyla
huset. Detta kommer att minska koldioxidutsläppen med cirka 100 ton årligen, jämfört med
fjärrvärme och fjärrkyla.
Hela fastigheten har försetts med energieffektiv belysning. Alla toaletter och allmänna
utrymmen har LED-armaturer. Till skillnad
mot andra ljuskällor avger lysdioder väldigt
lite värme och har mycket lång livslängd;
35 000 – 100 000 användbara timmar att
jämföra med glödlampans cirka 1 000 timmar.
Lysdioder innehåller heller inget kvicksilver,
till skillnad mot lysrör och lågenergilampor. I
stora delar av byggnaden styrs belysningen av
närvarodetektorer när ingen är i rummet ska
det heller inte lysa.
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Stora delar av Ideon Gateway har så kallade
gröna tak. Det är ett samlingsnamn för gräs- och
sedumtak, alltså tak med levande växtlighet som
takbeläggning. Gröna tak ökar den biologiska
mångfalden, magasinerar regnvatten samt kyler
på sommaren och isolerar på vintern.
Matavfallet från restaurangerna i huset
kommer att centrifugeras. På så vis tas vätskan
bort och vikten reduceras med 80 procent. Detta
gör att transportmängden för avfallshanteringen
kan minska radikalt.
Ikano valde Skanska som entreprenör
bland annat för att säkerställa att byggnationen
skulle präglas av ett tydligt miljöengagemang.
Skanskas eget miljömärknings koncept “Grön
arbetsplats” har inneburit; minskad energianvändning, mindre avfall, miljökrav på maskiner
och miljöhänsyn vid inköp av exempelvis
kemikalier uppger Fredrik Åkesson.
Källa Fredrik Åkesson, vd på IKANO
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