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STYRMANSBYTE PÅ HYREX
NY RED HAWK-SERIE Sidan: 27

NY GIPSSKRUVDRAGARE Sidan: 30

MAKITA MED 4- TAKTSMOTOR Sidan: 32

Cramo går in som huvudsponsor till Årets Bygge 2016

Sidan: 42

FÖLJ MED I UTVECKLINGEN.
LAYHER ALLROUND GER DIG MER MÖJLIGHETER.

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

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

Triangulära skyltställ med färdiga lasttabeller.

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

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

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

www.layher.se
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24 Kompaktutrustning
EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Minigrävare och kompaktutrustning har
skapat stora rubriker under den senaste
tiden.

36 Guld i sikte

28 Arbetsmiljösatsning
Skanskas Safety Week anses vara världens största enskilda arbetsmiljösatsning och pågår
en vecka under våren runt om i världen. I år passade Skanska Maskin i Upplands Väsby på
att arrangera två mässdagar under Safety Week där man visade produkter i sitt sortiment
som påtagligt förbättrar säkerheten och arbetsmiljön.

I Österänggymnasiets verkstadslokaler, strax
utanför Kristianstads centrum, tränar 18-årige
Simon Mattsson för att försvara Sveriges VMguld i grenen industrielektriker från 2013.
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När ska vi ha tid att jobba?
Lagom till att semestertiderna börjat ebba ut drar
verkligheten igång igen och som ett brev på posten
drar också mässarrangemangen igång. Jag roade
mig lite med att kolla igenom vilka mässor som
arrangeras i vår bransch från hösten 2015 och
ett år framåt. Jag vill påpeka
att jag är part i målet när jag
gör följande summering och
ställningstagande. I slutet av
augusti arrangerades LoadUpNorth i Boden. Nu i september
genomfördes EntreprenadExpo
i Borgeby. Tilläggas skall att vi
kommer från en ganska mässtät vår både i Sverige och
utomlands. Tittar vi framåt
några månader så börjar nästa
år med World of Concrete i Las
Vegas dit många svenskar åker.
I början av april är det åter igen dags för Nordbygg
i Stockholm och någon vecka senare arrangeras
megamässan Bauma i München dit numera alla
vill åka, själva eller på leverantörernas bekostnad.
Sedan går det några veckor och så är det dags för
Maskinexpo på STOXA i slutet av maj och bara några
dagar senare, i början av juni, arrangerar branschföreningen MaskinLeverantörerna sin egen mässa,
Svenska Maskinmässan. Sedan är det hyfsat lugnt

under sommarmånaderna men i augusti och september kommer en ny salva med mässor som startar
med LoadUpNorth, EntreprenadExpo i Borgeby och
i Göteborg i början av september. EntreprenadExpo
i Göteborg verkar ligga på exakt samma datum som
EntreprenadLive, också i Göteborg. Jag kan ha fel när det
gäller datumen men ändå verkar det som om arrangörerna
inte alls pratar med varandra
när de planerar i datumen för
sina event. Den här mässinflationen drabbar egentligen
alla , både besökare och arrangörer. September avslutas
sedan med vår egen mässa
DEMCON 2016 på InfraCity
den 28-29 september. Den här
gången har vi sett till att den
inte ska krocka med någon annan mässa, hoppas
jag. Branschen för bygg- och anläggningsmässor
börjar likna taxisektorn när den var helt avreglerad,
ingen ordning på vare sig priser eller utbud. Och
så lukrativt kan det ändå inte vara, i alla fall inte
små smala branschmässor som den vi arrangerar.
Syftet är mera att skapa en mötesplats vartannat
år där leverantörer och användare kan mötas öga
mot öga och utbyta erfarenheter. Det har ett stort

värde dock. Men med så många mötesplatser som
beretts under de kommande 12 månaderna blir det
nästan ingen tid för att jobba om man ska resa till
ett antal av dessa mässor, för de flesta av dessa
utger sig inte för att vara lokala utan rikstäckande.
Dessutom räcker kassan bara till kanske ett eller
max två besök om man tänker resa till exempelvis
Las Vegas eller München. Det är totalt 12 mässor
som jag räknat upp ovan. Till detta skall läggas
en rad andra evenemang och kundevent som
tillverkarna och olika leverantörskedjor arrangerar
själva. Förlåt uttrycket men det känns lite som om
mässbranschen skjutit sig lite i foten.
Jag beklagar den lite kritiska tongången. Något
som vi dock kan glädja oss åt är att konjunkturerna
inom byggindustrin verkar peka uppåt. Dock ser
läget bättre ut i tryckta och digitala medier än i
verkligheten. Beställningstakten av nya maskiner
och utrustningar speglar inte riktigt den uppgång
det pratas om. Men det ligger lite i luften att vi
kan ha en ordentlig ökning att vänta även om den
kanske syns tydligare först nästa år. Men känslan är
positiv och min bedömning är att hösten 2015 kan
bli en fin upptrappning inför ett riktigt bra 2016.

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se

www.SvenskRental.se • Juli - Augusti 2015 • Svensk Rental Tidning

Alltfler ser fördelarna med oss!

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

Man ska ha

på jobbet!

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

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

Med blandade känslor
Sommaren, som av många har upplevts
som väldigt dålig, är nu slut. Själv tycker
jag att den varit väldigt kall. Värmen
väntade ända tills augusti innan den kom
och det innebar endast ett dopp i havet
vilket är ett bottennapp för en som bor
på ”framsidan” och gillar sol och bad.
Tur att jag garderade med en vecka på
den grekiska ön Skiathos.
Nu har de flesta kommit igång
med sina verksamheter. Med utlovade
satsningar från vår regering på både
infrastruktur och bostadsbyggande ser
marknaden bra ut för de flesta. Lokala
skillnader kan givetvis förekomma.
När jag fick förfrågan om att skriva
denna ledare hade jag bilden av ett
treårigt flyktingbarn som drunknat och
låg livlöst i vattenbrynet färskt i minnet.
Då kan man fråga sig vad som är det
viktigaste att göra som nyvald styrelseordförande för Hyrex-Kedjan? Men livet
måste gå vidare trots att vi upplever den
största flyktingkatastrofen sen andra
världskriget.
Jag ser det som en utmaning att ha
fått ta över ordförandeklubban från vår
tidigare ordförande Sune Almqvist, Sune
finns fortfarande kvar och jobbar inom
Hyrex-Kedjan.
Vi har redan tidigare startat upp
arbetet med att informera våra medlemmar om sanktionsavgifter, körtider,
färdskrivare och andra lagar och paragrafer. Detta arbete kommer att fortsätta
och fördjupas.
Styrelsen håller i skrivande stund
också på med planeringen inför höstmötet i Stockholm den 5/11. Mötet
kommer att avhållas på Clarion Sign och
även denna gång tror vi att vi fått ihop

21-24 oktober, 2015
Latinamerikansk mässa för entreprenadmaskiner, byggmaskiner, mm
Santiago, Chile
www.conexpolatinamerica.com

ett intressant och givande program. Jag
hoppas på att få träffa många av HyrexKedjans medlemmar på detta möte. Väl
mött på mötet i november och lycka till
i arbetet under hösten.

BATIMAT 2015
2-6 november, 2015
Internationell mässa för byggmaskiner, mm
Paris Nord Ville Pint
Paris, Frankrike
www.batimat.com

Se även vår hemsida: www.hyrex.org
Thomas Truedsson
Ordförande Hyrex-Kedjan

WORLD OF CONCRETE 2016
2-5 februari, 2016
Las Vegas Convention Center,
Las Vegas, USA
www.worldofconcrete.com

Optimal kraft.
Välj grönt.
Produktsortiment Bendof, ett välkänt varumärke för kraftfulla
handhållna och stationära maskiner för byggindustrin.
Innovativa lösningar. Gröna verktyg.

NORDBYGG 2016
5-8 april, 2016
Stockholmsmässan, Stockholm
www.nordbygg.se

BAUMA 2016
11-17 april, 2016
München Exhibition Centre,
München. Tyskland
www.bauma.de

MASKINEXPO 2016
26-28 maj, 2016
Stoxa, Arlanda
www.maskinexpo.se

SVENSKA MASKINMÄSSAN 2016
2-4 juni, 2016
Solvalla, Stockholm
www.svenskamaskinmassan.se

LOAD UP NORTH 2016
Produkter för byggindustrin

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

BYGGRENTAL - EN TIDNING
FÖR OCH OM DEN SVENSKA
MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

CONEXPO LATIN AMERICA

Besöksadress
Sjöängsvägen 7, 192 72 Sollentuna
info@pdworld.com, www.svenskrental.se
Utges av: SCOP AB
REDAKTION
Jan Hermansson Chefredaktör och utgivare,
jan.hermansson@pdworld.com
Anita do Rocio Hermansson, Mikael Karlsson

hitachi-powertools.se

Layout ansvarig: Markus Leo,
markus.leo@svenskrental.se
KORRESPONDENTER
David Ehrenstråle, Jan Olofsson, Staffan Ringskog,
Andrei Bushmarin, Jim Parsons.
Omslagsfoto:
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 2001-2011 innehas av SCOP AB. Uppgifterna i denna tidning lämnas med reservation för ändringar som skett under
och efter detta nummers produktion. Utgivaren ikläder sig icke någon ersättningsskyldighet för i tidningen möjligen förekommande uteslutningar, ofullständighet eller oriktighet. Eftertryck
helt eller delvis, utan utgivarens godkännande förbjudes. För insänt ej beställt material ansvaras ej. Vi uppmanar dock läsarna att sända in textförslag och bilder till tidningen. Att det som
insänds ej är originalhandlingar är insändarens ansvar. Om insänt material skall återsändas skall sändaren noga ange detta.

1-3 september, 2016
Boden Arena, Boden
www.loadupnorth.se

ENTREPRENAD EXPO
GÖTEBORG 2016
1-3 september, 2016
Åbytravet, Göteborg
www.entreprenadexpo.se

DEMCON 2016
29-30 september 2016
Scandic Infra City, InfraMässan
www.demcon.se
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Helhetsleverantören*
*
*

*

*

*
* *

*
* *

*

Hos oss kan du hyra allt du
behöver till byggprojektet.
Du kan även kombinera det
du hyr med våra tjänster.

*

Vår kunniga personal och
rutinerade medarbetare
hjälper dig med behovanalys
och projektering, leverans,
installation, logistik, utbildning,
underhåll och demontering.

www.ramirent.se

H SERIEN
H SERIEN

NY 7 - TONSVÄLT
H SERIEN – NYA MODELLER FRÅN HAMM.

H SERIEN
• Utmärkt sikt
• Optimal ergonomi
• Framtidsorienterad motorteknologi
• Överlägsen klättringsförmåga
• Kompakt envalsvält

ROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES

www.wirtgen.se
Wirtgen Sweden
Alvesta 0472 - 100 91 . Göteborg 031 - 748 31 31
Frövi 0581- 80 400 . info@wirtgen.se
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Johan Svedlund, ordförande i
Swedish Rental Association
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Ring Stefan Larsson
på 070-516 96 36
kaeser.se

SENSOMMAR
De flesta av oss har nu varit
igång ett bra tag efter semestern, så det känns lite sent, men i
alla fall, välkomna tillbaks! Vi får
komma ihåg vår sköna augusti
som räddade sommaren! Det är
i alla fall roligare på jobbet när
vädret är bra. På många platser,
också i Stockholm, bjöds det på
en massa musik och kultur på
stan under augusti, så helgerna
blev till små minisemestrar och
kvällarna hann i alla fall jag med
att både bada och mysa på balkongen. Nu är det trots allt lite
mer höstlikt, men fortfarande är
det sommar i vattnet.
På jobbet och på den svenska marknaden ser det fortsatt
positivt ut. Just nu är det en
ökande efterfrågan på marknaden som ser ut att hålla i sig och
ge en god ingång för nästa år.
Vårt branschkansli har naturligtvis också haft en välbehövlig semester, men fokus på
säkerhetsarbetet har fortsatt.
Så genom alla förberedelser
och möten har branschen nu
enats om ett viktigt dokument,
Säker Bodetablering, som ger
oss gemensamma riktlinjer för
ett säkert arbete. Återigen en
vinst för vårt gemensamma
branscharbete!

Och naturligtvis, kom ihåg
att sprida Kännedom om våra
PSI, Personlig Säkerhets Introduktion, och möjligheten att på
ett enkelt sätt nå dessa via PSI
Guiden. Ökad kunskap minskar
risken för skador, men sänker
också kostnader för maskinunderhåll. Så en uppmaning till
Dig, gå in på PS Guiden och lär
dig själv.
På försommaren hann vi
också med ERA årliga konvent,
European Rental. Bland annat
fick vi höra hur en väsentligt utökad service och ansvarstagande
till kund kan boosta affärerna.
Men också att ERA arbetar för
miljöfrågor genom att göra
branschens naturliga återanvändning känt hos EU-politiker.
Vår höjdpunkt för hösten blir
naturligtvis Rentaldagen den 19
november. Kallelse och program
kommer, och jag hoppas att vi
ses där!

Johan Svedlund
Ordförande Swedish
Rental Association

www.SvenskRental.se • Juli - Augusti 2015 • Svensk Rental Tidning
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KONJUNKTURBAROMETERN
Augusti 2015

HUSHÅLLENS
FÖRTROENDE FÖR
EKONOMIN STEG
NÅGOT I AUGUSTI

Cramo Instant blir Cramo Adapteo legalt
Från och med juni 2015 bytte
Cramo Instant AB namn till
Cramo Adapteo AB. Något som
man anser blir mycket enklare
för både bolaget och kunderna.
“Nu slipper vi att använda två
namn. Legalt har vi hetat Cramo Instant AB medan vi i daglig
kommunikation sedan drygt ett
år använt Cramo Adapteo”, sa-

ger företagets vd Camilla Hensäter.
Nu blir man Cramo Adapteo AB rätt och slätt. Cramo för
att visa släktskapet till Cramokoncernen och Adapteo för att
man levererar lösningar som
kan adapteras efter kundernas
behov.
www.cramoadapteo.se

NY SÄLJARE HOS HÜLLERTS

Barometerindikatorn, som sammanfattar hushållens och företagens syn på det ekonomiska läget, steg för andra månaden i
rad till 104,6 i augusti från 103,2 i juli. Alla ingående sektorer
i näringslivet bidrog till uppgången och hushållens förtroende
för ekonomin steg något. Alla företagsindikatorer visar på ett
starkare läge än normalt, medan hushållens konfidensindikator är i nivå med det historiska genomsnittet.
Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg marginellt mellan juli och
augusti, från 104,2 till 104,8. Det är nu fjärde månaden i rad som indikatorn
överstiger det historiska genomsnittet. Uppgången förklaras av att industriföretagens omdömen om orderstockarna har förbättrats jämfört med förra månaden.
Synen på färdigvarulagrens storlek och produktionsplanerna på tre månaders sikt
är i stort sett oförändrade.
Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ökade också
något i augusti, från 105,4 i juli till 105,9. Även här är det förbättrade omdömen
om orderstockarnas storlek som förklarar uppgången.
Förväntningarna på sysselsättningen de närmaste tre månaderna, som
är den andra ingående frågan, dämpades något jämfört med förra månaden.
Byggföretagen är dock fortfarande betydligt mer optimistiska än normalt om
sysselsättningsutvecklingen.
Detaljhandelns konfidensindikator steg 3,5 enheter i augusti, till 111,1, vilket
indikerar ett betydligt starkare läge än normalt. Alla tre ingående frågor bidrog till
uppgången. Försäljningen uppges ha ökat i större omfattning än förra månaden
och de redan optimistiska förväntningarna på utvecklingen de kommande tre månaderna har stigit ytterligare. Företagens omdömen om varulagren har förbättrats
något och fortsätter att vara mindre negativa än normalt.
Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna ökade från 103,6 i juli
till 104,8 i augusti. Tjänsteföretagens bedömning av hur den egna verksamheten
utvecklats de senaste månaderna är oförändrat positiv. Efterfrågan uppges ha ökat
i större omfattning än förra månaden, medan de optimistiska förväntningarna på
efterfrågeutvecklingen på tre månaders sikt har dämpats marginellt. Förväntningarna är dock fortfarande mer optimistiska än normalt.
Hushållens konfidensindikator steg från 97,3 i juli till 100,1 i augusti,
vilket är i nivå med det historiska genomsnittet. Alla ingående frågor bidrog till
uppgången. Hushållens syn på sin egen ekonomi just nu är aningen mer positiv
än förra månaden och förväntningarna på hur den egna ekonomin kommer att
utvecklas det närmaste året har stigit något. Synen på den svenska ekonomin är
fortsatt dystrare än normalt, men såväl omdömena om situationen just nu som
förväntningarna på tolv månaders sikt har förbättrats något. Hushållen är även
mer positiva till om det är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror just nu.

Svensk Rental Tidning • Juli - Augusti 2015 • www.SvenskRental.se

Karl-Fredrik Bengtsson, Skara,
har anställts av AB Hüllert Maskin som säljare av Merlo teleskoplastare i södra Stockholm
och nordöstra Götaland.
Karl-Fredrik är 32 år gammal
och har lång maskinerfarenhet.
Tidigare har han sålt den nyutvecklade och framgångsrika
skogsmaskinen Malwas skördare
och skotare, men han har också
erfarenhet av den breda maskin-

parken i familjens egna jordbruk
utanför Skara.
”Att nu få förtroendet att representera Merlo och AB Hüllert Maskin är verkligen roligt”,
säger Karl-Fredrik, som kommer
att ägna hösten åt att lära känna
kundkretsen.
Karl-Fredriks säljområde blir
Sörmland med södra Stockholm,
samt Östergötland och nordligaste Småland.

RAMIRENT ÖPPNAR PÅ GOTLAND
Ramirent öppnar nu ytterligare
ett kundcenter. I samarbete med
företaget Tak & Fasad Gotland
AB erbjuder man maskiner och

utrustning från adressen Dalhemsvägen 2 i Visby. Måndagen
den 29 juli slog man upp portarna.

Kärcher hjälper förskola att minska smittspridning
Den personaldrivna förskolan
Guldkremlan i Mölndal, en kommun söder om Göteborg, är en
av förskolorna som haft problem
med magsjukdomar under flera
års tid.
”När någon smittas tycks vi
aldrig bli av med det. Det kan
cirkulera bland barn, föräldrar
och personalen i flera månader”,
säger en förälder.
Personalen på Guldkremlan
tog kontakt med Kärcher för
att få hjälp med hur de kan förhindra framtida utbrott och vad
de kan göra för att minimera

smittspridningen när någon
blir sjuk.
Kärcher, som är vana hygienoch städutbildare, utbildade
personalen i hur man kan använda ånga för att sanera både
dörrhandtag, toaletter, kök och
golv och såg till att de hade rätt
städutrustning som är enkel att
använda. För att hålla textiler i
allt från möbler till mattor rena
försågs Guldkremlan med textilvårds- maskinen Puzzi 8/1 som
gör rent ända in i fibrerna och
på så sätt minskar riskerna för
smittspridning.
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Offshore-genombrott
för Atlas Copco Tools
kNm Hydraulikk och Lundin
Norway har tecknat ett ramavtal
om hydrauliska momentverktyg
från Atlas Copco Tools till plattformen på det nya Edvard Griegfältet i Nordsjön. Avtalet omfattar produkter, utbildning och
support för underhåll av flänsförband i rörledningarna.
”Detta är ett viktigt genombrott för oss och visar att Atlas
Copco Tools nu är en leverantör
att räkna med inom oﬀshore”, säger Per Arne Martinsen, Country
Manager för Atlas Copco Tools
Norway. ”Vi levererar monteringsverktyg till oﬀshoreindustrin
sedan tidigare, men detta avtal är
en milstolpe i vårt arbete inom
den här branschen.”
Avtalet är det hittills största
i Atlas Copco Tools satsning på
oﬀshoreindustrin, som inleddes
för ett år sedan. Då presenterade
man sitt erbjudande tillsammans med kNm Hydraulikk på
branschens stora mässa Oﬀshore
Northern Seas i Stavanger.
kNm Hydraulik i Stavanger är
ett certifierat Atlas Copco Bolting
Solution Centre. Företaget säljer
och hyr ut monteringsverktyg för
bultförband samt utbildar montörerna. Kraven är mycket höga
och alla som jobbar med detta
ska ha en personlig certifiering.

Kärcher växer och bygger nytt
Kärcher har växt kraftigt i Sverige de senaste 5 åren. Tillväxten
i Sverige speglar väl den utveckling företaget har på den globala
marknaden med dotterbolag i 66
länder och ca 11 500 anställda.
I Sverige har antalet anställda
ökat med 55 % sedan finanskrisen till drygt 80 anställda. Under samma tid har försäljningen
dubblats mot befintliga och nya
marknader. Innovation och lyhördhet för kunders behov är
självklara men en annan förklaring till framgången är familjeföretaget Kärchers långsiktighet
enligt VD Jonas Palmgren.
”Vi äger vår fastighet i Göteborg, har investerat i ytterligare
mark och anställt ny personal

Kranpunkten utökar verksamheten
med maskinstyrning i mindre maskiner
Hittills har maskinstyrning i hög
grad använts till att optimera
användningen av stora entreprenörsmaskiner och liftar. Nu
sprids tekniken också på allvar
till mindre maskiner.
Utvecklingen inom telematiklösningar har minskat den typiska återbetalningstiden till mellan
fyra och sex månader. Nu kan
det också löna sig att montera
enheterna på mindre maskiner
som saxliftar, minigrävare och
plattvibratorer. För maskinuthyrare, entreprenörer, kommuner
och industriverksamheter har
det därmed blivit lönsamt att
använda maskinstyrning till en
ännu större del av maskinparken.

”Telematik har fått fotfäste
i en större andel av vår uthyrningsflotta. Vi får bättre överblick över maskinparkens aktiviteter och placering, vilket
effektiviserar
expedieringen.
Det underlättar planeringen
och förbättrar användningsgraden. Ytterligare en fördel är att
vi effektivt kan styra service och
underhåll. Sammantaget betyder det att återbetalningstiden
landar på få månader, det gäller även mindre material”, säger
Rikard Jönsson, inköpschef på
Kranpunkten, som nu använder
maskintelematik till en mycket
större del av maskinparken än
förut.

under krisåren och fortsatt. Vår
långsiktighet ger möjligheter att
utvecklas över tid som inte är alla
företag förunnat”, säger Jonas
Palmgren, VD på Kärcher.
På frågan hur framtiden ut säger Jonas Palmgren följande:
”Vi fortsätter att investera i
tillväxt och i den nya fastigheten
skapar vi ytor för kundmöten,
utbildning och demonstration
i Göteborg som kompletterar
de vi har i Stockholm idag. Mer
plats för anställda är viktigt för
expansion, trivsel och resultat.
Vi har lagt stor energi på att utforma de nya lokalerna till den
naturliga mötesplatsen för alla
våra kunder”, säger Jonas Palmgren.

Utformning av lokaler kommer att rymma utbildningar
med upp till 40 deltagare i teori
och praktik samt utbyggd serviceverkstad med möjligheter till
utbildning inom reparation och
service. I fastigheten har Kärcher
också sitt reservdelslager med
över 65 000 reservdelar på lager.
Verksamheten bedrivs i lokalerna
under hela byggtiden då utbyggnad sker på intilliggande mark i
direkt anslutning till befintliga
lokaler.
Första spadtag med VD för
Kärcher i Sverige Jonas Palmgren och totalentreprenör K21s
VD Peter Fredriksson togs den 11
maj. Beräknad invigning är hösten 2016.

NY VD OCH KONCERNCHEF
UTSEDD TILL SANDVIK
Styrelsen för Sandvik AB har träffat en överenskommelse med VD
och koncernchef Olof Faxander
om att denne har lämnat sin
tjänst och bolaget.
Björn Rosengren, idag koncernchef på Wärtsilä Corporation, kommer att efterträda Olof
Faxander från och med den 1 november 2015.
Olof Faxander har arbetat som
VD för Sandvik sedan 2011.
”Han har lett Sandvik under
mycket utmanande marknadsförhållanden och gjort bra insatser med att omstrukturera bolaget för att bli effektivare”, säger
Sandviks
styrelseordförande,
Johan Molin. Beslutet om ett VD-

skifte är initierat av styrelsen och
ska ses som ett nästa steg i Sandviks utveckling.
Björn Rosengren är 56 år och
är för närvarande VD och koncernchef på Wärtsilä Corporation, en tjänst han haft sedan
september 2011. Tidigare har han
arbetat inom Atlas Copco, sammantaget i cirka 13 år, i ett flertal
ledande positioner. Han har även
en gedigen bakgrund från andra
bolag inom verkstadsindustrin
(Nordhydraulic, Nordwin AB,
ESAB Group).
CFO Mats Backman är tillförordnad VD och koncernchef
under interimsperioden fram till
Björn Rosengrens tillträde.
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Ny vd och koncernchef för Svevia
En polsk ingenjör vann
Markovski kommer se- Torell som vd och koncernchef
Cramo’s Kreativitet Challenge Zdravko
nast från JM där han var chef för Svevia. Vi tackar Torbjörn för
Första priset i Cramos internationella kreativitetstävling gick till
en bild inskickad av Michal Oktabinski från Polen. Det vinnande
bidraget, en fristående struktur
byggd av spagetti, snöre, tejp,
och en Cramo-kub mätte 132 cm.
Sammanlagt deltog 400 personer
runt om i Europa i tävlingen.
Cramos
kreativitetstävling
startade i april. Enligt juryn håller
de inskickade bidragen en mycket hög nivå när det gäller kvalitet
och kreativitet. Michal Oktabinski från Polen tog första platsen
och belönades med ett bidrag på
ett tusen euro för att anordna en
bra dag på jobbet för sig och sina
kollegor.
”Michaels spagettitorn var
inte bara en av de allra högsta
byggnaderna, utan följde dessutom alla regler för tävlingen.
Enligt reglerna skulle byggnaden vara fristående och kunna
bära en Cramo-kub på toppen.
Vi är väldigt nöjda med att så
många människor runt om i Europa deltog i tävlingen. Många,
framför allt vuxna, tycks dock ha
tolkat reglerna lite för kreativt
och några av bidragen blev därför diskvalificerade. Barn tycks
vara mycket bättre på att följa

reglerna”, säger juryns ordförande Lasse Huuhka.
”Min vän, som arbetar på SOS
Barnbyar uppmuntrade mig att
delta i utmaningen. Eftersom jag
själv är civilingenjör såg jag uppgiften som en chans att testa min
förmåga och mitt tålamod. Byggarbetet var mycket roligt och jag
kände mig som ett barn igen. Det
är svårt att beskriva i ord hur jag
kände, när tornet var redo, fristående och högre än min 4-åriga
systerdotter! ”säger en glad Oktabinski.
Cramo lanserade kreativitetstävlingen i alla länder där
företaget har egen verksamhet
och uppmuntrade både kunder,
anställda och andra att ägna 20
minuter under en arbetsdag åt en
gruppövning.
”Tävlingsbidragen dokumenterades med ett foto på Cramos
kampanjsida, och för varje foto
har Cramo donerat 10 euro till
SOS Barnbyar. Tillsammans lyckades vi samla in 4 000 euro för en
god sak ”, berättar Huuhka.
Utöver huvudpriset beslutade
juryn att ge två överraskningspriser till Artu Lasteaed Pääsupesa,
Muumi Rühm, Estland samt Sari
Mäkeläinen, Peab Oy, Finland

för affärsområdena JM Bostad
Stockholm och JM Fastighetsutveckling samt medlem i koncernledningen.
Zdravko har sedan sin civilingenjörsexamen 1987 varit verksam i JM genom ett flertal chefsbefattningar. Zdravko tillträdde
den 17 augusti 2015.
”Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Zdravko Markovski. Hans person, erfarenhet och
kompetens är helt rätt för att leda
den fortsatta utvecklingen av
Svevia som en konkurrenskraftig
aktör”, säger Olle Ehrlén, styrelsens ordförande.
”Efter betydelsefulla insatser
för att utveckla Svevia från att tidigare ha varit en del av en myndighet till ett lönsamt företag på
marknaden så lämnar Torbjörn

hans insatser och önskar honom
lycka till”, säger Olle Ehrlén, styrelsens ordförande.
”Svevia är företaget som valt
en egen väg. Vi är fokuserade på
att bygga och sköta om vägar och
infrastruktur. Våra drygt 1 900
medarbetare finns på 100 platser
i hela Sverige och vi omsätter 6,9
miljarder. Sedan 2011 finns Svevia
även i Norge. Vi är alltid på väg
mot framtidens sätt att bygga
och sköta om broar, flygplatser,
hamnar, järnvägar, parker, vägar
och annan infrastruktur. Men
vi är också på väg här och nu,
dygnet runt, från norr till söder
och från väst till öst, för att sopa,
ploga och sköta om vägar, gator,
parker och torg. Vill du följa med
oss på resan kliver du enklast på
via svevia.se”

€ 10 000 TILL VÄLGÖRENHET
Efter den första säsongen i den
”nya” Champion Hockey League
inledde Cramo, som huvudsponsor av Top Scorer, en auktion på
de matchtröjor som använts av
poängkungen (Top Scorer) från
samtliga deltagande lag. Tröjorna
var signerande av poängkungen

och i några av dem innehöll också autografer från hela laget.
Alla intäkter från auktionen
gavs till olika välgörande ändamål som valts av respektive
klubb. Sammanlagt inbringade
auktionen över 10 000 euro, inklusive bidrag från Cramo.

Släpvagnsliftar för bygg och underhåll

rsida

Korg med slät unde
Ommes populära och lättflyttade släpvagnsliftar med arbetshöjder
mellan 10 till 29 m passar för korta snabba jobb såsom t.ex. underhålloch målningsarbeten. Brubakken har marknadens bredaste liftutbud,
service, support och reservdelar, allt för trygga höjdjobb. Välkommen!

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

HISSNANDE FRAMG
I sensommarnumret av SRT publiceras varje år traditionsenligt temat om Bygghissar. I Sverige har under de senaste
två åren två starka leverantörer utkristalliserat sig, Alimak
och GEDA. Inledningsvis i temat berättar vi om nyheter från
Alimak och längre fram hittar du ett reportage om GEDA och
svenska återförsäljaren BVM.

A

limak har alltid haft ett mycket starkt
fäste på den svenska marknaden och
är ett i raden av gedigna svenska bolag som satt Sverige på den internationella
kartan. Det andra hissaktören på den svenska marknaden som håller på att flytta fram
sina positioner är GEDA. GEDA har funnits
ganska länge på den svenska marknaden
men har under de senaste två åren upplevt
lite av en renässans tack vare att man fått en
ny återförsäljare. Varumärket är tyska GEDA
och återförsäljaren är ByggVärmeMaskiner som tidigare sålde Böcker. Andra varumärken som man inte hör lika mycket från
är Thornborgs, Scanclimber och som sagt
Böcker som numera säljs av Haki. Böcker
verkar dock ha försvunnit i Hakis stora egna
sortiment och får inte samma uppmärksamhet i media längre då det är långt mellan kommunikationstillfällena med media.
Scanclimber och även Thornbergs är dock
ofta synliga på marknaden då deras produkter används flitigt på olika byggarbetsplatser
för att inte tala om Alimak och GEDA. Hos
Alimak och GEDA har det hänt en hel del
under året.

NYA PRODUKTER FRÅN ALIMAK HEK
Lagom till att det här numret distribueras
håller Alimak en presskonferens i Neuilly en
Thelle utanför Paris där man visar fyra nya
produkter. Alimak visar en ny serie tornkranshissar. En ny fransk lag som träder i kraft 2017
kräver separata hissar på tornkranar över 30
meter. Nyheten är en ny extern hisslösning
kallad Alimak TCL som passar många olika
varumärken av tornkranar. Man också arbetat fram, tillsammans med franska krantillverkaren Manitowoc, en hiss som löper inuti
Svensk Rental Tidning • Juli - Augusti 2015 • www.SvenskRental.se

masten, en så kallad CabLIFT. En annan nyhet
som visas är en ny mellanklasserie av bygghissar. Det här en högkvalitativ standardhiss med
ett mycket konkurrenskraftigt pris som löper
på en 450-mast. Det här är en modern hiss och
en EN-klassad lösning som är extremt flexibel
och klarar av att dela mast med Heks mellanserie av transportplattformar, materialhissar
och klätterplattformar. Den tredje nyheten är
en ny klätterplattform från Hek. Man kommer
slutligen också visa sin nya lätta serie av transportplattformar lämpade för vertikal lösningar
i kombination med byggställningar på nybyggen eller renoveringsarbeten. Vi kommer berätta mera detaljerat om nyheterna i ett kommande nummer av SRT.

STARK ORDERINGÅNG
Alimak Group har tagit flera betydande order under året och några exempel är en order
i Turkiet gällande leverans av 23 bygghissar.
Ordervärdet uppgår till 17 MSEK med planerad leverans under det fjärde kvartalet 2015.
Ordern inkluderar både singel- och dubbelkorgar i olika konfigurationer. En annan
värdefull affär är den norska delen av Alimak
Group, Heis-Tek , har tecknat ett ramavtal
med Statoil gällande industrihissar med ett
ordervärde på 164 Mkr (148 MNOK), för leverans under 2016 och 2017 till Johan Sverdrupprojektet.
Under den första fasen ska Heis-Tek leverera industrihissar till Johan Sverdrup-projektet för bostadsutrymmen, borriggar och
transportplattformar. Ramavtalet omfattar
även optioner för Statoil att köpa hissar för
projekten Johan Castberg i Barents hav, Snorre 2040 på Snorrefältet samt Peregrino-fältet
utanför Rio de Janeiro i Brasilien.
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GÅNGAR för hissbranschen
Alimak Group har också plockat hem en
order från Garam Industrial Co. LTD i Korea gällande leverans av 16 kundanpassade
bygghissar med hög prestanda. Ordervärdet
uppgår till 10 MSEK med leverans under det
tredje och fjärde kvartalet 2015. Men inte nog
med det, Alimak Group har också fått en order från Lendlease i Australien gällande leverans av fyra medium till höghastighetshissar
(twin elevators) för byggarbeten som ska levereras under fjärde kvartalet 2015. Den levererade lösningen ger 90-140 vertikal access
och anpassas till kundens krav på att kunna
transportera skrymmande byggmaterial. De
nya hissarna kommer att användas i samband
med utvecklingsprojektet Darling Square i
Sydney Australien.

SAMARBETSAVTAL MED MANITOWOC
Andra nyheter från Alimak, är som redan
nämnts kort, att man tecknat avtal med den
amerikanska industrikoncenen Manotowoc.
Avtalet omfattar gemensam utveckling och
distribution av kranhissar. Alimak kommer
att leverera standardiserade externa operatörshissar anpassade för Manitowocs sorti-

ment av kranar och som kommer att erbjudas
genom de båda företagens respektive sälj- och
distributionsnätverk.
Därutöver har Alimak tecknat ett exklusivt distributionsavtal med Manitowoc gällande interna kranhissar, fästa på insidan
av kranmasten, som kommer att säljas och
distribueras exklusivt av Manitowoc. De nya
kranhissarna möter de högt ställda hälso- och
säkerhetskrav som finns i Europa, inklusive
den senaste lagstiftningen i Frankrike som
kräver tillgång till hissar för kranförare som
behöver klättra över 60 meter till förarhytten

samt över 30 meter enligt de nya reglerna som
träder i kraft 2017.
Nämnas skall också att i juni i år noterades
Alimak Group på NASDAQ-börsen i Stockholm
prisintervallet när aktien introducerades låg mellan 85 till 90 kr per aktie. Vid introduktionen steg
aktien till dryga 100 kr men var vid presstopp i
mitten av september ner omkring 92 kr.
På följande tre sidor hittar du ett omfattande reportage om tyska hisstillverkaren
GEDA som under de senaste två åren stärkt
sin position i Sverige genom nya återförsäljaren ByggVärmeMaskiner AB.

Billiftar för snabba jobb

Vi erbjuder dig ett stort utbud av billiftar för oändligt många typer av
arbetsområden. Liftarna finns för både lätta och tunga lastbilar och
arbetshöjderna varierar mellan 11 till 72 m. Brubakken har marknadens
bredaste liftutbud, service, support och reservdelar, allt för trygga
höjdjobb. Välkommen!
BRUBAKKEN AB 010-722 30 00 www.brubakken.se
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BVM sätter GEDA

PÅ KARTAN I SVERIGE

Det är nu dryga två år sedan företaget ByggVärmeMaskiner, BVM började
sälja GEDA-hissar i Sverige. Upplägget blev en perfekt nystart för GEDA som
funnits på den svenska marknaden sedan 1980-talet. För BVM passade varumärket som hand i handske. Företaget har ett gediget hisskunnande sedan
många år och GEDA är ett tacksamt kvalitetsmärke att representera.

T

yska bygghisstillverkaren GEDA är
ännu ett bra exempel på ett gammalt
gediget företag som byggts upp succesivt av arbetsamma familjemedlemmar
under generationer. GEDA grundades 1929 i
den lilla byn Asbach-Bäumenheim i Bayern,
Tyskland. Grundaren till verksamheten hette
Georg Dechentreiter. Till en början tillverkade man främst maskiner och utrustningar för
jordbruksnäringen men verksamheten skulle
snart ändra inriktning mot bygghissar.

LYFTANORDNINGAR OCH HISSAR
Det var först från 1963 och framåt, när Georgs son Georg Rudolf Dechentreiter drev
verksamheten vidare, som bolaget på allvar
började utveckla produkter för tunga lyft och
vertikala transporter. Det började med en
uppskattad vinsch på 1960-talet och i mitten
av 1970 drog utvecklingen och tillverkningen
av GEDAs lyftanordningar och sedermera
hissar för personer och material igång på allvar. GEDA-Lift introducerades 1975 och har

sålts sedan dess i mer än 70 000 exemplar.
Namnet GEDA står för övrigt för GE i Georg,
D för Dechentreiter och A för Asbach, något
som för tankarna till vad namnet IKEA står
för.
Från 1970-talet och fram tills idag har
produktsortimentet kraftfullt utvecklats och
idag bygger man hissar för en rad olika applikationer och industrisegment. Verksamheten
indelas i fyra segment; temporära hissinstallationer, permanenta hissinstallationer, specialapplikationer och service.
Sedan 1995 är Johann Sailer vd för verksamheten. Sailer är majoritetsägare i bolagsgruppen sedan 1999. Han är mycket aktiv inom den
tyska bygg- och anläggningsindustrin och är
för närvarande ordförande för VDMAs byggsektion, Tysklands svar på Sveriges Byggindustrier. Han är också ledamot och före detta
ordförande för den Pan-europeiska kommittén för bygg- och anläggningsmaskiner inom
EU, CECE. Sailer är även ordförande i mässan
Baumas samverkanskommitté.
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VIKTIGT ATT LYSSNA PÅ KUNDEN
Företaget GEDA är i sitt organisatoriska upplägg ganska otyskt. Organisationen är platt
och inte hierarkiskt. Beslutsvägarna är korta
och därmed effektiva vilket också leder till
att företagets produkter har en hög grad av
slutkundsanpassning. Att noga lyssna på sina
kunders önskemål och vara flexibel har högsta prioritet inom GEDA. Bolaget är också
fortsatt i högsta möjliga grad ett familjeföretag i sitt upplägg.
På GEDA-fabriken i Asbach arbetar nära
370 personer på en total produktionsyta av
17 300 kvm. Cirka 80 procent av alla komponenter som används i hissarna tillverkar GEDA
själva för att vara säkra på att uppnå de högst
satta kvalitetskraven och ha full koll på tillverkningen. Det är endast de mest avancerade
komponenterna som kräver specialutrustning
i tillverkningen som köps in från andra tyska
tillverkare. I nuläget räcker de flera gånger
utbyggda och moderna lokalerna men på
sikt räknar man att mer yta behövs. Man har
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därför förvärvat ett stort landområde i direkt
anslutning till nuvarande fabrik. Förutom huvudkontor och tillverkning i Asbach ligger här
även utvecklingsavdelningen med tillhörande
testanläggning. Samtliga hissar som levereras
testas dessutom noggrant innan de levereras
till kund. Sedan 2002 har bolaget även förlagt
en del tillverkning i tyska Gera. Man förvärvade då ett företag på orten och här jobbar
idag nära 80 personer på en produktionsyta
av 5100 kvm. Utöver de två tillverkningsenheterna har bolaget ett tyskt försäljningskontor i
Westfalen, ett dotterbolag i Houston, USA, ett
i Moskva, Ryssland samt sedan 2012 även ett
dotterbolag i Istanbul, Turkiet.

KRAFTFULL
FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING
Under 2000-talets första decennium hade
GEDA en fantastisk utveckling. På fyra år,
mellan 2004 och 2008 lyckades man fördubbla sin omsättning. Sedan kom åtstramningen
i Tyskland som i många andra europeiska länder och omsättningen sjönk men under 2014
kunde man konstatera att omsättningsnivåerna åter igen var i paritet med siffrorna från
rekordåret 2008. I år passerar man troligtvis
2008 års rekordsiffror och för 2016 spås en
ytterligare ökning för branschen som helhet.
Men företagets vd och ägare Johann Sailer berättar att konkurrensen är hård. “I den
här branschen som inom så många andra får
man aldrig slappna av. Det är viktigt att hela
tiden lyssna på sina kunder och anpassa våra
produkter efter deras behov. Och gärna om
möjligt ligga steget före”, säger Johann Sailer.
GEDAs största konkurrenter är Alimak, Böcker och Scanclimber. Utöver dessa finns ett an-

OMFATTANDE PRODUKTSORTIMENT

Från vänster GEDAs Area Sales Manager för
Skandinavien Florian Draxler och Peter Schmidt,
vd för ByggVärmeMaskiner i Göteborg som
säljer GEDA i Sverige.

tal andra hisstillverkare framförallt från Asien
som försöker att ta sig in på den europeiska
marknaden genom att locka med lägre priser.
På frågan om GEDA har planer på att förlägga tillverkning i Asien svarar Sailer klart och
tydligt att det finns inga som helst planer på
det. “Vår styrka är att vår utveckling och tillverkning ligger i Tyskland och på den linjen
kommer vi att fortsätta”, säger han. Många andra hisstillverkare hyr även ut sina produkter.
Det är heller inget alternativ för GEDA. Här är
det bara försäljning till återförsäljare som gäller. Man upplever att om GEDA även skulle
hyra ut sina produkter skulle man hamna i en
konkurrenssituation med sina återförsäljare.
Bara i Tyskland har GEDA 300 återförsäljare
och räknar man in hela världen hamnar antalet
återförsäljare ytterligare på flera hundra. Man
har dessutom ett omfattande nät av serviceställen runt om i världen.

Produktsortimentet är omfattande. Kortfattat består det av följande grundmodeller: GEDA-Lift 200 är en standardlift endast för material. Andra materialhissar är GEDA 2002,
3002 och 5002. GEDA 3002/ZP, 5002/ZP och
5002/ZP typ SL är både person- och materialhissar. Den sista, det vill säga typ SL-modellen
är kanske den mest populära på den svenska
marknaden. Andra modeller är GEDA 15002/
ZP som finns i typerna B, ED och BL och har
dubbla master vilket gör hissarna mera stabila
och kan bära tyngre laster. Dessa modeller
används inte lika mycket i Sverige. En populär serie i Sverige är dock GEDA Multilift som
är avsedd både för persontransporter och material och finns i modellerna P6, P12, P18 och
P22. Framförallt är modellen GEDA Multilift
P12 populär bland svenska byggföretag då
hissen är snabb, effektiv och kapacitetsstark.
Den rör sig vertikalt upp till 40 m/s och kan
lyfta upp till 1,5 ton. Ett starkt argument för
Multilift-serien är också att den är enkel och
snabb att etablera. En annan modell som är
ganska ny är GEDA ERA 1200Z/ZP vars mast
även passar till Multilift-serien. Listan på produkter från GEDA kan göras lång och då har
vi inte redogjort för några specialmodeller.
Tilläggas bör även GEDA PH 650 som klarar
att lyfta 2 ton och uppåt. Den här hissen kan
man bygga upp till 400 m och den kan lyfta
upp till 3,2 ton och har en transporthastighet
upp till 90 m/s. GEDA tillverkar även mastdrivna arbetsplattformar samt olika typer
av repliftar. Man har också ett sortiment av
störttrummor. Vad gäller höjder så kan man
indela GEDAs master i Unimasts som byggs
upp till 100 m, ERA-master som byggs upp

Marknadens bredaste liftutbud

d

JLG 340 AJ Hybri

®

Vi är svenska auktoriserade återförsäljare av JLG och erbjuder
dig vertikalliftar, saxliftar, bomliftar och larvbandsliftar med arbetstshöjder
från 5 till 58 m. Brubakken har marknadens bredaste liftutbud, service,
support och reservdelar, allt för trygga höjdjobb. Välkommen!
BRUBAKKEN AB 010-722 30 00 www.brubakken.se
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till 200 m och PH-master som byggs upp till
400 m. De produkter vi redogjort för är temporära hisslösningar framförallt för bygg- och
anläggningsbranschen. Till detta skall läggas GEDAs sortiment av permanenta hissar
som används framförallt inom olika typer av
processindustri, olja och gas, kraftverk med
mera. Kortfattat består detta sortiment av
GEDA SH Service Hoists, GEDA 300ZP2, 500
ZPP och GEDA 1500 ZPP. Även dessa hissar
börjar dyka upp på den svenska marknaden.
Till permanenta installationer hör även GEDA-hissar och arbetsplattformar för fönster
och fasadtvätt vilka monteras fast permanent
på taket av höga byggnader.
Inom produktsegmentet specialprodukter
finns ytterligare ett antal typer av hissar för
exempelvis kranförare så att de enkelt och säker kan tas sig upp till kranhytten.

“SKANDINAVIEN,
NÄST VIKTIGAST I EUROPA”
Vid Svensk Rentals besök vid GEDA fick
tidningens utsände förmånen att intervjua
företagets vd. Johann Sailer har en mycket
god inblick i den europeiska bygg- och anläggningsmarknaden genom hans insatser
i CECE, VDMA och även mässan Baumas
särskilda kommitté för maskintillverkare. Sailer berättar att han är mycket imponerad av
Baumas starka utveckling som det nästan inte
verkar finnas någon gräns för. “Bauma-konceptet håller inte bara här i Europa det har
även visat sig framgångsrikt i Asien och Afrika. Utsikterna för nästa års Bauma i München
är mycket goda men nu har mässan nått sin
gräns rent utrymmesmässigt. Den kan inte bli
större med nuvarande placering”, säger Sailer.
Sailer tror att nästa års Bauma kan blir
en värdefull vitamininjektion för den europeiska bygg- och anläggningsindustrin. Han
upplever att på många marknader håller det
på att vända uppåt och mässan kan ge denna
utveckling lite extra fart. Sailer framhåller att
den svenska marknaden är väldigt betydelsefull för GEDA och i synnerhet samarbetet
med nya återförsäljaren ByggVärmeMaskiner,
BVM i Göteborg. “BVM har lång erfarenhet från att arbeta med bygghissar och olika
transportlösningar och känner marknaden
väl vilket var avgörande i vårt val. Att flera på
företaget också talar god tyska är naturligtvis
ett ytterligare plus”, säger Sailer. GEDA har
funnits på den svenska marknaden sedan
1980-talet i olika konstellationer men upplägget med BVM känns mycket bra. Sailer framhåller att man genom återförsäljare vill nå
uthyrarna och inte gå direkt på slutkunderna.
Han säger också att målet är att hjälp svenska
uthyrare att växa. En produktlinje som GEDA
tror mycket på för den svenska marknaden är
Multilift-serien. Multilift är snabba och enkla

Flygbild över GEDAs huvudkontor och tillverkning i Asbach-Bäumenheim, Tyskland.

att etablera, de är snabbgående, enkla och
funktionella och har framförallt stor kapacitet för personal- och materiallyft. “Som ett
första steg satsar vi naturligtvis på den svenska bygg- och anläggningsbranschen och då i
synnerhet på dess uthyrare som vi vill förse
med högkvalitativa och konkurrenskraftiga
hisslösningar. Men på sikt tror jag även att det
finns marknadsutrymme för våra specialapplikationer samt våra permanenta hissar. För oss
känns det svenska företagsklimatet väldigt bra.
Vi vet att svenska företag sätter stort värde på
säkra och kvalitetsstarka produkter som inte
krånglar. Och det kan vi leverera”, säger Sailer.
För GEDA är de tyskspråkiga länderna
de största marknaderna men på andra plats
kommer Skandinavien med Sverige som är
själva motorn i försäljningen i Skandinavien.
Vad gäller övriga europamarknader så berättar Sailers att Storbritannien börjar sakta öka
vilket också gäller Benelux. Medelhavsländerna är fortfarande osäkra kort men Sailers bedömning är att Spanien nått botten och sakta
börjar vända uppåt igen. Den franska marknaden betecknade han som svag i nuläget.
Europa som helhet är den starkaste marknaden för GEDA men på andra plats kommer
Nordamerika där man har en bra utveckling
för närvarande. Australienska marknaden
visar också goda resultat och det verkar hålla
i sig. GEDA säljer även till en del afrikanska

GEDA vd och majoritetsägare Johann Sailer.
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GEDA-hissar redo för leverans till kund.

Bild från tillverkningen.

och sydamerikanska marknader om än i ganska blygsam skala.

HÖG KVALITET I
PRODUKTER OCH RELATIONER
Tidningen Svensk Rentals besök hos GEDA
ackompanjerades av Peter Schmidt som är
vd för GEDAs svenska återförsäljare ByggVärmeMaskiner i Göteborg. Schmidt bekräftade
att GEDA är en utomordentligt bra samarbetspartner och ett stort lyft för företaget. Ett
samarbete som kännetecknas av hög kvalitet i
både produkter och service.
“Dialogen är naturlig och familjär. Beslutsvägarna är korta och omedelbara vilket innebär
att våra kunder aldrig behöver vänta. GEDA är
dessutom oerhört flexibla och alltid öppna för
kundanpassningar vilket har stor betydelse för
ett lyckat försäljningsarbete”, berättar Peter
Schmidt. Schmidt är också mycket nöjd med
GEDAs produktsortiment som är brett och
innehåller hisslösningar för alla tänkbara applikationer. Och handlar det om specialprodukter finns inga begränsningar i anpassningen.
”Vi är helt enkelt mycket nöjda med GEDA
som partner”, avslutar Peter Schmidt.
www.geda.de
www.bvm.se
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Kompakt M12
handdammsugare
Milwaukee expanderar den
innovativa M12 serien med
en ny handdammsugare.
Med kraftfull motor och REDLITHIUMION™ batteriteknologi ger dammsugaren upp till 29 minuters driftstid på en
laddning, med 4,0 ah batteri. Dammsugaren levereras med tre tillbehör, allt för
att göra städningen både lätt och snabb.
Att städa en arbetsplats kan i många fall
vara en tidsomfattande uppgift. Den
kompakta dammsugaren är en batteridriven lösning för att göra arbetet enkelt
och mer produktivt. Konstruerad för att
lätt kunna transporteras i arbetsväskan
och göra rent i svåråtkomliga och trånga
utrymmen.
Dammsugaren levereras med tre tillbehör för att kunna anpassas till mindre och lite större uppgifter. Det smala
munstycket gör det lätt att städa trånga
utrymmen, det lite större munstycket
används med fördel för större arbetsuppgifter i en rymlig miljö medans det
långa munstycket förlänger åtkomsten
och gör det möjligt att städa på högre
höjder eller i gömda utrymmen.
Uppsamlaren med kapacitet på 0,6L
har ett transparent fönster för att hela
tiden visa resterande kapacitet. Ett ordentligt lås och filter säkerställer att
uppsamlaren håller sig tät och inte släpper ut något insamlat skräp.
Nya M12 HV är en del av M12 serien
där över 65 verktyg är kompatibla med
samma M12 batteri.

Liten cirkelsåg med
samma skärkapacitet

SOM DE STORA MASKINERNA
De två nya handhållna cirkelsågarna från
Bosch – GKS 55+ G Professional och GKS
55+ GCE Professional – ger ett 15 procent
djupare snitt jämfört med tidigare modeller
med samma sågklinga. Detta tack vare en ny
växelhusgeometri med två speciella detaljer:
storleken på och placeringen av spindeln.
Dels är den centralt monterade växelhusspindeln betydligt mindre än på de traditionella
systemen, dels är den andra spindeln placerad
ovanpå och förskjuten till sidan och är därför
inte inne i den skärande axeln, vilket gör att
sågklingan kan skära djupare. Den nya cirkelsågen ger snickare, takläggare och andra professionella användare fler användningsmöjligheter samtidigt som den är lätt och smidig.

STOR PRECISION MED
BOSCH-STYRSKENSSYSTEM
Den nya handhållna cirkelsågen ger hantverkare stor precision. Både GKS 55+ G Professional
och GKS 55+ GCE Professional kan användas
med Bosch FSN Professional styrskenssystem.
Den robusta bottenplattan av gjuten aluminium är utrustad med exakt frästa spår, som
också gör maskinerna kompatibla med styrskenor från andra tillverkare. Samtidigt är rotationspunkterna i de två cirkelsågarna designade på ett sådant sätt att sågklingans position
är identiskt i snitt i 45 och 90 graders vinkel.
Det är därför möjligt att göra dessa snitt med
samma styrskenssystem.
Cirkelsågen har ett skärdjup på 63 mm, en
vikt på endast 3,8 kg och kraftfulla motorer, vilket
garanterar hög skärhastighet. GKS 55+ G Profes-

sional har en effekt på 1200 watt, medan GKS
55+ GCE Professional har en motoreffekt på
1350 watt. GKS 55+ GCE är också utrustad
med ständig elektronik och möjlighet att välja
mellan sex hastigheter. Maskinen håller således en kontinuerlig hastighet även vid djupa
snitt i hårt material och är lämplig för att skära i flera olika material, exempelvis trä, mjukare metaller såsom mässing eller aluminium
och värmekänsliga plaster. Båda cirkelsågarna
är utrustade med en integrerad bromsfunktion, som gör att sågklingan stannar på några
få sekunder när maskinen stängs av för att
skydda både användaren och materialet.

ETT KOMPLETT SYSTEM
Bosch har ett komplett system som innehåller
både verktyg, styrskena och tillbehör.
Bosch FSN Professional styrskenssystem
består av skenor som är från 800 millimeter
till 3 100 millimeter långa. Systemet innefattar fästelementet FSN VEL Professional som
gör det möjligt att kombinera flera styrskenor
snabbt och korrekt, vinkelanslaget FSN WAN
Professional och skruvtvingarna FSN KZW
Professional.
De handhållna cirkelsågarna finns tillgängliga från ledande återförsäljare av professionella verktyg sedan augusti 2015. Det
rekommenderade priset för GKS 55+ G Professional och GKS 55+ GCE Professional är
1595 kr exkl. moms respektive 1645 kr exkl.
moms. Styrskenor och sågblad är en del av
Boschs tillbehör.
www.bosch.se
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Framgångsrik
hos kunderna

Atlas Copco har fördubblat försäljningen av sin
LT-stampserie.
Stamparna är mångsidiga kompakteringsmaskiner utvecklade för arbete på
både fast och granulärt underlag, t.ex.
för reparation och förbättring av diken
och fundament.
“LT-stampen är utvecklad med fokus på operatören för att garantera
att den är lätthanterlig, eﬀektiv och
säker för byggnadsarbetarna”, säger
Andrew Walker, chef för Atlas Copcos
aﬀärsområde Bygg- och anläggningsteknik. “Vi är glada att byggföretagen
ser fördelarna med att använda detta
verktyg.”
Sedan de uppgraderade stamparna
LT6005 och den mindre LT5005 lanserades i augusti 2014 har de mer än fördubblat försäljningen i Storbritannien
och väsentligt ökat försäljningen på
marknader som USA, Brasilien, Polen,
Tjeckien, Kina, Australien och Spanien.
Nyckelfaktorn för att uppnå detta var
det nära samarbetet mellan Atlas Copcos designers och återförsäljare samt
byggnadsföretag som använder verktyget. Resultatet var en nättare design
som underlättar hantering i trånga utrymmen, t.ex. nära väggar, stolpar eller
i smala diken.
Den nya stampen LT6005 vann tidigare i år iF:s produktdesignpris i Tyskland samt blev publikfavorit i svenska
Teknikföretagens tävling Stora Designpriset.

Brubakken utökar produktportföljen med TCM
Brubakken tar hand om TCM-agenturen i Sverige och Norge och
utökar den redan breda produktportföljen som är helt i linje med
Brubakkens inriktning mot helhetslösningar för sina kunder.
”Det öppnar möjligheter att växa i segmentet under 10 ton och
stärker vår position som maskin- och logistikpartner med helhetslösningar och service”, säger Brubakkens VD Markus Åberg.
Brubakken är med Konecranes truckar och
reachstackers en stor aktör i de mellantunga
och tunga trucksegmenten, men har saknat
en viktig pusselbit i Sverige: lager och motviktstruckar med lyftkapaciteter under 10
ton.
”I Sverige är vi relativt nya på trucksidan
men har drygt en femtedel av marknaden för
truckar över 10 ton. Nu vill vi också vara med
i det lättare segmentet av truckar, med en försäljningsvolym på cirka 7 500 truckar”, enligt
Markus Åberg.
Avtalet om TCM-agenturen har tecknats
med UniCarriers som är en global aktör inom
materialhantering.
TCM öppnar möjligheter för Brubakken
att växa. Varje procentenhet i det nya segmentet gör stor skillnad för Brubakken som
räknar med att omsätta drygt 200 miljoner
SEK i Sverige 2015.
”Vi har tittat på flera olika märken för att
komplettera vår produktportfölj och fastnade
för TCM. Vi blir nu återförsäljare av TCM i
Sverige och Norge”, säger Markus Åberg.
Många av Brubakkens kunder använder
truckar av olika storlekar.
”Vi har nyligen anställt tre nya säljare och
utökat med tio tekniker som också ska jobba
för att få ut det nya segmentet på marknaden.
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I vårt koncept ingår att erbjuda våra kunder
helhetslösningar. Det kan vi nu”, säger Markus Åberg.
De gula TCM-truckarna omfattar både
ett inomhus- och ett utomhusprogram. Inomhusprogrammet med svensktillverkade
maskiner som ligger långt fram när det gäller ergonomi, effektivitet och produktivitet.
Motviktsprogrammet har starka och pålitliga
maskiner.
”Det mindre segmentet truckar är viktigt
också för att utveckla vår serviceverksamhet,
där vi ska vara bäst med utgångspunkt i våra
värderingar: pålitlighet, flexibilitet och engagemang”, säger Markus Åberg.

EN LITE NÄRMARE
SLANGSERVICE.

hydroscand.se

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
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Styrmansbyte på Hyrex
Innan sommarens inträde höll Hyrex-Kedjan sin årsstämma. Även denna
gång hade den förlagt i anslutning till mässan Maskinexpo. En hel del
intressanta saker dryftades under den dagslånga stämman. Nämnvärt
i synnerhet var att föreningen valde ny ordförande i Thomas Truedsson
som tog över rodret efter Sune Almqvist.

I

direkt anslutning till mässan Makinexpo
i slutet av maj höll branschföreningen
Hyrex-Kedjan sin årsstämma på det nästintill nybyggda Hotel Radisson Blue i centrala
Uppsala. Mötet, som hölls den 27 maj, började
med stämmans slutna del för uthyrare. Under
den slutna delen valdes Thomas Truedsson
till ny ordförande för Hyrex-Kedjan. Thomas
har lång erfarenhet inom byggindustrin som
helhet men också som uthyrare genom bland
annat uthyrningsföretaget Hyrtab. HyrexKedjans store vapendragare, Sune Almqvist,

avgick som ordförande efter många år och i
flera omgångar vi rodret. Sune kommer dock
framgent att finnas kvar i Hyrex-Kedjans ledning.

SANKTIONSAVGIFTERNA
FORTSATT PÅ AGENDAN
Den slutna delen av stämman avslutades vid
11-snåret och dagen fortsatte med att Janne
Åström från LUR, Liftutbilningsrådet, informerade om de senaste nyheterna. Strax innan
klockan 12 informerade en representant från

Grönlunds Yrkesutbildningar om gällande
regler för framförande av lätta fordon. Efter
detta var det dags för en knapp timmes lunch
varpå dagen fortsatte med informations från
Arbetsmiljöverket. Det var Håkan Angeldahl
som pratade om sanktionsavgifterna som nu
varit i kraft sedan nästan ett år tillbaka. Samtliga föreläsningsdelar ledde spontant till en
del diskussioner och frågeställningar och det
gällde särskilt ämnet sanktionsavgifter. Efter
en välförkänt kaffepaus fortsatte eftermiddagen med information om olika utbildningar
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från Peter Nilsson från Entreprenörsskolan.
Jenny Forsell från branschföreningen Swedish Rental berättade med föreningens gedigna arbete med PSI-koder och vilka fördelar
systemet erbjuder för uthyrare och dess kunder. Konferensdelen på stämman avslutade
med att Richard Holmlund från Zip Up informerade nyheter vad gäller föreskrifter runt
aluminiumställningar med anledning av de
nya kraven från Arbetsmiljöverket.
Under dagen pratades naturligtvis en hel
del om de rådande konjunkturerna. Överlag
var omdömet ganska positivt att maskinuthyrningsbranschen har ganska bra fart under

galoscherna även om de kanske är lite ojämnt
över landet. Alla uthyrare upplevde inte samma fart i konjunkturerna. Dock var man överens om att framtiden ser ganska ljus ut.

STÄMNINGEN PÅ TOPP
Hyrex-Kedjans årsstämma 2015 innehöll
samma goda stämning som alltid och samlade under dagen ett 80-tal deltagare. Vid
kvällens middag steg deltagare antalet med
dryga 20 personer. Middagen åtnjöts i nära
anslutning till konferenslokalen. Stämningen var god och maten smakade bra. I vanlig
ordning bjöds det på salvor av roliga vitsar
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och en trubadur sjöng och spelade. Under
kvällen passade föreningens nye ordförande Thomas Truedsson på att avtacka den
avgående ordföranden Sune Almqvist för
hans betydelsefulla insats som ordförande,
inte bara under den senaste perioden utan
för Sune helhjärtade engagemang för föreningens bästa under alla år. Men som sagt
Sune kommer att finnas med även framgent.
Festen pågick som vanligt till långt fram på
småtimmarna. Påföljande dag begav sig de
flesta deltagarna till mässan Maskinexpo vid
STOXA norr om Stockholm.
www.hyrex.org
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Nyheter från Grindex

Grindex lanserar nu två nyheter, millimeterpumpen Grindex Milli och den nya pumpfamiljen Primo. Milli möjliggör pumpning
ner till några få millimeter och den unika
backventilen förhindrar att vattnet återflödar. Backventilen rör sig i ett begränsat utrymme, vilket innebär att när pumpen startas, öppnas ventilen och låter vattnet passera
tills vattnet är borta eller tills du stänger av
pumpen. Med produktutvecklingen av Millipumpen stärker Grindex sin ledande mark-

nadsposition inom dränkbara länspumpar
och pumputrustning i Sverige och världen.
Milli bygger på den redan väl etablerade och
kvalitativa pumpen Micro. Millis huvudkomponenter är oförändrade från Micro och
pumparna har samma slitdelar.
Grindex Milli löser ett stort kundproblem
med oönskat vatten när man exempelvis behöver tömma en källare på vatten så ”torrt”
som möjligt. Pumpen förväntas bli en stor
framgång inom byggbranschen, brandkåren
och andra användare där det behövs en pump
som pumpar så ”torrt” som möjligt. Liksom
övriga dräneringspumpar i Grindex produktportfölj har Milli Grindex unika patenterade
luftventil som innebär att pumpen kyls med
luft när det inte finns tillräckligt med vatten.
Luftventilen och motorskyddet i kombination skapar dubbelt skydd för pumpen vid
torrkörning. Det innebär att pumpen kan
pumpa ”torrt” utan att riskera överhettning.
Sammanfattningsvis resulterar det i ett mer
kostnadseffektivt arbete som sänker kostnaderna för Grindex slutkunder.

NY PUMPFAMILJ

Simply Reliable
Maskiner finns i lager för omgående leverans!

För att möta kundernas krav på ett alternativ till Grindex premiumpumpar lanserar nu
Grindex pumpfamiljen Primo. En serie små,
praktiska och prisvärda pumpar som består av
två dräneringspumpar och två slampumpar.
Pumparna är framtagna för tuffa applikationer
som kräver små och lätta pumpar med enkel
hantering. Applikationerna är främst för bygg-,
anläggning- och industri. Grindex, som tidigare har fokuserat på att endast erbjuda premiumpumpar som tillverkas i egen produktion
har nu beslutat att utöka produktportföljen
med en alternativ pumpfamilj som fungerar
utmärkt även om, med en något kortare livslängd.
Grindex Primo ett mycket bra alternativ för
de kunder som behöver en liten och lätthanterlig pump för tuffa applikationer. Den kompakta designen gör att de passar utmärkt i applikationer där vikt och storlek är av betydelse.
Med tanke på priset kan det vara fördelaktigt att byta ut pumpen när miljön påverkar
pumpen så att det inte är lönsamt att reparera
eller riskfritt att rengöra den, exempelvis vid
industrier med kemikalier i pumpat media eller förorenade miljöer. Grindex pumpfamilj
Primo marknadsförs och säljs genom samma
distributionskanaler som övriga produkter i
produktportföljen, dock tillverkas den inte i
egen fabrik.
www.grindex.com
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KOMPAKTUTRUSTNING

NYA, SMÅ OCH KOMPAKTA GRÄVARE
För att vara en produktkategori i slutet av produktskalan
har minigrävare och kompaktutrustning skapat stora
rubriker under den senaste tiden. Jim Parsons rapporterar
om nyheter inom denna produktkategori.
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D

e stora övergripande nyheterna med
de nya modeller som lanserats under
den senaste tiden är att de nya lågemissionsmotorerna haft minimal effekt på
utförande och bränsleförbrukning. Rent generellt har förarmiljön förbättrats med ökad
comfort, lättare att manövrera den nya ekipaget samt förbättrad sikt. Design och utseende
är också något som förbättrats.

EC20Ds hytt är nog den rymligaste i sin
klass med gott om utrymme på golvet och
runt omkring i hytten. Visibiliteten är utmärkt och reglagen har placerats så att de intuitivt och ergonomiskt är lätta att komma åt.

NYTT FRÅN VOLVO
Volvo Construction Equipment has släppt sin
nya EC20D D-Series utrustad med en Volvo
D0.9A Tier 4 Final motor som är 10 procent
mera bränslesnål utrustad med automatiskt
stopp. Med autostopp ökas också andrahandsvärde och serviceintervallerna då maskinen går färre timmar. En annan funktion
sätter maskinen i vila då inte spakarna rörs
vilket också leder till lägre bränsleförbrukning
och bullernivå. Om inte manöverspakarna
rörs på fem sekunder eller mer slår det automatiska viloläget till.

NU KOMMER JOHN DEERE
John Deere har vi börjat se mer utav i Sverige
och tillverkaren fortsätter att uppgradera sin
G-serie med att introducera 17G and 26G
kompakta grävare. I maskinerna sitter en Final Tier 4 kompatibel motor. Hytterna har
gjorts rymliga med smidiga och direktverkande reglage. Grävarna har utvecklats med
särskilt fokus på att användas i uthyrningssammanhang, bygg- och anläggning, trädgårdsarbete och i trånga utrymmen.
17G och 26G är utrustade med 10.8kW
respektive 4.9kW Final Tier 4/ EU Stage IV
dieselmotorer. De tystgående motorerna gör
det möjligt för operatören att arbeta var som
helst vilken tid som helst på dygnet.

BOBCAT E32 OCH
E35 MED NYA EGENSKAPER
Bobcat har släppt två nya Tier 4-kompatibla
kompakt grävare vilka är E32 och E35 som
båda är utrustade med en så kallad nonDPF (dieselpartikelfilter) motorlösning. E32
är designad med så kallat traditionell bakdel
medan E35 har kort bakdel, det vill säga Zero
Tail Swing och kan arbeta i trånga utrymmen.
Dessa 3- respektive 4-tonsgrävare erbjuder
ökad bränsleeffektivitet som minskar driftskostnaderna när maskinerna körs i Eco-Mode, det vill säga Eco-Läge.
En egenskap hos dessa nya grävare med
Tier 4-motorer är att dom är extra skyddade
mot tuffa vinterförhållanden. När motortemperaturen blir för låg på grund av omgivningen kommer maskinen temporärt att
begränsa det maximala motorvarvtalet för att
förebygga komponentskador eller andra typer av haverier. Tomgångsläget ökas också en
aning för att hjälpa maskinen att komma upp
i rätt temperatur snabbare. Så snart maskinen
kommit upp i rätt temperatur slår nämnda
skyddsmekanism av.
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EZ 17 drivs av en Tier 4 Final, 12.8kW Yanmardiesel som erbjuder god kraft, låg bränsleförbrukning och en låg bullernivå. Med två hastigheter
på maskinen kommer man upp i nästan 5 km/t.
Maskinen är försett med det lastavkännande
systemet LUDV för smidigare arbete när man
använder flera funktioner samtidigt.

TEREX MED ÖKAD
PRODUKTIVITET OCH LÖNSAMHET
Också Terex har lanserat nyheter i sina grävare TC16 and TC29 som designats för att öka
effektiviteten på arbetsplatsen, öka kostnadseffektiviteten och samtidigt tillåta operatören
att arbeta med kraft och precision. De två
modellerna erbjuder samma populära egenskaper som sina föregångare såsom ställbart
Knickmatik® bomsystem och Terex välkända
fingertoppkontroller i kombination med de
nya Tier 4 Final Mitsubishi-dieslar. Med välutnyttjade hästkrafter och förbättrad bränsleeffektivitet klarar de nya grävarna att gräva
djupt, nå långt och lyfta tungt med en lägre
driftskostnad än tidigare.
Grävarna är kompakta och pålitliga och
klarar av en rad tuffa uppdrag som dikesgrävning, traditionell grävning, fyllnadsarbete,
lastning och lossning, gradning med mera.
TC16 väger 1724 kg och har ett grävdjup på 2,2
m och en maximal räckvidd på 3,9 m. TC29
väger 2926 kg och har ett grävdjup på 3 m
och en räckvidd på hela 5 m. Maskinerna är
utrustade med breda gummilarver och erbjuder ett stadigt fäste och balans med ett lågt
marktryck.

WACKER NEUSON LANSERAR SIN
MINSTA RUMPLÖSA GRÄVARE
Wacker Neuson har lanserat en ny 1,7-tons
kompaktgrävare som erbjuder bra kraft och
flexibilitet. EZ 17 är den minsta rumplösa
grävaren från Wacker Neuson och förenar ett
kompakt fotavtryck och ett breddningsbart
underrede med en två maskinhastigheter.
Maskinens manövreringsbarhet är mycket
god och hytten har byggts på ett sätt så att
det är lätt att arbeta med maskinen. EZ 17 har
en hög produktivitet och är en flexibel grävare med ett grävdjup på 2469 mm och har
en brytkraft med skopan på 18,700N. Den nya
maskinen är lämplig för användning i svåråtkomliga utrymmen tack vare sin slimmade
mått. Det breddningsbara underredet kan
justeras från 990 mm till 1,251mm.

NYA MINIGRÄVARE FRÅN HITACHI
Hitachi Construction Machinery visade
på mässan Intermat sina nya minigrävare
ZX17U-5, ZX19U-5, och ZX26U-5. Samtliga
designade för enkel användning förenat med
maximal utförande och styrka. Zaxis-5-modellerna kan enkelt transporteras på en trailer
mellan arbetsplatser och de är perfekta för
arbeten i trånga utrymmen, landskaps och
trädgårdsarbeten eller varför inte för demoleringsjobb.
ZX17U-5, ZX19U-5 och ZX26U-5 är enligt
Hitachi själva mera produktiva än andra varumärken i samma storlek och erbjuder en
snålare bränslekonsumtion. Tester visar att
cykeltiden är snabbare och prestationsförmågan är större än med tidigare modeller.
Tack vare bättre hydraulikutnyttjande har
man lyckats öka produktiviteten jämfört med
tidigare modeller i Zaxis-serien med samma
bränsleförbrukning.

CATERPILLAR LANSERAR 313F L GC
Nya grävaren Cat313F L GC är designad maximal prestanda till en så låg kostnad som möjligt per timme. Maskinen är försedd med en
Cat C3.4B dieselmotor som möter US EPA
Tier 4 Final/EU Stage IIIB emissionsstandarder. Maskinen har ett enkelpumps hydrauliksystem och levereras med en lång undervagn,
en så kallad Roll Over Protective Structurehytt samt servicepunkter lätta att nå. 313F L
GC har en 52kW-motor samt två driftlägen
beroende på applikation, vilka är Full kraft
och Ekonomi för att reglera bränsleförbrukningen. Även denna maskin slår av ifall den
inte är i användning.
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SCANDUST 2900
från Scanmaskin
CHICAGO PNEUMATIC LANSERAR

NY RED HAWK-SERIE
Den internationella anläggningsmaskinstillverkaren Chicago
Pneumatic har avtäckt sin nya Red Hawk-serie, som består av
motordrivna och handhållna bilningsmaskiner. Med tre tillgängliga valmöjligheter passar serien utmärkt för användning vid väg-,
järnvägs- och borrningsapplikationer genom att förse användare
med en bredd av robusta och pålitliga bilningsmaskiner.
“Red Hawk-serien introducerar kompakta
och portabla lösningar till Chicago Pneumatics produktportfölj inom handhållen
utrustning, som passar bra för applikationer
där användaren arbetar på olika ställen”, säger Ralf Majchrzak, Business Development
Manager på Chicago Pneumatic Construction Equipment. ”Eftersom maskinerna är
utrustade med bensindrivna motorer istället
för de vanligt förekommande slangarna eller
kraftsladdarna erbjuder Red Hawk- serien
användarna den mångsidighet och manövrerbarhet som är ideal vid arbete på centrala
eller avlägsna platser.”
Red Hawk Road är seriens mest kraftfulla
maskin och erbjuder hög slagenergi trots att
den endast väger 22 kg. Den är ideal vid brytning och skärning av betong och asfalt, och
ger tillräckligt med slagenergi för att hantera
kieseldioxid-rika bergarter och förstärkt betong. Ett ytterligare stampskaft tillåter användaren att reparera gropar och ytskador, vilket
gör Red Hawk Road idealisk för applikationer
inom infrastruktur.

Speciellt utformad för att användas på
och runt järnvägsspår, är Red Hawk Rail
perfekt för snabb och effektiv stampning.
Genom att erbjuda en högre frekvens med
mindre krockenergi säkerställer Red Hawk
Rail att minimal skada görs för att spåra
barlast. Tack vare Red Hawk-seriens bärbarhet kan användare snabbt lämna det aktuella området utan att slangar och kablar
är i vägen.
Slutligen innehåller serien även Red
Hawk Drill, som erbjuder en kombinerad
borr och brytare, perfekt för lätta tjänsteapplikationer såsom bergdelning, staketarbete
och grävning i hård eller frusen mark. Med
en rad olika arbetsverktyg, från styckning till
brytning, är Red Hawk Drill ett universalverktyg som ger användare som arbetar på
avlägsna platser ett passande alternativ till
befintliga borrar och brytare.
Med 11 stycken skaftalternativ och en
vagn eller bärsele, har Chicago Pneumatic en
rad tillbehör som utformats för att göra Red
Hawk-serien så mångsidig som möjligt.

För en tid sedan lanserade tillverkaren
Scanmaskin sin nya stoftavskiljare Scan
Dust 2900 (SD 2900). Stoftavskiljare är
ett bra komplement till alla Scanmaskins mindre golvslipar, inklusive Scan
18, och Scan Combiflex 330, 450, 450NS,
500i samt 500PD.
SD 2900 är en mångsidig och effektiv stoftavskiljare med hög tillförlitlighet och prestanda. Den cylindriska
designen fungerar som en föravskiljare
och frigör tunga partiklar från det fina
dammet. De tunga partiklarna faller
omedelbart till i botten i cyklonen och
passerar förbi filtren helt vilket ökar filterlivslängden och sugförmågan.
SD 2900 är utrustad med Jet-Pulse,
som är ett effektivt system som blåser
filtren rena. SD 2900 använder så kal�lade sockfilter som enkelt kan tvättas för
att förlänga filtrens livslängd. Det finns
också ett alternativt så kallat kassettfilter som komplement om man slipar
trägolv eller liknande ytor. Insatsen kan
lätt bytas så att en filterkassett passar.
SD 2900 är dessutom utrustad med fyra
HEPA 13-filter.
SD 2900 är också utrustad med
Longopac säcksystem vilket gör hanteringen av damm enkel och effektiv. Med
Longopac systemet samlas allt damm i
en enda plastpåse som lätt kan tas om
hand om med minimal dammkontakt.
• Motor (kW): 2.8
3

• Max. luftflöde/timme (m ): 420
• Bullernivå (dB(A)): 65 dB(A)
• Vikt (kg): 30
• Dimensioner (mm): 560x800x1300
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Från vänster Anders Pihl från Imprium som
utvecklat Oxysan, Mats Karlsson från Jack
Midhage AB i Stockholm, Fredrik Ahlström
Skanska Maskin, Thomas Karlsson, Skanska
och Peter Logan från Jack Midhage i Båstad.

Världens största

ARBETSMILJÖSATSNING

Skanskas Safety Week anses vara världens största
enskilda arbetsmiljösatsning
och pågår en vecka under
våren runt om i världen. I
år passade Skanska Maskin
i Upplands Väsby på att
arrangera två mässdagar
under Safety Week där
man visade produkter i sitt
sortiment som påtagligt
förbättrar säkerheten och
arbetsmiljön.

I

maj var det åter igen dags för Skanska stora
satsning på ökad säkerhet och bättre arbetsmiljö som går under namnet Skanska
Safety Week. Enligt Skanska själva betecknas
veckan som världen största enskilda arbetsmiljösatsning där drygt 57000 Skanska-medarbetare deltar i olika säkerhetsförbyggande
aktiviteter på hela 10000 arbetsplatser runt
om i världen.

SKANSKA MASKIN-MÄSSAN
Under den här veckan passade Skanska Maskin i Upplands Väsby på att arrangera två
mässhalvdagar då man visade produkter och
utrustningar i sitt uthyrningssortiment som
sätter ökad säkerhet och bättre arbetsmiljö
för användaren i första rummet.
“Skanskas Safety Week har hunnit bli en
tradition men det är ganska nytt att Skanska
Maskin arrangerar ett mässevent i samband
med veckan. Depån i Upplands Väsby var först
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ut med detta men det har även arrangerats ett
liknande event i Syd och är fler depåer är på
gång runt om i landet. Vi passar på att bjuda
in anställda inom Skanska som får känna på
och testa maskiner och utrustningar som vi
bedömer sätter användaren i centrum”, säger
Thomas Karlsson som är arbetsmiljöingenjör
inom Skanska.
Skanska Maskin har totalt 24 depåer runt
om i landet och tanken är att köra mässupplägget på ett antal av dessa depåer i framtiden.

14 UTSTÄLLANDE FÖRETAG
Skanska Maskins event under Safety Week
2015 hölls 23-24 maj i år. I Upplands Väsby
ställde 14 leverantörer till Skanska Maskin
ut den här gången. Man hade tur med vädret
under mässdagarna. Solen sken och man bjöd
de besökande på mat och fika. Under veckan
kom omkring 200 personer till mässan vilket
arrangörerna var mycket nöjda med.
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“För oss är det här ett utmärkt sätt att nå våra
kunder och kollegor och på ett mera avslappnat
sätt kunna demonstrera maskiner ur vårt sortiment. Och kvaliteten på de besökande är 100%,
det är precis rätt personer som besöker mässan,
det vill säga de riktiga användarna”, säger Fredrik Ahlström som är kundcenterchef på Skanska Maskin i Upplands Väsby.
Några av de leverantörer som ställde ut
på Skanska Maskins mässa i Upplands Väsby
var Hilti, Earfone, Zipwall, Kneefree, Nordic
Cleaning Systems, Combisafe, Starke Arvid,
Jack Midhage och Imprium.

Från vänster Thomas Karlsson som arbetar som
arbetsmiljöingenjör inom Skanska och Fredrik
Ahlström som är kundcenterchef vid Skanska
Maskins depå i Upplands Väsby.

REN ARBETSMILJÖ PRIORITERAS
Thomas Karlsson som renodlat arbetar med
arbetsmiljöfrågor inom Skanska talar sig
varm om framförallt en av de produkter som
ställs ut på mässan och det är luftrenaren Oxysan. Oxysan har vi berättat om flera gånger
tidigare i tidningen och är en luftrenare av avjoniserar luften vilket gör att dammpartiklar
klumpar ihop sig och faller till marken istället
för att virvla runt i luften och hamna i människors andningsorgan. När dammet ligger
på golvet i klumpar är det lätt att städa upp.
Thomas berättar att man började använda
Oxysan inom Skanska Stockholm med goda
resultat vilket gjorde att Oxysan togs upp i
Skanska Maskins sortiment.
“Dammiga arbetsmiljöer är nog den värsta
boven för dålig arbetsmiljö och osäkra arbetsplatser. Skadligt damm och dålig sikt kan ställa till mycket. Bara inom Stockholmsområdet
finns det mänger av byggjobb som Skanska
är inblandade i där behovet av en ren arbetsmiljö är stort. Oxysan är ett argument för oss
och våra kunder då vi lägger bud på olika jobb

i känsliga miljöer som exempelvis sjukhus”,
säger Fredrik Ahlström.
“Jag som har fokus på arbetsmiljö tycker att
alla Skanska-depåer runt om i landet borde ha
minst fem Oxysan-burkar i olika storlekar. Har
man börjat använda systemet vill man inte byta
ner sig. Oxysan renar luften effektivt och därmed minskar risken för personskador genom
att så gott som eliminera dammfällan och dessutom sparar den pengar bland annat genom att
man slipper byta filter”, säger Thomas Karlsson.
Thomas tar ett exempel där Oxysan gjort
mycket nytta. Just nu totalrenoveras Nationalmuseum i Stockholm. Man ställde in en
Oxysan i ett rum som renoverade. Innan var
dammutvecklingen enorm men efter någon
minut med Oxysan var luften ren och klar.
“Vi körde Oxysan i två veckor på Nationalmu-

seum. Sedan plockade vi bort burkarna varpå
alla som jobbade där formligen skrek att de
ville ha tillbaka dom”, säger Thomas.
Under mässeventet på Skanska Maskin i Upplands Väsby hade Jack Midhage AB, som säljer
Oxysan i Sverige, skärmat av en del i ett lager tält
där man demonstrerade Oxysan. För avskärmningen använde man Zipwall avskärmningsväggar i plast. Först visade man vilken dammutveckling fräsning i tegel ger och sedan drog man igång
Oxysan som stod några meter från dammkällan.
På ett ögonblick var luften klar och ren.
“Oxysan är helt enkelt oslagbar på exempelvis olika typer av ombyggnadsprojekt och
invändiga rivningar. Faktum är att med Oxysan så behöver man inte ens skapa undertryck
vid badrumsrenoveringar längre”, säger Peter
Logan, vd för Jack Midhage AB.

Optimal kraft.
Välj grönt.
Bendof® - kvalitetsprodukter för byggindustrin.
Sortiment för olika lösningar inom klippning och bockning
- allt från kraftfulla handburna verktyg, batteri eller eldrift,
till större stationära klipp- och bockmaskiner.

Innovativa lösningar.
Gröna verktyg.

Produkter för byggindustrin

Bockmaskin B 40PLC
För bockning av armeringsjärn
upp till diam. 40 mm

Kontakta Hitachi för mer information
om produkterna inom sortiment Bendof®

hitachi-powertools.se
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KOLBORSTFRI
GIPSSKRUVDRAGARE
Atlas Copco utökar sitt utbud av
generatorlösningar i containrar med nya QEC-serien
Atlas Copco lanserar nya QEC-serien, generatorer anpassade för bygg- och
anläggning samt gruv-, olje- och gasindustrin. Det utökade QEC-sortimentet inkluderar QEC 800, QEC 1000 och QEC 1250, och har utformats för
multi-drop, Prime Power och kritiska standby-applikationer.
”Våra kunder inom gruv- olje-, gas- och hyresindustrin har efterfrågat en Predictable
Power- lösning för applikationer med större
laster och därför lanserar vi nu QEC”, säger
Fredrik Ålund, sälj- & marknadschef, Atlas
Copco Portable Energy.
För att underlätta transport till mycket
avlägsna arbetsplatser kommer alla QECmodeller i en standard-container (ISO CSC)
där gaﬀelfickor och lyftöglor är integrerade
för smidig hantering på anläggningsplatsen.
Fabriks- och eftermonteringen tillåter anpassning efter individuella kundkrav, och de
nya QEC-generatorerna kan konfigureras och
skräddarsys vad gäller uteﬀekt, brusreducering, kylvätskevärmare, luftavstängningsventil, digitala AVR och färger. Hela QEC sortimentet finns också i både 50Hz och 60Hz.
”Med upp till 1 MW uteﬀekt möter QEC
deras viktigaste behov: flexibel konfiguration,
extreme tillförlitlighet och hög prestanda i en
container som är lätt att transportera”, säger
Fredrik Ålund.
Högkvalitativa komponenter som Cummins-motor och Leroy Somer-generator säkerställer tillförlitlighet och prestanda, och
de omfattande testerna under konstruktionsoch tillverkningsfaserna resulterar i en lång

livslängd och ett högt andrahandsvärde. För
att minimera underhålls- och servicekostnader har QEC-generatorerna dessutom långa
serviceintervall (ca 500 timmar), stora paneler, mekaniskt kylsystem, flera serviceverktyg
samt enkel demontering av motor-generator
via skjutbart ram-montage.
För att göra generatorerna än mer användarvänliga vad gäller service och underhåll
har de även tvåstegsbränsle och luftfiltrering,
direktåtkomliga
strömkabelanslutningar
samt en separat dörr för enkel rengöring av
kylarmotorn. Som tillval finns dessutom
kontrollpanelen Qc4003 ™, som möjliggör
att två eller flera QEC-modeller kan köras
parallellt för flexibel kraftlösning till laster
som överskrider uteﬀekten av en fristående
enhet. Denna typ av kontrollsystem (Power
Management System) kan också användas för
att ge kontinuerlig eﬀekt när en av generatorerna måste stängas av för planerat underhåll
eller reparation. QEC kan självklart kombineras med Atlas Copcos populära tillbehör för
transformatorer och ställverksunderhåll.
QEC 800, QEC 1000 och QEC 1250 finns
redan nu tillgängliga för den globala marknaden och QEC 950 och QEC 1200 kan beställas
till USA och Kanada.
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Ergonomisk, lätt och välbalanserad gipsskruvdragare med
skruvmagasin som är enkelt att
använda och rengöra. Kolborstfri motor och XR® 5,0 Ah
18 V litiumjonbatteri för extrem
gångtid.
DEWALT® utökar sitt omfattande XR®sortiment med en gipsskruvdragare.
Maskinen har innovativ kolborstfri
motor och har designats för maximal
gångtid och pålitlighet i applikationer
såsom montering av gipsskivor och
skivmaterial.
Med XR® 5,0 Ah 18 V litiumjonbatterier driver den kolborstfria motorn
skruvar med hastighet, eﬀektivitet och
precision och ökar produktiviteten på
byggarbetsplatsen.
Mats Gustafsson, Trade Marketing
Manager på DEWALT berättar, “Yrkesmän arbetar idag många gånger under
tidspress så produktivitet är extremt
viktigt. Vi möter detta behov med lanseringen av denna maskin som har
smidig och enkel skruvmekanism, lång
gångtid tack vare en kolborstfri motor.
Dessutom har den väldigt låg vikt, 1,9
kg.”
DCF620 är ”Guaranteed Tough” och
har designats för lång hållbarhet och
för att tåla exponering mot gipsdamm.
Verktyget har ergonomiskt gummiklätt
handtag, integrerad LED- lampa samt
ett roterbart skruvmagasin som är enkelt att koppla på och av. Den har naturligtvis verktygsfri djupinställning
med finjustering.

Belysningsmast
8M

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

enkel–smidig–säker

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

www.alimakhek.se
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Ny och större
minilastare från Giant
Skanska och Volvo CE i samarbete om eldrivna gula maskiner
Skanska Sverige och Volvo Construction Equipment (Volvo CE) har inlett ett
samarbete med Energimyndigheten, Linköpings universitet och Mälardalens
högskola i ett utvecklingsprojekt för att minska bränsleåtgång, utsläpp och
totalkostnad för entreprenadmaskiner.
Syftet är att utveckla olika lösningar som
kommer såväl kunderna som miljön till
godo. Volvo CE utvecklar de tekniska lösningarna och Skanska Sverige kommer att
testa dem i sina berganläggningar. Maskinerna beräknas vara i drift 2017. Projektets
mål är att minska både bränsleåtgång,
utsläpp och totalkostnad för entreprenadmaskiner, och samtidigt uppnå en ökad
produktivitet.
”Det här projektet innebär att vi är delaktiga i att utveckla långsiktigt hållbara
tekniska lösningar för vår bransch. Under
de närmaste åren ser vi fram emot att arbeta i nära samverkan med Volvo för att

hitta de bästa lösningarna för framtiden.
Projektet kan leda till stora förbättringar
på arbetsplatserna i framtiden”, säger Gustaf Werner, regionchef för Skanskas bergmaterial- verksamhet.
Projektet omfattar totalt 203 miljoner
kronor och finansieras gemensamt av parterna. Volvo CE bidrar med 129 miljoner
kronor, Energimyndigheten bidrar med
65 miljoner kronor (varav 59 miljoner
till Volvo CE, 5 miljoner till Linköpings
universitet och 1 miljon till Mälardalens
högskola). Skanska Sverige bidrar med 9
miljoner kronor. Projektet ska vara färdigt
under 2018.

Bomliften Leguan 13
Första kapmaskinen med 4- taktsmotor
Fyrtaktsmotorn gör den nya kapmaskinen
från Makita till en riktig vinstmaskin utifrån både arbetsmiljö, yttre miljö och ekonomi. Buller och vibrationer minimeras,
likaså bränsleförbrukningen. Kapmaskinen
benämns EK7651H och lanseras på MaskinExpo av Maskinkontakten i Uppland AB/
verktygsproﬀsen.se.
Makita EK7651H har en klingdiameter på
350 millimeter och ett sågdjup på 122 millimeter.

Leguan 135 är en komplett ny bomlift,
gjord för proﬀs. Den beskrivs som den
mest avancerade liften i sin klass och är
konstruerad med fokus på mångsidighet,
robusthet och användarvänlighet. Bomliften demonstreras på årets MaskinExpo
av MaskinCity i Motala AB.
Leguan 135 är utrustad med den mycket
tysta Honda iGX390 bensinmotor och kan
även köras med eldrift. Bomliften kan fås på
hjul eller med gummilarver. Utmärkande
för liften är dess starka bommar och smidighet i både användning och transport.
www.maskincity.se
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Med sin nya modell klättrar Giant
minilastare uppåt i klassen. På årets
MaskinExpo, den 28-30 maj, var det
premiär för den hittills största modellen
i det redan breda produktprogrammet.
Nykomlingen har en egenvikt på 5 600
kg. Giant minilastare visades på MaskinExpo av Brdr. Holst Sørensen A/S.
Den nya och större minilastaren i Giantfamiljen har modellbeteckningen Giant
V761T. I standardutförandet har maskinen
en lyftarm med Z-länk och kan som tillval
fås med teleskoparm, med eller utan avfjädring.
Lyfthöjden är i standardutförandet 3 260
millimeter. Teleskopmaskinen lyfter 5 400
millimeter. Minilastaren har en elektroniskt
styrd 76-hästars fyrcylindrig Deutz TD 2.9
Steg 3B- motor (Tier 4), som kombineras
med hydrostatisk styrning. Maskinens sammansättning gör det möjligt att köra 40 km/h
med låga varvtal, vilket minskar bränsleförbrukningen.
Som standard ger hydraulpumpen 80
liter per minut, men kan som tillval levereras med LS- hydraulik som ger upp till
120 liter per minut. Hydrauliken styrs med
elektriska proportionalventiler med minnesfunktion. Lastarens joystick är placerad
på armstödet.
Maskinen har ”flow sharing”, vilket gör
det möjligt att använda två funktioner
samtidigt. Hytten är rymlig i både höjd
och bredd, så föraren har gott om plats.
Stora fönsterytor borgar för optimala siktförhållanden. Tillval: Klimatanläggning,
luftfjädrad stol, roterande varningsljus,
arbetsbelysning, med mera. Maskinen kan
också levereras med ett komfortpaket som
inkluderar en touch-skärm i armstödet. I
komfortutförandet ingår även farthållare,
hastighetsbegränsare, Eco mode drive, oljeflödesinställning och antispinn.
www.giantminilastare.se
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BÄTTRE ARBETSMILJÖ MED BOSCH
Bosch utvidgar nu sitt dammutsugningssystem för professionella användare till att också inkludera skyddsskärmar till vinkelslipar.
Detta innebär att Bosch i framtiden inte bara
kommer att erbjuda ett omfattande utbud
av produkter för att minimera damm under
slipning och mejsling, utan även lösningar
som gör arbete i stenmaterial som betong,
tegel och sandsten mer skonsamt både för
användarens hälsa och verktyget. Dammskydden finns i fem olika modeller som alla
passar de flesta vinkelslipar från Bosch.
De nya modellerna består av två Easy
Adjust-dammskydd som installeras snabbt
och enkelt och tre Full Gaver-dammskydd
som har en sluten konstruktion, vilket ger
ett mer effektivt skydd mot damm precis vid
dammkällan. Hantverkaren lämnar en renare
arbetsplats efter sig och slipper samtidigt en
mödosam städning. Byggnadsarbetare, elektriker, rörmokare, takläggare, plattsättare och
andra yrkesgrupper kan med de nya dammskydden arbeta både snabbare och mer exakt, samtidigt som de skyddar sin hälsa.

EXTRA SNABB MONTERING
Easy Adjust-dammskydden GDE 125 EA-S Professional och GDE 125 EA-T Professional är
snabba och enkla att installera. Båda dammskydden är konstruerade för små 125mm vinkelslipar och anpassade till de olika skyddsskär-

marna på vinkelslipmaskiner: S står för Screw
(skruvlåsning) och T står för Teolless (utan
verktyg). Dammskydden dras helt enkelt över
befintliga skyddsskärmar och sätts på verktyget
med ett enkelt klick. Easy Adjust-dammskydden är idealiska för arbeten med frekvent utbyte av material, eftersom de snabbt kan klickas
på och av. Samtidigt säkerställer dammskydden
ett mer precist resultat på grund av den låga
vikten, deras skärdjupinställning och ett märke
som anger skärningslinjen.

KOMPATIBEL MED
BOSCH CLICK & CLEAN-SYSTEM

De fem nya dammskydden passar med Boschs Glick & Glean-system, som både omfattar elverktyg, våt- och torrdammsugare, tillbehör till vakuumsystem och L-BOXX, och
alla tillbehör kan kombineras med varandra
för att skapa en bättre arbetsmiljö som också är mer skonsam mot verktyget, samtidigt
som arbetet blir snabbare, mer effektivt och
exakt. Våt- och torrdamssugarna GAS 35 M
AFG Professional och GAS 55 M AFG ProfesEXTRA EFFEKTIVA
sional, som är M-certifierad för damm som
Full Gaver-dammskydden GDE 115/125 FG-T innehåller kvarts, kan användas med de nya
Professional, GDE 230 FG-S Professional och skärmarna.
GDE 230 FG-T Professional uppfyller de högsta
De nya dammskydden är tillgängliga
kraven för skydd mot damm. Till skillnad från från ledande återförsäljare av professionella
Easy Adjust-dammskydden ska inte dessa skydd verktyg från augusti 2015. De rekommendeträs över befintliga skärmar, de ska i stället er- rade detaljhandelspriserna för Easy Adjustsätta dem helt. På grund av sin slutna konstruk- dammsskydden GDE 125 EA-S Professional
tion fångar de upp ännu mer damm och den och GDE 125 EA-T Professional är 545 kr
höga graden av effektivitet har bekräftats i tester exkl. moms respektive 645 kr exkl. moms.
som utförts av den oberoende tyska branschor- De rekommenderade priserna för Full Goverganisationen BG Bau. Samtidigt är Full Gaver dammskydden GDE 115/125 FG-T Professiodammskydden lätta att hantera tack vare sin nal, GDE 230 FC-S Professional och GDE 230
design, låga vikt och inbyggda hjul. Dammskyd- FC-T Professional är 1045 kr exkl. moms, 1595
det GDE 115/125 FG-T Professional är utformat kr exkl. moms och 1645 kr exkl . moms.
för små 115/125 mm vinkelslipmaskiner medan
Bosch har utvecklat webbverktyg Dust
GDE 230 FG-S Professional och GDE 230 FC-T Guard Finder, så hantverkaren snabbt och
Professional är konstruerat för större 230 mm enkelt kan kontrollera vilket dammskydd
vinkelslipmaskiner. Dessa dammskydd har som passar med vilken vinkelslip. På dammprecis som Easy Adjust-skydden en inställning skyddets förpackning finns en QR-kod som
för skärdjup och ett märke som markerar skär- leder till hemsidan, där kompatibilitet kan
ningslinjen för större precision.
kontrolleras omedelbart.
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TEMPORÄRA ANLÄGGNINGAR

TRANSPORTPLATTFORMAR
GEDA transportplattformar kombinerar
know-how som beprövats i mer än
åtta
årtionden
med
kontinuerlig
vidareutveckling, unik kvalitet och
hållbarhet.
Vare sig det handlar om nybygge eller
renovering – GEDAs transportplattformar
i original lämpar sig perfekt för tunga
laster. Tack vare ett brett variantutbud
kan de användas i så gott som alla typer
av laster.

PUMP IT UP!
Atlas Copcos högkvalitativa och transportabla WEDA-pumpar är konstruerade för alla typer av tillämpningar, och
passar utmärkt för applikationer inom
bygg- och anläggningsbranschen.
Oavsett om det handlar om schaktning,
avvattning, rengöring eller liknande
är de dränkbara WEDA-pumparna rätt
maskiner för jobbet.

info@bvm.se
www.bvm.se
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STORKÖK SOM
EN STANDARDLÖSNING

Uthyrning av eldrivna och
miljövänliga picnickbåtar i Stockholm
En ny satsning på Strandvägen (kajplats 19) och vid Statshusbron (Klara
Mälarstrand 2) ger stockholmare och turister möjlighet att på egen hand
utforska huvudstadens hamnområden i miljövänliga båtar med ljudlösa
solcellsdrivna batterier. Dessa båtar är gjorda för båtturer med familj och
vänner.
”Vår dröm har varit att utveckla ett miljömässigt hållbart och socialt alternativ till bensindrivna småbåtar och stora sightseeingbåtar.
Du ska kunna ta dig runt i hamnen och utforska alla dess vinklar och vrår utan att ha
båterfarenhet och utan att störas av bullret
och avgaserna från en mullrande motor. Det
var vår utgångspunkt och nu har vi utvecklat
en lösning där det enda ljudet du hör under
båtturen är vågornas skvalp och vattnets
kluckande”, säger Kasper Eich-Romme.
GoBoats miljövänliga, danskdesignade
båtar har plats för åtta personer kring ett
träbord. Båtarna har ritats av en av de tre entreprenörerna bakom GoBoat, Carl Kai Rand,
som har en MMA i arkitektur och båtdesign
från Rhode Island School of Design.
Båtarna är delvis tillverkade av återvunnen
plast och motorns batteri drivs av solenergi.
Elen kommer från solceller vid uthyrningsterminalerna. Allt är uttänkt ur ett miljömässigt hållbart perspektiv och det gäller även det
vackra träet från Kebony, som pryder såväl båtar som terminaler.
Bakom projektet GoBoat står entreprenörerna Anders Morck, Carl Kai Rand och
Kasper Eich-Romme. De har alla saltvatten
i blodet och brinner för att sprida och stärka

den maritima kulturen, även bland de som
bara vill åka båt för nöjes skull i hamnen.
En kultur där man visar respekt för varandra och omgivningen genom att efterlämna
minsta möjliga avtryck på naturen och ge ett
gott intryck hos de människor man träffar
till sjöss.
”Det har alltid tilltalat mig att man som
båtförare har en öppen och respektfull beteendekodex, som omfattar allt från väjningsplikt till hälsningsplikt till sjöss. Det är värden
som ligger oss varmt om hjärtat och som vi
vill värna om med vårt projekt”, säger Kasper
Eich-Romme.
GoBoat startade förra året i Köpenhamn
och man hade närmare 30 000 gäster under
säsongen. Redan då hade GoBoat som mål
att etablera sig även i Stockholm. ”I och med
invigningen i Stockholm är det en stor dröm
som går i uppfyllelse för oss. Stockholm är
med alla öar och allt vatten lite som Nordens
Venedig och vi gläder oss enormt mot att
kunna välkomna Stockholmare såväl som turister med öppna armar och ge dem en oförglömlig upplevelse”, avslutar Anders Morck.
Bakom satsningen står GoBoat Köpenhamn
och Strömma Turism & Sjöfart AB.
www.goboat.se

När behovet av tillfälliga lokaler uppstår
behövs många gånger även ett kök med
mottagnings- eller tillagningsmöjligheter.
Som enda leverantör i branschen kan
Cramo Adapteo erbjuda serietillverkade
standardkök med samma möjligheter
som ett platsbyggt storkök . ”I samverkan med, och lyhördhet inför våra
kunder har vi utvecklat en produkt som
uppfyller alla de krav som ställs på ett
tillagningskök. Köken går att ansluta till
alla våra modulserier. Våra nöjda kunder
återfinns inom såväl privat näringsliv
som offentlig verksamhet.”

MIA - KÖKSANSVARIG
PÅ HEDENS FÖRSKOLA
En solig försommardag i början på juni
tog vi pulsen i ett av våra storkök. Vi besökte Hedens förskola i Göteborg och fick
den stora äran att växla några ord med
köksansvarig Mia Skoglundh. På Heden
lagas dagligen 200 lunchportioner från
grunden samtidigt som de tar tillvara på
möjligheten i köket att baka eget bröd.
Hur är funktionaliteten i köket generellt?
Köket fungerar toppenbra tycker jag!
Jag har erfarenhet från flera andra kök
också och här är det gott om plats och
rätt ytor för det vi behöver göra. Det är
klart att vi har ändrat lite från den ursprungliga, teoretiskt tänkta lösningen,
allt går inte att planera på ritbordet och
det som måste göras ska göras så effektivt det går.
Om du skulle ge oss ett betyg på storköket, vad blir det?
I det stora hela måste jag ge toppbetyg till Cramo Adapteos storkök, de
fungerar verkligen. Skulle något stanna
eller gå sönder är deras servicetekniker
Claes här i Göteborg snabbt på plats
och löser felet. Vi är mycket nöjda här
på Hedens förskola, vi är glada och blir
mätta varje dag!
www.cramoadapteo.se
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Simon har sikte på

GULD I SÃO PAULO

I Österänggymnasiets verkstadslokaler, strax utanför Kristianstads centrum,
tränar 18-årige Simon Mattsson för att försvara Sveriges VM-guld i grenen
industrielektriker från 2013. Till sommaren är det dags att kavla upp armarna
igen då World Skills (Yrkes-VM) går av stapeln i São Paulo i Brasilien.

D

et ligger regn i luften när vi träffas, en
grå onsdagsförmiddag, utanför verkstadslokalerna på Österänggymnasiet. Håkan Nilsson, det svenska landslagets
expert i grenen industrielektriker möter upp
med ett leende på läpparna, trots att grabbarna har varit i gång sedan i tisdagsmorse.
”Det blir långa dagar”, säger Håkan. Vi arbetar från åtta på morgon till åtta-nio på kvällen.
På plats i Kristianstad är även Kanadas och
Österrikes tävlande. De har åkt hela vägen
till Sverige för att ta del av den kunskap som
finns här. Sverige har sedan sitt första YrkesVM 2003, tillhört toppnationerna inom industrielektronik. Senaste VM, 2013 i Leipzig tog
Sverige guld tack vare Filip Engs fina insats.
Nu är det dags att försvara VM-titeln.
För Sverige tävlar i år Simon Mattson. Simon
är 18 år gammal och går tredje året på Österänggymnasiet där han utbildar sig till industrielektriker. När han gick i åttan gjorde Simon praktik
på en industri och därefter var det aldrig någon
tvekan om att han skulle utbilda sig till elektriker.
Resan mot Yrkes-VM började när Simon
gick första året på Österänggymnasiet. Då såg

han Filip Eng träna inför Yrkes-VM i Leipzig.
”Jag kom ihåg att jag tänkte att jag också
ville bli så bra”, säger Simon.
Året efter anmälde Simon sig till uttagningen till Yrkes-SM. Han presterade bra och
var en av de åtta som fick åka och tävla i SM.
Det slutade med att han vann hela tävlingen.

LANDSLAGSTRÄNING
Det var i och med segern i SM som det blev
klart att Simon skulle bli Sveriges representant i Yrkes-VM i São Paulo. Sedan förra året
har han tillbringat hundratals timmar i verkstadsgården på Österänggymnasiet. Varannan helg är det träning. Då är tränaren Håkan
Nilsson på plats liksom tidigare vinnaren Filip
Eng och andra personer som har erfarenhet
av tävlingen.
”Ibland blir det att man tränar varje helg,
men det går inte alltid eftersom man har skolan att tänka på också”, säger Simon.
När Svensk Rental träffar Simon är det
bara tre månader kvar och träningen har tagit
fart på allvar. Under tre dagar mellan den 1214 maj har Håkan Nilsson bjudit över Kanada
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och Österrike för en gemensam träningslandskamp.
”Vi blev inbjuda av Håkan att komma hit
och träna”, säger Kanadas tränare Peter Friesen. Det tackar man självklart ja till. Sverige är
duktiga och har imponerat tidigare i tävlingarna. Vi kan ha ett stort utbyte här.
Under de tre dagarna genomförs hela grenen som man tävlar i i São Paulo. Det handlar
om att konstruera ett elschema för en mindre
elautomatisk maskin (10 poäng), felsökning i
en automatisk elanläggning (10 poäng) samt
bygga upp ett huvudprojekt (80 poäng). Sammanlagt blir det 22 timmars arbete på tredagar, istället för fyra som är fallet i VM.
Det är små marginaler som avgör. Alla tävlande bedöms på tid och att allting är uppsatt
enligt angivningarna på ritningarna. Dessutom
ska man ha rent och snyggt på sin arbetsplats.

BOSCH ETT VIKTIGT STÖD
Till São Paulo tar Simon med sig närmare två
pall med verktyg och material. Simon använder bara Boschverktyg och bland de verktyg
som syns under träningslandskampen finns
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bland annat kap- och geringssågen GCM 8
SJL Professional, borrskruvdragare GSR 18
V-EC Professional, samt dammsugaren GAS
35 M AFC Professional.
”Bosch har varit ett viktigt stöd för oss”,
säger Håkan Nilsson. Vi hade inte klarat det
utan det stödet eftersom vi gör det här ideellt.

GSR 18 V-EC PROFESSIONAL
Simon och Håkan tar oss med och visar de viktigaste verktygen för Sveriges framgångar. En av
Boschs senaste nyheter är borrskruvdragaren
GSR 18 V-EC Professional, det första systemet
på marknaden med en borrhammartillsats. GSR
18 V-EC Professional passar Simon bra då den är
sladdlös men fortfarande kraftfull. Det innebär
att han kommer åt och kan röra sig fritt men
samtidigt har samma kraft som eldrivna verktyg
med sladd. Med fyra olika tillsatser, bland annat
vinkeladapter och borrchuck, är det en allsidig
maskin som klarar alla tänkbara hinder som
kan uppstå under tävlingen, inte minst i skrymmande utrymmen.
”Kraften i borrskruvdragaren är perfekt när
jag ska borra upp de hål som krävs för montering av tryckknappar, lampor och kabelförskruvningar. Då det blir en hel del sådana hål
som ska borras upp så fort som möjligt är det
kanon med denna kraftiga borrskruvdragare”,
säger Simon.

Borrskruvdragaren är också utrustad med
4,0 Ah batterier som ger lång batteritid och
en snabb uppladdningstid för så få avbrott
som möjligt.

ska inte kunna dra ett bankkort igenom här”,
säger Håkan och visar på väggen där Simon
har monterat två plastkanaler.

GCM 8 SJL PROFESSIONAL

Till sågen kopplar Simon dammsugaren GAS
35 M AFC Professional. Att ha rent runt sin arbetsyta är viktigt och är en bedömningsgrund
i tävlingen. Med en 35 liters behållare och en
effekt på 1380 W fångar den upp så gott som
allt spill som blir under tiden man sågar.
”I de pauser vi får under tävlingen får man
möjlighet att städa undan och förbereda
kommande moment, då underlättar det att
redan ha fångat upp det mesta spillet från
kapningen”, säger Simon.
En vecka efter Svensk Rental var på plats
i Kristianstad nås vi av resultatet från träningslandskampen. Det var en mycket jämn
tillställning där Österrikaren tog ledningen
dag ett, Kanadensaren var hack i häl under
dag två. Slutligen spurtade Simon Mattsson
ifrån sina konkurrenter på upploppet under
dag tre. Simon är normalt sett en duktig programmerare och därför lyckades han bäst i
den slutliga programmeringsuppgiften.
”Nu har vi fått viktig information om hur
vi ska träna vidare för att förbereda vår svenske mästare inför WorldSkills i Brasilien”, avslutar Håkan Nilsson.

Ett annat viktigt verktyg för Simon är kap- och
geringssågen GCM 8 SJL Professional. Med en
effekt på 1600 W och ett varvtal på 5 500 varv/
minut är det en allsidig maskin som klarar de
flesta jobb. Klingan kan skär i både plast och
metall. Och för Simon innebär de fasta lägena
att han snabbt kan hitta rätt vinkel.
”Kap- och geringssågen har en precision
som är viktigt då varje millimeter räknas. Du

GAS 35 M AFC PROFESSIONAL
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Optimism om än blygsam

PÅ MASKINEXPO
Trots att det gått mer än ett kvartal sedan mässan
Maskinexpo arrangerades på STOXA publicerar tidningen
några glimtar från årets utgåva.

M

ässan fortsätter att vara den i särklass största
maskinmässan i Norden för bygg- och anläggningsmaskiner. Över 400 företag ställde ut
och mässan besöktes av mer är 22000 personer under
de tre mässdagarna. I vanlig ordning var vädret fint.
Kanske lite mera blåsigt än tidigare och lite regnstänk i
luften men utan tvekan helt godkänt.
Layouten på mässområdet har komprimerats och
det är nu mycket smidigare att navigera på mässan.
Det är dock möjligt att det skulle kunna komprimeras
ytterligare. På årets upplaga var det gott om nya produkter och enligt utställarna gjordes det en hel del affärer direkt på mässan. Många av utställarna uttryckte
att det finns tecken på ökad försäljning och att entreprenörerna så sakteliga börjar byta ut sina maskiner.
Flertalet av leverantörerna till maskinuthyrningsbranschen hade därför en överlag positiv inställning till de
rådande konjunkturerna. Däremot var det inte lika
positiva tongångar bland de utställare som levererar
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tyngre maskiner och verktyg direkt till entreprenörerna, företrädesvis de som arbetar inom olika så kal�lade specialnäringar som betonghåltagning, golvslipning, rivning, återvinning med mera. Dessa upplevde
en fortsatt tröghet och lägre investeringsvilja trots att
branschen som helhet ökar och att ökningen spås att
fortsätta resten av året och tillta under nästa år.
Maskinexpo som event håller ställningarna bra och
är en välarrangerad mässa även om den verkliga storhetstiden var för några år sedan då utställarantalet låg
en bra bit över 500 företag och besökarantalet över
30000. Men konjunkturer och konkurrenssituationen
förändras ideligen vilket ställer krav på arrangörernas
fotarbete. Redan i år är det många mässor som konkurrerar om besökarna och nästa år kommer det bli ännu
tuffare under våren med många stora mässor nära varandra i tid. Nästa år är det dessutom återigen dags för
megamässan Bauma in München.
www.maskinexpo.se
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HUSQVARNA
LANSERAR VARI-CUT™
Slitstark, snabb och mångsidig – den nya
klinga Husqvarna VARI-CUT™ är en prisvärd
premiumklinga konstruerad att kapa i nästan
alla sorters material du kan stöta på under en
arbetsdag. Det finns inga behov att byta klingor, du kan kapa rör och armeringsjärn lika lätt
som tegel, block och betongplattor.

AMIGA LANSERAR NY BELYSNINGSMAST
Amiga AB är en el och vvs grossist belägen
i Västra Götaland. I lokalerna på Vara slät�ten har Amiga funnits under 15 år och sedan
starten levererat produkter till landets uthyrare. Genom åren har man haft ett nära samarbete för att utveckla och ta fram produkter
som uppfyller kundernas önskemål.

FRAMTAGEN FÖR ANVÄNDAREN
”För att uppfylla de krav som uthyrare och
användare ställer på masten har vi fokuserat på enkelhet, smidighet och säkerhet.
Amiga lägger stor vikt på säkerheten, resultatet är en säker och användarvänlig mast.”

MASTENS FUNKTIONER

Bakterier lagar betongsprickor
I Lund finns forskare som odlar betonglagande bakterier. Med deras mikroorganismer kan
flera av dagens problem vara lösta i framtiden.
”Kapillärkraften hjälper till och suger in vår
näringslösning med bakterier längst in i sprickan. Där bildas sen långa kristaller av marmor
och efter två veckor är sprickan lagad”, berättar
Bo Mattiasson, professor emeritus vid Lunds
universitet och styrelseordförande i företaget
Indienz AB som driver utvecklingsprojektet.
Processen är helt naturlig och kallas för biomineralisering. Bakterierna frodas i fuktiga och
alkaliska miljöer. Deras naturliga levnadsmiljöer är saltsjöar, alkaliska sjöar och varma källor.
Sporerna är mekaniskt stabila och kan överleva
i 300 år, långt över en bros livslängd på 120 år.
Det finns två sätt att använda bakterierna. Antingen genom att blanda ner sporer
i betongen under byggnadsskedet och låta
dem ligga i konstruktionen och vänta. När
en spricka bildas ansamlas fukt, bakterierna
vaknar till liv och börjar fylla sprickan med
kalkstenskristaller. Den andra strategin är att
reparera sprickor i befintliga konstruktioner.

Belysningsmasten är bestyckad med 3x140W
led armaturer för effektiv, ekonomisk och
miljösmart belysning. Stege och halksäker
plattform är två av funktionerna som förenklar underhåll och montering/demontering av belysningen. Belysningsmasten har

breda och grova däck för att lätt kunna manövreras på de tuffa markförhållandena som
finns på många arbetsplatser och lyftöglor
för snabb förflyttning längre sträckor.
För att göra belysningen mer kostnadseffektiv finns även ett styrskåp. Skåpet är utrustat med astrour för enkel programmering
och styrning av belysningen. Det är även låsbart vilket försvårar för obehöriga att få tillgång till byggplatsens el. Belysningsmasten
är 8 m upphöjd och 2,4 m nerfälld. Masten är
utformad för lätt kunna transporteras både
till/från bygget och under arbetets gång med
hjälp av utfällbara armar.
Amigas 8M belysningsmast finns för
leverans f.r.o.m hösten 2015.

CRAMO GÖTEBORG
Till CRAMO Göteborg går första leveransen. Efter tester under våren har de valt att
använda masten från Amiga som nytt tillskott i sin verksamhet.

Multiverktyg med hög precision och super finish
Hitachi lanserar multiverktyg med låga ljudoch vibrationsnivåer. Maskinerna lanseras i
två versioner och tre modeller, batteridrivet
18V och elektriskt. Verktygen är perfekta att
användas till olika typer av interiörarbeten,
reparation och underhåll.
Multiverktygen har kolborstfri motor, vilket gör maskinen stark och underhållet enkelt
samt dubblerar livslängden och ger 30-50%

Svensk Rental Tidning • Juli - Augusti 2015 • www.SvenskRental.se

längre driftstid mellan laddningarna. Auto
mode funktionen reducerar varvtalet vid obelastad körning. Den låga bygghöjden och det
ergonomiskt gummerade greppet resulterar i
bra komfort och åtkomst i trånga utrymmen.
Verktygsfästet är OIS12 och verktygsbyte görs
snabbt och enkelt utan verktyg. Maskinerna
kan utrustas med spånutsug.
hitachi-powertools.se

TJÄNA PENGAR PÅ
DIN GAMLA MASKINPARK!
10
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SÅLD FÖR 44 000kr

PICKUP

SONALBOD

SÅLD FÖR 42 500kr

SÅLD FÖR 62 000kr

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

www.klaravik.se

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

HAR DU LÖNSAMMA HYRKRAFTER?
Hyr ut maskiner som gör arbetet både enklare och roligare.

Kärcher är en världsledande tillverkare av innovativa rengöringsprodukter. Med Kärchers produkter kan du erbjuda maskiner som
gör arbetet både enklare och roligare. Och dina affärer mer lönsamma. Kontakta Dan Hay om lönsamma hyrkrafter på telefon
031-577 309 eller mail: dan.hay@karcher.se. www.karcher.se
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SLANGAKUTEN
ska växa med egna företagare
”Våra kunder vill att vi expanderar. Vi vet att egna lokala företagare har
bättre möjligheter att etablera sig på sina lokala marknader än vi själva.
Slangakutens affärsidé och koncept har paketerats för att ge egenföretagare bästa möjliga förutsättningar att lyckas i sina etableringar. De
regioner som står först på tur i jakten på att hitta rätt franchisetagare
är Örebro samt Linköping/Norrköping.”
Slangakuten är en väl fungerande och lönsam affärsverksamhet som legat på en genomsnittlig omsättningsökning på ca 20%
per år sedan starten 2008. Allt eftersom
Slangakuten har haft förmånen att få växa
tillsammans med sina kunder har förfrågningar utav deras tjänster kommit från nya
delar av landet. Att möta den efterfrågan
är en stor utmaning för företaget. Detta i
kombination med andra faktorer medförde att valet föll på franchise.
”Arbetet med genomlysning och framtagande av franchisematerial har pågått
sedan i vintras och vi ligger nu i fas med
att gå in i rekryteringsprocessen. Vi har
kommit fram till att vårt koncept är perfekt lämpat för franchise och att det finns
väldigt stora möjligheter som egenföretagare att med driv och engagemang på ett
relativt enkelt sätt skapa sig en riktigt bra
affärsverksamhet”, säger Stefan Fallenius,
VD och grundare av Slangakuten AB.
”Vi ser att franchise är det bästa sättet
för Slangakuten att etablera sig i nya regioner. Det kommer gå snabbare och bli bättre än vi har möjlighet till att genomföra
själva i dagsläget. Vi har lärt oss att den lokala förankringen är a och o för att komma
in på nya marknader. Lokalkännedom och
ett lokalt kontaktnät underlättar väldigt
mycket”, säger Victoria H. Fallenius, marknadschef på Slangakuten AB.

praktiskt taget varje område av vårt näringsliv där försäljning av varor, tjänster
eller service finns.
Den som skall starta eget företag kan
naturligtvis bygga upp sitt företag på
vanligt vis och därigenom göra sina egna
misstag. Ett alternativ är att hyra ett nyckelfärdigt och bevisat framgångsrikt affärskoncept. Franchising kan jämföras med att
hyra ett affärskoncept som är prövat och
där det finns instruktioner och löpande
rådgivning för hur affärskonceptet skall
bedrivas.
I Sverige har franchising expanderat
mycket kraftigt de senaste 15 åren. Varje
år genomför branschföreningen Svensk
Franchise och Handelns Utredningsinstitut HUI, en statistisk undersökning för att
värdera storlek och utveckling för franchising i Sverige. 2014 års undersökning gav
bl.a. följande statistik:

VAD ÄR FRANCHISE?

Här är några exempel på kända svenska
företag som är framgångsrika franchisegivare: O’Learys, Itrim, ABC byggnadsställningar, Roofia, Pressbyrån, Ångtvättbilen,
Lauritz.com
www.slangakuten.se

Franchise eller franchising är en affärsmodell där ett varumärke, koncept eller
produkt kan användas av en oberoende
näringsidkare mot en avgift till franchisegivaren. Metoden kan användas inom

• Det finns ca 700 franchisekedjor i Sverige.
• Det finns ca 30 000 franchiseenheter
(butiker, säljkontor, tillverkning, tjänsteverksamheter) i Sverige.
• Franchisetagarnas gemensamma omsättning är ca 227 miljarder kronor.
• Franchisetagarna sysselsätter ca 125 000
personer.
• Omsättningen i svenska franchiseföretag
motsvarar ca 5,6 % av svensk BNP.
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Cramo går in som
huvudsponsor till
Årets Bygge 2016
Årets Bygge är byggbranschens mest prestigefyllda tävling. Målet är att premiera det
bästa som sektorn har att erbjuda i form av
kvalitet, projektsamarbeten, ekonomi och
form. ”Vi bygger inte själva, men som byggbranschens bästa ’materialförvaltare’ är vi en
viktig del av utvecklingen”, förklarar Cramos
VD Göran Carlson bolaget engagemang,
med en anspelning på att Cramo även har en
roll i ishockeyns Champions League.
Årets Bygge är ett samarrangemang
mellan Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Förslag på lyckade projekt lämnas på
byggindustrin.se/arets-bygge-2016 varefter
en expertjury väljer ut de 20 bästa som fortlöpande presenteras i Byggindustrin under
hösten och vintern. Vinnaren koras sedan på
Året Bygge-galan i mars 2016.
”Det som är intressant för våra kunder är
intressant för oss”, säger Cramos VD Göran
Carlson. ”Både bygg- och anläggningsprojekt
involverar idag ett stort antal aktörer. Cramo
är visserligen inte ett byggföretag, men juryn
prioriterar bland annat samarbetet mellan
projektets alla aktörer, hur projektets lyckas
leva upp till tidplan och budget, hållbarhetsaspekter och säkerhetsfrågor. Frågor som
står i fokus för oss, och där vi har kunskap
och expertis att hjälpa våra kunder nå sina
mål.
”Just kommunikation och samarbete
över branschgränserna är väldigt viktigt. Jag
är stolt och glad över att Cramo går in som
huvudsponsor till Årets Bygge. Jag är säker
på att vi kommer hitta många bra synergier
tillsammans med branschen framåt”, säger
Erik Hellqvist, vd Svensk Byggtjänst.
www.cramo.se
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MAXI 150 S - 300 kg

Erbjudande*:
1 x GEDA MAXI 150 S - 300 kg
inkl.
1 x Manöverlåda med 10 m kabel
1 x Wire 81 m
1 x Svängbar galge 300 kg
1 x Linblock med krok
1 x Vikt för linblock
1 x Bygellås (stöldskydd)

Planlaser som är helt
självnivellerande och
även utrustad med
lutningsfunktion

Se priserbjudandet på
www.bvm.se/kampanj

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

Lyftkapacitet upp till
300 kg.

Hög/lågfart, högsta
precision och komfort.

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

GEDA Trolly,
ergonomiskt hjälpmedel
Vagnen underlättar
transporter och lagerhantering


Spelet monteras I
markplanet, ergonomiskt
och effektivt.

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


Enkel att använda.

Skyddad mot överlast.


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

Karlstad
054 - 21 60 60

Göteborg
031 - 20 40 10

Stockholm
08 - 754 31 30

Helsingborg
040 - 49 03 40

Beprövad produkt.

Köp till GEDA Trolly.
Se priserbjudandet på
www.bvm.se/kampanj

* Erbjudandet är giltigt under tiden
2015-09-01 -- 2015-10-16
Priset anges exkl. moms, fritt BVM AB lager i Göteborg.

www.blinken.eu

Ordertelefon:
031-413070

www.bvm.se
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NORDBYGG 2016

- planering och samarbeten vitaliseras och konkretiseras

Intresset för Nordbygg fortsätter att vara stort, och omkring 600 företag
från mer än 30 länder har redan säkrat sin plats på Nordbygg 2016 vilket
betyder att mer än 85 procent av utställningsytan är bokad. En fantastisk
siffra eftersom det är mer än sex månader kvar till Nordbygg går av stapeln
på Stockholmsmässan den 5-8 april nästa år.

N

ordbyggs arrangörsgrupp ansvarar för
att innehållet i Nordbygg ska vara så
aktuellt och relevant som möjligt för
såväl utställare som besökare. I arrangörsgruppen ingår – förutom Stockholmsmässan
– Svensk Byggtjänst, Byggmaterialindustrierna, Energi- och Miljötekniska föreningen,
VVS-Tekniska Föreningen, VVS-fabrikanternas råd, Svensk Ventilation och Glasbranschföreningen.

RENOVERA ENERGISMART
KOMMUNICERAR REGELBUNDET
Centrala delar i planeringen inför varje Nordbygg är att stimulera till givande samarbeten,
nätverkande och att skapa kontinuitet över
mässcykeln. Ett exempel är Renovera Energismart, ett omfattande samarbete mellan
stora aktörer. Det löper över många år och
med Nordbygg som en vital och återkommande arena för kommunikationen.
”På Nordbygg 2016 ger vi en aktuell sammanfattning av vårt arbete i en utställning
och en serie kortseminarier. Här presenteras
ett antal lönsamma renoveringsåtgärder, som

till exempel värmeåtervinning från spillvatten”, berättar Roland Jonsson, energichef på
HSB Riksförbund och en av de ansvariga för
arbetet inom Renovera Energismart.
Bakom projektet och inslaget på Nordbygg står Energimyndigheten tillsammans
med HSB Riksförbund, Byggherrarna, Fastighetsägarna Sverige, Svensk Ventilation,
VVS Företagen och VVS-fabrikanternas råd.
Inom Energimyndigheten medverkar främst
Bebo (Energimyndighetens beställargrupp för
energieﬀektiva flerbostadshus).

ECOFORUM OCH GULDMEDALJ
Mellan Nordbygg arrangeras Ecoforum på
Stockholmsmässan. I slutet av april samlades
runt 200 personer verksamma inom hållbar
stadsplanering och miljösmart byggande för
nätverkande och kunskapsutbyte, ofta med
internationella förtecken. Nordbyggs guldmedalj för bästa materialnyhet delas ut på
Nordbygg vartannat år och på Ecoforum vartannat.
Utmärkelsen gick i år till Deflamo för ett
biologiskt nedbrytbart flamskyddsmedel.
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Internationella 3M vann medaljen för två år
sedan.
”Produkten utvecklades av svenska 3M. Vi
lanserade den på Nordbygg 2012 och mottog
medaljen under våren året efter”, säger Jörgen
Eklöf, försäljningschef.
Genomslaget och responsen på Nordbygg
i kombination med priset ledde till en helt ny
produktlinje och mycket god försäljning. Internt inom den internationella koncernen 3M
väckte den innovativa tejpen stor uppmärksamhet och finns nu på många marknader,
enligt Jörgen Eklöf.

ARENA I ALMEDALEN
Sedan förra året erbjuder även Nordbygg en
arena under politikerveckan i Almedalen.
Med konceptet Samhällsbyggararenan skapar
Nordbygg en tydlig närvaro för samhällsbyggare.
”På en mycket central yta i Almedalen
erbjöd vi även I år vi svensk byggbransch en
neutral mötesplats för diskussioner, seminarier och nätverkande”, säger Peter Söderberg,
projektchef.
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SVERIGES NYA MASKINMÄSSA - av branschen för branschen
Under ett antal år har branschföreningen MaskinLeverantörerna haft ett
samarbete med mässan Maskinexpo
vilket inneburit att föreningens medlemmar också ställt ut på Maskinexpo. Men i våras gick avtalet ut och
MaskinLeverantörerna har beslutat
att återigen arrangera sin egen mässa,
en mässa av branschen för branschen,
som man säger själva. Mässan, som går
under namnet Svenska Maskinmässan, kommer att arrangeras på Solvalla
i Stockholm den 2-4 juni, 2016.
Några av förteckningen för mässan
är att skapa en träffpunkt för entreprenörer och Sveriges ledande leverantörer av mobila maskiner och redskap.
Ta del av det senaste inom teknik,
kunskap och service. Under tre dagar
i Stockholm får mässbesökarna möjlighet att testa maskiner, gräva, lasta,

göra affärer, nätverka och äta gott.
För att kvalitetssäkra mässan är alla
utställare medlemmar i MaskinLeverantörerna. Det ger besökarna de bästa
förutsättningarna för att göra trygga
affärer på plats, enligt MaskinLeverantörerna själva.
”Det kommer att vara en renodlad
maskinmässa där alla utställare representeras av företag som är relevanta
för maskinbranschen. När vi har frågat
våra medlemmar, små som stora företag, så är det just den inriktningen man
har saknat på det nuvarande utbudet
av maskinmässor”, säger Björn Bäckström, VD för MaskinLeverantörerna.
”Vi är självklart en av utställarna
när MaskinLeverantörerna skapar sin
första egna mässa på en sådan central
plats som Solvalla. Vi vet att våra kunder kommer att få uppleva en professi-

onell mässa med ett helt nytt koncept
och med leverantörer som de kan lita
på”, säger Åsa Renhult, tf VD på Pon
Equipment AB.
”Många har kommenterat att det
redan idag finns alltför många mässor
i Sverige och varför nu en till? Tillsammans har vi i MaskinLeverantörerna
en stark representation på den svenska
marknaden och vi ger oss nu på möjligheten att skapa något nytt genom
att anordna en egen entreprenadmässa
tillsammans med våra branschkollegor.
Med Solvalla som mässarena känns det
helt rätt. Vi ser verkligen fram emot
denna mässa och kommer ladda för att
besökarna skall känna att det verkligen
var värt besöket och vilja komma tillbaka”, säger Christer Söderberg, VD på
Swecon Anläggningsmaskiner AB.
www.maskinmassan.se

Nyhet!

3D

positionering

PATENTERAD

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

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

Diamantsegment från ovan

Diamantsegment från sidan

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

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

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

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

www.midhage.se
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W
Expansiva Wacker Neuson invigde ny bas för

VERKSAMHETEN I SVERIGE
Hos Wacker Neuson, med bas i München, är man van vid
tvåsiffriga värden för den årliga tillväxten. Resultatet av
ett målmedvetet arbete med att utveckla de produkter
marknaden efterfrågar får man förmoda. I april invigdes det
nya huvudkontoret i Malmö, basen för koncernens verksamhet i Sverige. Ungefär samtidigt tillträdde Erik Høi som VD
för verksamheten i Sverige, Danmark och Norge.
David Ehrenstråle, text & foto
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acker Neuson, Kramer och Weidemann är de varumärken som koncernen arbetar med där det står
Wacker Neuson och Kramer på produkterna
för bygg- & anläggning, recycling, trädgårdsanläggning m.m. och namnen Kramer och
Weidemann på produkterna för lantbruk.
Som global spelare utvecklar och tillverkar
gruppen dels lätt utrustning dels kompakt
utrustning. Med Lätt utrustning menas teknik för betong, komprimering/kompaktering
samt bygg- och anläggning. Med Kompakt
utrustning avses grävmaskiner, dumprar,
hjullastare m.m. Därutöver erbjuds kunderna
olika tjänster såsom reservdelsförsörjning,
reparationer och underhåll, finansiering och
inhyrning (i Tyskland).

ARLÖV/MALMÖ
1966 etablerades det svenska huvudkontoret i
Södra Sandby, där man efterhand fick inhysa
verksamheten i byggnader med någon kilometers avstånd från varandra. I april invigdes
så det nya huvudkontoret för Sverige i Arlöv, i
utkanten av Malmö, representerande en 60 %
ökning av ytan för verksamheten. Logistiskt
en utmärkt plats med goda möjligheter att
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Interiör från den tunga verkstan. 7 m takhöjd
ger traversen 5,5 m lyfthöjd.

Danske Erik Høi, som tillträdde det svenska VD-jobbet förklarade att han såg fram emot att få
arbeta för dynamiska Wacker Neuson. Erik bor i Danmark och kommer att arbetspendla till Malmö/
Arlöv över Öresundsbron.

Dieter Freisler hedrade invigningen av det nya
svenska huvudkontoret med sin närvaro och
presenterade snabbväxande Wacker Neuson.

Bertil Andersson, servicechef på det svenska
bolaget, visar stolt det välordnade lagret för
mindre komponenter.

smidigt ta emot, hysa och skicka de produkter
gruppen marknadsför.
Företaget disponerar 7500 m2 med 2300 m2
under tak och resten fördelat på ett demoområde och P-platser för besökare. I byggnaden
finns 450 m2 verkstäder och 450 m2 lager.
Knappt 40 miljoner kr har investerats i den
nya anläggningen, utformad i samma arkitektoniska stil som andra Wacker Neusonanläggningar. De statistiska uppgifterna om
olika ytor är naturligtvis inget självändamål
speglar Wacker Neusons möjligheter att nu
reagera snabbare på de svenska kundernas
behov. Den nya anläggningen går för övrigt
in under gruppens miljö- och kvalitetscertifiering.

vara störande. Elutrustning kan betecknas
som ECO-produkter förutsatt att den el som
används för att ladda och/eller driva utrustningen producerats på ett miljövänligt sätt.
Företagets representanter svarade inte på
frågan hur stor del av faktureringen som utgörs av ECO-produkterna, men gjorde samlat
bedömningen att det är en produktkategori
med goda tillväxtmöjligheter.
”Zero emissions, this is part of the future”,
som Dieter Freisler, hitrest europachef uttryckte saken.
En elektrisk hjullastare uppges kunna arbeta omkring 5 timmar på en laddning. I realiteten troligen ungefär ett skift, då det alltid
uppstår pauser där maskinen inte arbetar. Å
andra sidan brukar drifttider med batteribaserad teknik avse miljöer där omgivande
luft håller omkring 20 grader. I Sverige har vi
långa perioder med 0-gradig luft i söder och
sträng kyla i norr, vilket troligen påverkar
drifttiden.

ECO-PRODUKTER
Ett produktavsnitt som gruppen bedömer ha
en intressant potential är ECO-märkta. Det
handlar om eldriven utrustning avsedd för
miljöer där maskinavgaser är riskabla för dem
som arbetar, bor eller vistas i omedelbar anslutning till arbetsplatsen. Arbete med kompaktering i kabelgravar eller inomhus i magasin och förråd kan vara exempel. Ja till och
med vid arbeten nära husväggar kan avgaser

Batteridriven stamp typ AS 50 för klassiska komprimeringsarbeten. Elmotorn ger utsläppsfritt
arbete. Nollutsläpp och låga driftskostnader
kännetecknar de batteridrivna stamparna. Foto:
Wacker Neuson.

dynamiskt företag som Wacker Neuson och
att han avsikt var att ytterligare utveckla synergierna inom verksamheten i de tre skandinaviska länderna och i broderlandet Finland.
Bolaget verkar välrustat för ytterligare expansion. Svensk Rental Tidning gratulerar till den
nya anläggningen och önskar företaget fortsatt framgång i Sverige.

KORT OM
WACKER NEUSON
• Fakturering 2014: 1284 miljoner €
• Beräknad fakturering 2015: 1400-1450 miljoner €
• Fakturering 2014, Sverige: knappt 200 miljoner kr
• Geografisk fördelning: Europa 72 %
			

Nord- och Sydamerika 25 %

			

Asien 3 %

• Antal anställda, globalt: 4400
• Antal anställda, Sverige: 34
• HK globalt : München
• HK Sverige: Malmö/Arlöv

NYE CHEFEN

• Företaget grundat: 1848

Erik Høi, som tillträdde det svenska VDjobbet den 1 maj förklarade avslutningsvis
att han såg fram emot att få arbeta för ett så

• Svenskt dotterbolag sedan: 1966
• Egna kontor (Sverige): Malmö/Arlöv, Bålsta, Göteborg
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En “blänkare” betyder så mycket!

Sedan ett år tillbaka erbjuder Svensk Rental Tidning
ett nytt sätt att synas med sina produkter eller tjänster.
Vi kallar det kort och gott registerannonsering. På en
yta av 60x40 mm kan du som annonsör marknadsföra
dina produkter eller tjänster. Det kan röra sig om en

speciell kampanj eller en specifik produktgrupp inom
ditt sortiment eller helt enkelt en annons som innehåller
ditt företags kontaktuppgifter.
Annonsregistret kommer att finnas med i alla
utgåvor under året till det förmånliga priset av 6 000 kr

för hela sex införande. Annonsens utformning kan du
ändra inför varje nummer om så önskas förutsatt att du
skickar in nytt annonsoriginal till redaktionen.
Om du är intresserad av en registerannons kontakta
tidningen på info@svenskrental.se

Anläggsmaskiner:

Uthyrningssystem:

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

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

LÄTTFLYTTADE
MILJÖCONTAINERS.

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

Hydraulik:

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

Wirtgen Sweden AB

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

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

www.hydroscand.se

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

Liftar/Kranar/Ställningar:
Anz_Wirtgen Sweden_60x40mm.indd 1

30.01.14 14:55

www.brubakken.se

Branschföreningar:

Mycket kraft.
Välj grönt.

Service

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

www.husqvarnacp.se

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

www.blinken.eu

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

0371-500 08

www.faxes.se

Gå gärna in och läs fler nyheter och reportage på:

www.svenskrental.se

SNABBARE OCH ENKLARE
UTHYRNINGSPROCESS
MED MCS UTHYRNINGSPROGRAM
Offerter &
avtal snabbt
och enkelt

Kontroll över
tillgänglighet,
utnyttjandegrad
samt intäkter

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

Automatiska
påminnelser om
underhåll samt full
servicehistorik
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Förslag på utstationeringsregler

OMÖJLIGGÖR UTLÄNDSK ARBETSKRAFT

Sveriges Byggindustrier är i sitt
remissvar starkt kritiska mot de
förslag kring nya utstationeringsregler som har presenterats
i utredaren Anna Middelmans
slutbetänkande. Om förslagen
implementeras skulle det medföra betydande negativa konsekvenser för framför allt byggbranschen, men även samhället
i stort. Sveriges Byggindustrier
menar att det föreslagna strikta
solidaransvaret kommer att medföra både ökade risker och administrativa kostnader för företag i
byggbranschen.
”Förslaget om ett så kal�lat strikt solidariskt ansvar för
andras löner innebär inte någon
effektiv lösning på de problem
som finns i byggbranschen. Lönedumpning och ojusta villkor
finns i den oreglerade delen av
arbetsmarknaden som man ändå
inte kommer åt på detta sätt. De
som däremot kan gynnas av för-

slaget är oseriösa aktörer vilket
innebär ökad brottslighet och
osund konkurrens”, säger Mats
Åkerlind, förhandlingschef Sveriges Byggindustrier.
Sedan tidigare har Sveriges
Byggindustrier betonat att om
regeringen skulle välja att införa
utredningens förslag innebär det
i praktiken att man avskaffar den
svenska modellen.
”Frågan om strikt solidaransvar
i byggbranschen är något som arbetsmarknadsparterna redan har
kommit överens och tecknat
kollektivavtal om. Att dessutom
införa detta via lagstiftning omkullkastar den svenska modellen
där parterna enas om villkoren
på arbetsmarknaden”, säger Mats
Åkerlind, förhandlingschef Sveriges Byggindustrier
Det var den 31 mars som regeringens utredare Anna Middelman presenterade slutbetänkandet i utredningen om

nya utstationeringsregler (til�lämpningsdirektivet till utstationeringslagen). I utredningen
föreslås lagstiftning om strikt
solidariskt entreprenörsansvar i
byggbranschen.

Värmländska
byggföretag
skärper säkerheten

Mats Åkerlind, förhandlingschef
Sveriges Byggindustrier.

Ny konjunkturbedömning från Sveriges Byggindustrier:

Bostadsbyggandet toppar i år
Bygginvesteringarna har lyft
tack vare hushållen som varit
motorn bakom den förbättrade
tillväxten i svensk ekonomi.
Bostadsbyggandet når sin topp
i år, men investeringarna i nya
bostäder
fortsätter att vara
den främsta anledningen till att
bygginvesteringarna ökar både
2015 och 2016. Investeringsuppgången dämpas dock nästa år när
hushållens efterfrågan på nya
bostäder mattas av. Det framgår
av en ny konjunkturprognos från
Sveriges Byggindustrier.
Utvecklingen i världsekonomin går åt rätt håll och även i
Sverige fortsätter ekonomin att
stärkas. Det är hushållen som
kommer att vara motorn för utvecklingen den närmaste framtiden och det var även de som gav
bostadsbyggandet ett lyft under
fjolåret.

”Bostadsbyggandet går fortfarande fantastiskt bra, men vi kan
inte se att det lyfter ytterligare
framöver. Både skattehöjningar
och amorteringskrav kommer
påverka efterfrågan negativt. I
flertalet delsektorer ser det dock

positivt ut, däremot dämpas
byggkonjunkturen av att byggandet inom både industrin och
energisektorn minskar under
2015-2016”, säger Johan Deremar,
nationalekonom Sveriges Byggindustrier.

Bygginvesteringarnas utveckling Investeringsvolym
samt årlig procentuell volymförändring
			 Mdkr
Sektor		2014
Bostäder		 162,0
Lokaler		 137,1
Anläggningar
81,8
Summa
bygginvesteringar
380,9
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Utfall
2014
21
12
9

Prognos
2015
18
2
0

2016
3
1
0
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8
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Sveriges Byggindustrier (BI) satsar nu 50 miljoner kronor på
olika åtgärder för att förbättra
säkerheten på de svenska byggarbetsplatserna. Som ett led i detta
arbete har en arbetsmiljögrupp
bildats av medlemsföretagen i
Värmland. Målet är att genom
samverkan nå samma höga säkerhetsnivå på alla sina byggarbetsplatser.
Första steget är att samtliga
medarbetare i de värmländska
medlemsföretagen ska genomgå webbutbildningen www.
ensakerarbetsplats.se. Gruppen
arbetar också med att ta fram
gemensamma ordnings- och
skyddsregler för byggarbetsplatserna i Värmland.
I arbetsmiljögruppen representeras medlemsföretagen av
AB Karlstads Byggtjänst, Arnessons Betongborrning AB, No
Problem, BBM i Karlstad AB,
Skanska och Sjöströms.
Sveriges Byggindustrier driver
ett riksomfattande säkerhetsarbete under rubriken ”En säker
arbetsplats”. Genom information, utbildning och rådgivning
vill organisationen öka kunskaperna och medvetenheten om
och förändra attityderna till säkerhetsfrågorna. Bland annat har
regionala arbetsmiljörådgivare
anställts för att bistå medlemsföretagen med råd och stöd.

BOBCAT E55W

5.5 TON, OPTIMAL FÖR UTHYRNING

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

WWW.BOBCAT.SE

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

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

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

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

