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Vi säljer och marknadsför Altrex i Sverige.
Skräddarsydda arbetsplattformar.

– det är vi som marknadsför & säljer Altrex i Sverige
Ullevivägen 4 • 197 40 Bro • 08-24 24 24 • www.allaccess.se
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28 På väg
framåt

INNEHÅLL

EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Hyrex höll sitt årsmöte sista veckan i april
och hade denna gång förlagt mötet till
Visby. Av de 92 medlemsföretagen och 55
leverantörsmedlemmarna hade man en god
uppslutning med ca 90 deltagare.

40 Damm och
slam

10 BAUMA 2016
Bauma fortsätter att hålla ställningarna. Ytan på Münchens gamla flygplats är utnyttjad
till bristningsgränsen vilket gör att mässan inte kan öka så mycket mer i antal utställare.
Men besökarantalet ökad med över 50 000 personer på årets mässa.

Lösningar som kan hjälpa demoleringsentreprenören.
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European Rental Association kommer till Sverige
Nu är bygg- och anläggningsarbetena i full gång runt
om i landet vilket gynnar bland annat våra uthyrare.
Extra stort tryck är det förstås i våra storstadsregioner
men även landsorten har faktiskt bra tryck. Det vittnar
många uthyrare om. Dels beror det naturligtvis på
årstiden och dels på den goda konjunkturen som lär
hålla i sig. Även under vinterhalvåret har branschen haft tur med
väderleken så att många jobb
kunnat hållas igång då andra
kategorier av människor hade
önskat sig mer snö och kyla.
I Stockholm sjuder det av
arbeten och många stora byggprojekt slukar arbetskraft och
utrustning. Som vi nämnde om i
förra utgåvan så är stockholmsområdet den storstadsregion i
Europa som expanderar mest
just nu. Men trots allt byggande så saknas fortsatt bostäder. Kanske vi kan se
en början till mättnad av efterfrågan om något år ifall
bostadsbyggandet ökar. Men det faktum att det är
fart i byggandet i Sverige är kanske det som lockat
European Rental Association att hålla sitt konvent i
Stockholm i år. Konventet hålls 8-9 juni på Clarion Sign
Hotel i Stockholm. Det är ett ganska digert program
som börjar den 7:e på kvällen med middag. Nästa dag
börjar med ett besök på en Cramo- eller Ramirent-depå

i Stockholmsområdet. Konventet kommer efter lunch
att öppnas av Vesa Koivula, som helt nyligen lämnade
sin post som VD och CEO för Cramo på grund av
pension. Han ersattes i mars av Leif Gustafsson, tidigare CEO för Stena Recycling International AB. Dagen
fortsätter med en rad föredrag av nyckelpersoner i
den europeiska rentalbranschen
och leverantörer såsom Gerard
Deprez från franska uthyraren
Loxam, Robert Messina från
JLG, Egbert de Jong från DLL,
Christina Lindbäck från NCC
med flera. Efter årsmötesförhandlingar fortsätter dagen
med utställning och på kvällen
hålls European Rental Awards.
Påföljande dag innehåller en
rad olika workshops. Mer information om konventet hittar
du på ERAs hemsida, www.
erarental.com. Svenska branschföreningen Swedish
Rental Association har naturligtvis en nyckelroll när
ERA kommer till Sverige och föreningen passar på att
hålla sin egen årsstämma den 8 juni på förmiddagen.
SRT kommer att närvara på båda eventen och en
rapport publiceras i SRT 4-2016. Mycket på gång i
rentalbranschen i Sverige under juni alltså.
I det här numret av SRT hittar du en hel del matnyttigt. SRT var som vanligt med när Hyrex-kedjan hölls

sitt årsmöte. Den här gången höll man återigen till på
Gotland och mötet samlade som vanligt en stor skara
uthyrare och leverantörer. Mer om mötet på sidorna
28-30. Det här året är också ganska mässintensivt.
Först ut var World of Concrete i Las Vegas, sedan
Nordbygg och Bauma i slutat av mars och april. I
slutet av maj går Maskinexpo av stapeln och i början
av juni är det premiär för nya mässan Svenska Maskinmässan som arrangeras av Maskinleverantörerna
med stöd från Maskinentreprenörerna. I det här numret hittar du summeringar av Nordbygg och Bauma
samt en smygtitt med utställarlista för Svenska
Maskinmässan. SRT kommer naturligtvis att bevaka
både Maskinexpo och Svenska Maskinmässan. Andra
nyttigheter i den här utgåvan är en rad intressanta
pressreleaser, reportage och två temaartiklar, en om
nya markvibratorer och en annan om ny utrustning
för att effektivt ta hand om damm och slam.
Det här blir sista utgåvan innan semestern så jag
skulle också vilja ta tillfället i akt och tillönska alla
våra läsare och annonsörer en riktigt fin sommar
men mycket sol, värme och bad.

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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IMAGINE WHAT’S NEXT.
Get the ultimate view of where construction is going.
Join us at CONEXPO-CON/AGG 2017 for a never-before-seen look at
where your industry, your career, and your business are headed.
The show is advancing to a new level and there is a buzz already
starting. You can be a part of it.

Find out first at www.conexpoconagg.com/future

IF IT’S NEW,
IT’S HERE.

March 7-11, 2017 | Las Vegas Convention Center | Las Vegas, USA
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MÄSSKALENDER
MASKINEXPO 2016

Lyckat möte i Visby!
Efter några fantastisk varma och soliga
dagar har vi nu hamnat i ett normalläge
igen. Växlande molnighet och en regnskur
lite då och då. Det har nu gått en månad
sedan vi inom Hyrex-Kedjan hade vårt
årsmöte. Platsen var Visby på Gotland.
Både gotlänningarna och Visby visade upp
sina bästa sidor.
Jag vill passa på att tacka Roger Gustavsson, Visby Hyresmaskiner som var till
stor hjälp med planerandet och genomförandet av mötet. Förutom årsstämman hade
vi ett digert program med många olika inslag. Företagspresentationer, föreläsningar
om krishantering och om att ingenting är
omöjligt. Vi hann också med ett studiebesök
med lunch hos Visby Hyresmaskiner. Dagen
avslutades med en middag på kvällen och
underhållning med nostalgikänsla. Mer om
detta kan ni läsa om i reportaget från mötet
på sidorna 28-30.
Innan mötet i Visby hade planerna för
höstmötet redan startats upp. Tanken är
att höstmötet ska hållas i Örebro i slutet
av oktober. Mer om detta kommer längre
fram i tiden på vår hemsida. Innan dess ska
vi förhoppningsvis ha en bra sommar med
en välbehövlig semester. Det kan behövas
för att ni alla ska få möjlighet att ladda batterierna inför hösten. Om de prognoser och
indikationer som man hör och läser om slår
in kommer de flesta få mycket att göra både
i höst och förmodligen ett bra tag framöver.
Den 26-28 maj är tid för Maskin-Expo.
I dagsläget har över 300 utställare bokat
monter. I fjol var det 404 utställare och
22185 personer som besökte mässan. Återstår att se om det blir fler besökare i år. En
orsak till att utställarantalet sjunkit är troligen på grund av att Maskinleverantörerna
i år arrangerar sin egen mässa, Svenska
Maskinmässan, den 2-4 juni på Solvalla i
Stockholm. Merparten av föreningens cirka

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

100 medlemmar ställer ut på den nya mäs�san och uteblir från Maskinexpo.
Jag vill slutligen passa på att önska
alla medlemmar och andra läsare en skön
sommar och semester. Till våra medlemmar
vill jag ge en uppmaning att planera in vårt
höstmöte i Örebro i oktober.

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

LOAD UP NORTH 2016

www.hyrex.org
Thomas Truedsson
Ordförande Hyrex-Kedjan

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

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

Följer ni med?

WORLD OF CONCRETE
EUROPE 2015
6-7 september, 2016
Palais des Congrés, Paris
Frankrike
www.paris-intermatconstruction.com

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

Förbättra er
materialhantering
med Merlo
teleskoplastare
Följ med i utvecklingen med Merlo

www.hullert.se

BAUMA CHINA
22-25 November, 2016
Shanghai, Kina
www.baumachina.com

WORLD OF CONCRETE 2017
17-20 januari, 2017
Las Vegas, USA
www.worldofconcrete.com

Tel: 0512-30 00 30
CONEXPO CON-AGG 2017
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SAMOTER 2017
22-25 februari, 2017
Verona Exhibition Centre
Verona, Italien
www.samoter.it
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Alimak Group
stärker sin ledning
Alimak Group meddelar att Stefan Rinaldo blev utsedd till Vice
VD (COO) på Alimak Group AB,
från och med 3 maj 2016.
Tillsättningen ämnar till att
stärka ledningsgruppen inom
Alimak och primärt fokus för
rollen som Vice VD kommer att
vara M&A-integration, juridik,
IT, compliance och riskhantering
samt strategiska projekt. Funktionen blir instrumentell för att
supportera Alimaks tillväxtplan.

Alimak Group tar
ytterligare ordrar
Alimak Group (Alimak), marknadsledande inom vertikala transportlösningar, utvecklar partnerskapet med Bigge, en av USA:s
främsta globala kranföretag, och
har glädjen att meddela en ny order till ett värde av 16,5 MSEK.
Bigge har nyligen kompletterat sin växande flotta av hissar
med Alimak Scando 650 och 450.
För några veckor sedan på Bauma, världens största byggmässa i
München, Tyskland, deltog Alimak vid Bigges jubileum och ägarskap av 100 Alimak hissar.

Jonas Torbjörner ny säljare
Brubakken utökar sin säljkår och
anställer Jonas Torbjörner som
säljare. ”Jonas har lång och gedigen erfarenhet från maskinbranschen i Sverige. Han kommer att
erbjuda våra kunder en stor portion kunskap tillsammans med
våra produkter och tjänster.
Jonas kommer att utgå från
Stockholm men arbeta i hela
östra Mellansverige. Ett område
med många stora industrier,
hamnar och terminaler”, säger
Hans Ardstedt, försäljningschef
för Brubakkens truckförsäljning
i Sverige.
Då Jonas varit i branschen i över
19 år, kommer säkerligen många av
er att känna igen honom!

EXPANSION, NYA LOKALER
OCH NY LOGGA HOS CARLSSON & CO AB

sviveltippning i 180° och har en
körhastighet 38 km/h. Maskinen
är försedd med DPF diesel partikelfilter och maskinen klarar
stigningar på 60°. Den har kamera
både fram och bak och en 7-tums
skärm inne i hytten. Föraren sitter
så att den alltid ser lasten både vid
lastning och när man ska tippa.
Rymlig hytt med otroligt bra sikt
åt alla håll med värme. Även bra
ventilation på sommaren. Kapacitet är 10000 kg och 4790 liter och
maskinen har dessutom ett konkurrenskraftigt pris.
Shamrock är generalagent för
AUSAs teleskoplastare och dumpers i Sverige. “AUSA är framstående på dumpers och erbjuder
det mest varierade utbudet av
dumprar på marknaden”, säger Magnus Andersson, VD på
Shamrock Truck AB.

I slutet av april stod bygget klart
och invigningen av Carlsson &
Co nya lokaler hölls 29-30 april
på Oktanvägen 15 B på Smedjeholmens industriområde norr
om Falkenberg.
Ändamålsenliga och mer än
dubbelt så stora lokaler i ett plan
med mycket bra skyltläge har stått
på önskelistan i många år och har
nu infriats. Fem gånger så stor
verkstad och effektivare lager gör
att man är rustade för framtiden
och klarar att möta en större efterfrågan. Man har idag ett stort utbud av kvalitetsmaskiner som man
är generalagenter för såsom Messersi minidumper och minigrävare, Denka, Easy Lift och Europelift
vilket ger bolaget ett brett sortiment av populära skyliftar. Man är
även återförsäljare för bland annat
Giant minilastare i Halland, Bren-

derup och Brian James släpvagnar
samt Kärcher högtryckstvättar.
”Vår största satsning någonsin
och då är det viktig att göra den
innan bäst före datumen går ut”,
säger Björn Carlson. ”Vi köpte
mark intill motorvägen som inte
var planlagd för 15 år sedan där vi
hade tänkt bygga men vi fick inga
besked om när planläggningen
skulle komma i gång. Därför valde vi denna plats i stället och det
är vi mycket glada för idag. Vi har
växt med en tjänst på ekonomi
och administration och kommer
även att växa med verkstadspersonalen.”
Vid invigningen av de nya lokalerna premiärvisades den nya
dumpern AUSA D 1000 APG på
10 ton. Ausa D 1000 APG är en
kompakt maskin som väger endast 5000 kg. Den är försedd med

Ramirent tecknar
ramavtal med JM
för leverans av
maskinuthyrningslösningar

FÖRSVARSMAKTEN VALDE MERLO TELESKOPLASTARE

Ramirent AB har tecknat ramavtal med JM AB för leverans av
maskinuthyrningslösningar som
täcker största delen av Ramirents
produktgrupper. Avtalet är tecknat på 3 år med möjlighet till förlängning.
”Vi är mycket glada över det
förtroende JM visar oss med att
teckna detta avtal och ser framemot att jobba i nära samarbete
för att stöda JM i att skapa säkra
och eﬀektiva byggprojekt”, säger
Jonas Söderkvist, VD för Ramirent AB.

Svensk Rental Tidning • Maj - Juni 2016 • www.SvenskRental.se

Svenska Försvarsmakten har återigen valt Merlo teleskoplastare.
Ett tiotal Merlo 72.10 levereras av
AB Hüllert Maskin under 2016.
Förra gången Hüllert Maskin
fick förtroendet att leverera teleskoplastare till försvaret var
2008, då 21 Merlo togs i bruk
på förband och flygplatser runt
landet. Den här gången handlar
beställningen om ett tiotal maskiner. Precis som förra gången
gäller det modellen 72.10 med
lyftkapacitet på 7200 kilo och
lyfthöjd på 9,4 meter. Maskinen
väger drygt 10 ton.
Maskinerna är militärgrönt
lackerade och har även specialutrustats för sitt syfte. De har exempelvis entreprenaddäck för att
klara terrängkörning och fästöglor

för att kunna transporteras med
flygplan av typ Herkules och C-17.
Maskinerna ingår som en viktig del i den organisation som
svarar för arméns transportlogistik, både här hemma i Sverige och
vid uppdrag utomlands.

7

Johan Svedlund, ordförande i
Swedish Rental Association
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Ring Stefan Larsson
på 070-516 96 36
kaeser.se

SNART RIKTIG
SOMMAR
Tänk vad glad man blir när vädret
är vackert, som vår underbara
sommar över Kristi Himmelsfärd!
Ny grönska och blommande
körsbärsträd, allt på en gång. När
jag satt på lantstället och fikade
var det nästan så man kunde se
att gräset hade växt under tiden.
Härligt! Tar gärna många repriser
på dessa dagar, och speciellt efter
Pingsten som bjöd på mindre
roligt väder. Det gäller att ta sig
tid att njuta när det bjuds och
försöka leva i nuet.
Marknaden i Sverige är fortsatt stark, speciellt i storstäderna,
med alla infrastruktursatsningar.
Senaste prognos för året från BI,
indikerar ett fortsatt starkt bostadsbyggande, men en minskning på anläggningssidan. Totalökningen för året bedöms
till 4%, och fortsatt stabilt för
2017. Efterfrågan på bostäder
är mycket stor och det medför
fortsatt prisuppgång på bostadsrätter. Men hur och var bostäder
för ungdomar och nyanlända
ska byggas är en utmaning, för

här måste nya effektiva metoder
komma fram.
Vårt interna arbete inom SRA
har som tidigare fokus på säkerhet. En arbetsmiljögrupp med
medlemmarnas specialister är
under bildande för att bli mer
proaktiva gentemot myndigheter
och marknad. Vi har också kontakter med våra skandinaviska
systerföreningar där vi försöker
sprida vårt PSI arbete till dessa
länder, för medlemmarnas och
våra partners bästa.
Välkommen till vår årsstämma
den 8 juni som vi i år har på Hotel
Clarion Sign vid Norra Bantorget i
Stockholm. Samtidigt har ERA, European Rental Association, konvent
i Stockholm 8-9 juni. Intressant för
den som vill träffa europeiska kollegor och leverantörer. Läs mera på
vår hemsida www.swedishrental.se
där det finns länk till ERA.
Ser fram mot att mötas där!
Johan Svedlund
Ordförande Swedish
Rental Association

www.SvenskRental.se • Maj - Juni 2016 • Svensk Rental Tidning
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KONJUNKTURBAROMETERN

April 2016

BRIST PÅ
PERSONAL
I FLERA
BRANSCHER
Barometerindikatorn, som sammanfattar
hushållens och företagens syn på ekonomin, föll från 106,3 i mars till 104,6 i april.
Det är tredje månaden i rad som barometerindikatorn faller, men den pekar fortfarande på stark tillväxt i svensk ekonomi.
Konfidensindikatorerna för tillverkningsindustri och hushåll föll i april. Industriföretagens förtroende är dock fortfarande relativt högt medan hushållen är mer
pessimistiska än normalt, åtminstone om svensk ekonomi. Konfidensindikatorn
för bygg- och anläggningsverksamhet ändrades inte nämnvärt och fortsätter att
indikera ett mycket starkt läge, medan indikatorerna för detaljhandeln och de
privata tjänstenäringarna ökade något.
Företagens samlade omdöme om rådande efterfrågeläge ligger kvar på en
förhållandevis hög nivå, men har dämpats något de senaste månaderna. Andelen
företag som svarar att de har brist på arbetskraft har trendmässigt ökat sedan mitten av 2013 och steg ytterligare i april till 28 procent. Företagens anställningsplaner
är mer optimistiska än normalt och indikerar en ökad sysselsättning i näringslivet
de närmaste tre månaderna. Den enda sektor som aviserar en minskning av antalet
anställda är tillverkningsindustrin.
Priserna uppges sammantaget ha ökat något i näringslivet de senaste tre
månaderna, även om andelen företag som redovisar prishöjningar har minskat
något sedan januari. Företagen fortsätter att vara relativt nöjda med lönsamheten.

Svensk Rental Tidning • Maj - Juni 2016 • www.SvenskRental.se

Sandvik utser personaldirektör
Johan Kerstell har utnämnts till
personaldirektör och medlem av
Sandviks koncernledning. Han
tillträder den 1 juni 2016.
Johan Kerstell, som är 45 år,
har arbetat på Sandvik sedan
2004. Han är idag personalchef
vid Sandvik Coromant. Innan
han började på Sandvik arbetade
Johan Kerstell bland annat på
Cap Gemini. Johan Kerstell har
en magisterexamen i ekonomi
från Uppsala universitet.
”Johan kombinerar en mycket
god affärsförståelse med ett strategiskt perspektiv och fokus på
genomförande. Han har bred erfarenhet av HR och ett utmärkt
nätverk inom Sandvik och Sandvik
HR. Han kommer att spela en vik-

tig roll för Sandviks fortsatta utveckling och vårt arbete att främja
en kultur av kundfokus och innovation”, säger Björn Rosengren,
Sandviks VD och koncernchef.
Johan Kerstell efterträder
Anna Vikström Persson, som
lämnar Sandvik den 1 juni 2016,
vilket annonserades den 18 februari 2016.

RAMIRENT VINNER ECOONLINE
AWARD FÖR SITT KEMIKALIEARBETE
Under 2015 minskade Ramirent
antalet kemikalier i verksamheten med nästa hälften, 46 procent. Detta efter en implementering av EcoOnline som infördes i
alla länder där Ramirent är verksamma. Nu har Ramirent Sverige
vunnit EcoOnline Award, ett pris
som delas ut till företag som aktivt arbetar förebyggande med
kemikalier. Ramirent Sverige har
arbetat med EcoOnline sedan
2012 och var drivande när det infördes i alla länder 2015.
På byggarbetsplatser används
många olika kemikalier, i allt
från kraftiga rengöringsmedel
till bränsle och industrioljor.
Ramirent, som har ett omfattande hållbarhetsarbete, lyckades
minska antalet kemikalier med
46 procent förra året.
”Vi vill, och ska, förbättra vår
bransch. Detta visar att vi med
ganska enkla medel kan förbättra
kemikalieanvändningen. Vår kemikaliehantering skyddar våra
anställda och miljön samtidigt
som det sparar tid. EcoOnline
har gjort både hanteringen av
kemikalier och kemikalielagstiftningen begriplig för våra medarbetare”, säger Jonas Söderkvist,
vd på Ramirent.
EU-lagstiftningen i ämnet är
komplex och innehåller över 800
lagar som reglerar användningen

av kemikalier. EcoOnline gör den
komplicerade lagstiftningen lättnavigerad och hjälper både medarbetare och kunder att hantera
kemikalier på ett säkert sätt. Med
EcoOnline Award lyfts företag
som tar fram riskbedömningar,
arbetar förebyggande och har en
strategi för ersättningar i det internetbaserade kemikalieregistret EcoArchive.
”Riskbedömning är inte bara
ett lagkrav, det är också livsviktigt för våra medarbetare och
kunder. Vi vill att alla ska känna
sig trygga på arbetsplatsen. Våra
kollegor världen över har gjort
ett fantastiskt jobb med att implementera EcoOnline. Att vinna
det här priset stärker ytterligare
Ramirents positionering som en
ledande aktör som stöder hållbar
utveckling”, säger Kurt Anderson, HSEQ-chef i Sverige och
Danmark samt produktansvarig
för EcoOnline på Ramirent.
Priset delades ut nyligen på
Miljö- och kemidagarna i Göteborg. Ramirents KMA samordnare Katarina Lekmo och Pia EK,
som jobbar i Kurt Anderssons
team, mottog priset vid EcoOnlines Miljö- och Kemidagar. Tidigare vinnare av EcoOnline Award
är Borås Djurpark (2015), Mekonomen (2014), Unilabs (2013) och
Roxtec (2011).

Nu kan du också beställa
i vår nyöppnade
webbshop!

DET FARLIGA ÄR DET DU INTE SER
Vissa faror är lätta att upptäcka, en del faror ser man inte ens. De allra minsta
partiklarna som är osynliga för dig, tar sig längst in i lungan, och stannar där.
Den bästa lösningen är därför att suga upp osynligt och synligt damm direkt
vid källan. En ren arbetsmiljö leder dessutom till en friskare arbetsplats, färre
driftstopp och högre produktkvalitet. Något som vi kallar för Healthy Business.
Gå in på dustcontrol.se och läs mer om hur vi tar hand om det du inte ser.
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Bauma slutar aldrig

ATT ÖVERRASKA

Bauma fortsätter att hålla ställningarna. Ytan på Münchens gamla flygplats är utnyttjad till bristningsgränsen vilket gör att mässan inte kan öka så mycket mer i antal
utställare. Men besökarantalet ökad med över 50 000 personer på årets mässa.

N

u är mässfesten över för den här
gången, den tyska alltså som vi kal�lar Bauma. Och mässan gjorde ingen
missnöjd den här gången heller. Trots att
det inte fanns några extra utställarytor den
här gången lyckades man ändå öka antalet
utställare till 3423 från 58 olika länder. Dock
endast med blygsamma två utställare och ett
mera land. I år besöktes mässan av 580 000
personer från 200 olika länder som är nästan
50 000 fler besökare än 2013.

INTEGRATION VAR SNACKISEN
Går man på mässa så är det lite inbyggt att
man vill se nyheter. Men med de senaste åren
kraftiga ökning av mässor är det en omöjlighet för våra tillverkare att prestera nyheter till
varje mässa. Det håller på att svänga tillbaka
där branschen var på 1970- och 1980-talen att
nyheter lanserades när de var klara oavsett
om det var en mässa eller inte lämpligt i tiden.
Men då det gäller Bauma så är det lite speciellt. Alla tillverkare vet att mässan är den
bästa för att kraftfullt marknadsföra nya produkter och även trender. För ett antal år sedan introducerades på allvar högfrekvenstekniken just på Bauma. Det var också här som
slipning av betonggolv tog fart såsom användandet av hydraulhammare, betongsaxar, liftar och markvibratorer. När det gäller HF-tekniken var trenden tydlig att detta var den nya

tekniken som skulle komma att regera inom
håltagningsbranschen framöver. Idag är the
HF som gäller för det flesta håltagningsentreprenörer i alla fall i Europa. På årets mäs�sa var trenden “integration”. Men i det här
fallet handlade det inte om flyktingar utan
framförallt stora väggsågar med integrerad
kraftenhet i själva sågen med bibehållande
av en hyfsat låg vikt. Små väggsågar med integrerad elbox har funnits på marknaden ett
tag tack vare Tyrolit och Hilti men nu var det
alltså dags för stora sågar. Pentruder visade
en prototyp på 15kW, Pentruder RS2, öppet i
montern. En prototyp som beräknas komma
i produktion senare i höst. Hiltis nyhet var
det en hel del hemlighetsmakeri omkring
och den visades för utvalda i Hiltis lounge
intill hall A1. Här handlar det om en 18kW
såg helt i titan. Ingen av tillverkarna lämnade ifrån sig några specifikationer så branschen får hålla sig ett tag till.

MÅNGA NYHETER
MEN FÄRRE INNOVATIONER
Årets utgåva av Bauma bjöd annars inte på
några riktigt stora innovationer men väl en
hel del intressanta produktnyheter och uppgraderingar av existerande produkter. Den
här artikeln ger mera en övergripande bild av
vad som visades under mässan och kommande utgåvor kommer vi att gå in mera i detalj.
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Husqvarna imponerade som vanligt med en
stor monter och en hel del nya produkter. En
del av dom har vi redan berättat om och som
även visades på World of Concrete. Husqvarnas stora powerpack till Prime-serien PP490
gör nu att alla verktygen kan köras kraftfullt
i serien. Nytt var också fjärrstyrda golvslipen
PG 680 RC. Man visade också den uppgraderade elkapen K6500, den nya sågvagnen för
K760, nya verktygsserien Redi Lock och det
nya serviceprogrammet UpCare. Men som
alltid har Husqvarna några kort i rockärmen
och man passade på att visa två nya vägsågar för bland annat läggning av fiberkabel, FS
5000D och FS7000D, ett projekt som Husqvarna arbetat med under en längre tid. En
annan intressant nyhet var en sticksågsmodul
som enkelt appliceras på någon av Husqvarnas väggsågar. Sticksågsmodulen har beteckningen WSC 40 och kan med några enkla
moment installeras på väggsågen för att exempelvis eliminera översågning.
Tyrolit visade sin nya lätta väggsåg
WSE811*** med integrerat kraftaggregat
som marknaden hunnit bekanta sig med ett
tag. Nytt var också torrborrningssystemet
DME19DP, en ny handhållen ringsåg kallad
HRE400***, handsågen HBE350*** och ett
utvidgning av våtborrningssystemet. Nyheter
från Hilti förutom den nya hemliga stora integrerade väggsågen så visade man även sin

Canycom slyklippare

Canycom S75 lastar från 750 kg till 2,5 ton. Kan förses med separat
lastare. Samtliga modeller med hydrostatisk drivning samt flak som
kan svängas hydrauliskt 180 grader. Lastaren monteras på flaket och
följer flaket.
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lilla integrerade väggsåg samt hela sitt borrsystemprogram med integrerade E-boxar.
Man visade också flertalet nya diamantverktyg samt den nya utbytbara modulen för borrkronor som innebär att håltagaren inte länge
behöver släpa runt på en massa borrstål utan
byte bara ut segmentdelen som är en ring
med bajonettfattning.
Pentruder, som delade monter med tyska
Hydro Tec, visade förutom prototypen av sin
stora väggsåg, Pentruder RS2, med integrerat
kraftaggregat många nyheter och uppgradering. RS2 kommer för övrigt att väga cirka 25
kg. Nyheter var exempelvis att borrstativen
försetts med vattenpass för exakt positionering och kan fås med hjulsats, samtliga maskiner kan nu köras med trådlös fjärrkontroll,
vajersågen har fått en ny fotplatta, nytt klingskydd vid sågning med dubbla klingor. Borr-

systemen kan nu vinklas steglöst på borrstativet och en ny stämp är under utveckling.
Andra stora namn som ställde ut och visade nyheter var Gölz, Heger, ICS Blount,
Lissmac, Dr Schulze, Braun, Solga, Stihl, Cedima, WEKA, WideCut, Dr Bender, Adamas,
Otto Baier, Hakken, Ehwa Diamond och
många fler. Så här långt har vi bara redogjort
för utställare inom sektorn håltagning i hall
A1. Stihl var för övrigt först med att lansera en
batteridriven handhållen betongkap.

SLIPNING OCH POLERING AV
BETONGGOLV FORTSATT STARKT
I samma hall fanns också en rad utställare av
maskiner och utrustningar för slipning och
polering av betonggolv. En nyhet inom denna
sektor, som vi redan nämnt om, var Husqvarnas nya radiostyrda golvslip.

Billiftar, lätta lastbilar
Billiftar, tunga lastbilar
Billiftar för belysningsunderhåll
Brubakken AB 010-722 30 00 www.brubakken.se
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Scanmaskin visade sin nya smarta golvslip,
Scan Combiflex 650 DSP, med ett effektivt
databaserat system som leder operatören genom arbetet. En annan nyhet var att Scanmaskin offentliggjorde sitt nya samarbete med
tyska tillverkaren Heger Diamond Tools som
kommer ta hand om marknadsföring och
försäljning av Scanmaskiners produkter på
den tyska marknaden. En bra distributör och
ett viktigt steg för Scanmaskins utveckling i
Tyskland.
Tyska Schwamborn visa sin nya stora golvslip Schwamborn DSM 800.
Ställde ut gjorde även bulgariska tillverkaren Superabrasive som visade en ny serie
självgående golvslipar med slipytedimensioner från 650 till 800 mm. Fredrik Andersson,
som är ansvarig för försäljningen i Tyskland
och Österrike berättar att detta är en ekono-

www.swedishrental.se

HYR UT MER
VÄX MER
PRESTERA MER
med MCS Uthyrningslösning
och våra integrerade mobila appar
Med vår innovativa teknologi kan ni effektivisera era uthyrningsprocesser
och uppnå och prestera mer. Kontakta oss på tel: +46 (0)8-50 52 10 42 eller
www.mcs-software.se
MCS Svensk Rental Mobile App 186x90 v2.indd 1

14/03/2016 14:58
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mivariant för golvslipning. “Det är inte alltid
man behöver en radiostyrd golvslip utan det
går lika bra med en självgående som kan ställas in och som följer en exakt position exempelvis när det är stora ytor som ska slipas eller
poleras. Att välja bort radiostyrningen gör i
vårt fall en upp till 30% billigare maskin med
samma prestanda som en radiostyrd”, berättar Fredrik. Fredrik har arbetat för Superabrasive i två år nu och jobbade tidigare för HTC
på den tyskspråkiga marknaden.
HTC visade sina nyheter som lanserats
under det senaste halvåret. Bland annat visade man en ny app samt en översikt över
diamantverktyg som förenklar valet för användaren. Bolaget meddelade att man nyligen
anställt en ny chef för avdelningen för diamantverktyg samt att Magnus Titus anställts
som exportchef. Titus startar sin anställning
under maj och har tidigare arbetat för Ångpanneföreningen och Sandvik. Andra tillverkare inom sektorn slipning och polering av
betonggolv som visade upp sig var Blastrac,
Janser, Airtec, Contec, Klindex med flera.
Företaget Impacts ställde också ut som på
Bauma lanserade amerikanska bolaget National Flooring Equipments produkter samt
även den välkända Prepmastern som tillverkas av amerikanska STI.

Inom sektorn maskiner och utrustningar
för stofthantering och luftrening gjorde Pullman Ermator ett starkt avtryck med en stor
monter med bra placering precis i början av
hall A1. Företaget har lanserat ett stort antal maskiner under de senaste åren så det
var kanske inte så många sprillans nyheter
i monter men man visade en stor del av sitt
sortiment. Nytt var dock företagets breda sortiment av dammkåpor som lanserades redan
på World of Concrete. I närheten till Pullman
Ermator ställde Dustcontrol ut, med sitt tyska dotterbolag, som bland annat visade sina
nya “Tromber“ med tredjepartintag och som
godkänts för den tuffa tyska marknaden där
miljökraven är extremt höga. Ett stycke därifrån ställde danska Brøndum ut som visade
nya Ronda 2800. Tyska Heylo visade också
en rad nyheter bland annat en luftrenare kal�lad FT 1200. Du hittar mera information om
produkten på sidan 18.

NYHETER INOM
RIVNINGSUTRUSTNING
Vad gäller andra produkter som vi bevakar i
SRT som rivningsverktyg, rivningsrobotar,
grävare, utlastningsutrustning, mobila krossar och siktar, krosskopor, vattenkanoner
med mera så återfanns dessa produkter på ut-
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omhusområdet eller spridda över de övriga 15
hallarna. Rivningsverktyg som hydraulhammare, betongsaxar, pulveriserar och annat
återfanns framförallt i hall B4 och på utomhusområdet.
Brokk ställde ut utomhus tillsammans
med systerföretagen Darda, Kinshofer och
Demarec. Brokk har hållit ett högt tempo i sin
produktutveckling och det var nog ingen som
hade väntat att man skulle lanserar ytterligare
en ny robot på Bauma då man släppte sin lilla
dieseldrivna robot Brokk 120D på World of
Concrete. Så man överraskade med att visa
nya Brokk 280 på mässan. Brokk 280 levererar
20% mera kraft än Brokk 260. Den är försedd
med ett helt nytt elsystem och datasystemet
Brokk Smart System™. Maskinen har fått en
ny design, man har ökat robotens stabilitet,
strålkastarna är skyddade mot nedfallande
rivningsmaterial, en del ingående material
har gjorts mera hållfast för att klarar tuffa arbeten. Roboten väger 3150 och är lite tyngre
än föregångaren Brokk 260. Eva Skinner på
Brokk tror att 280:an kommer att bli populär
bland användarna. Andra nyheter som visades var en ny simulator och så förstås Brokk
120D. Även Darda och Demarec introducerade ett antal nya rivningsverktyg på mässan.
Också på utomhusområdet återfanns Atlas Copco som visade en rad nya produkter.
Bland annat visade man nya rotationsfräsen
CC 5000, nya betongsaxen CB 2500, man
visade sitt sortiment av stålsaxar i SC-serien,
MH-seriens materialhanterare och den nya
serien Hydro Magnet som finns i två versioner samt nya hammaren SB 1102.
Utomhus visade också Furukawa en rad
nyheter som vi berättat om tidigare såsom nya
FXj-serien. Man visade även nya betongsaxen
V22ER S samt nya betongsaxen VMX. Ny är
också rälsklippen RC22ER.
Italienska tillverkaren Indeco lanserade
ett nytt bränslesparande system på alla sina
hammare kallat FS. Indeco serier av fasta och
roterande pulveriserar har uppgraderats och
även försetts med utbytbara tänder. Indecos
multiprocessor och sin serie av rivningsgriper
har designats om och finns nu i fem storlekar.
På utomhusområdet ställde även Avant
Tecno ut och visade en rad nya produkter.
Mer om dem kan du läsa i ett separat reportage i tidningen. Man visade också sin riv-
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ningsrobot men inga nya modeller lanserades
i fråga om rivningsrobotar från Avant Tecno.
I hall B4 flockades leverantörerna av rivningsverktyg såsom Simex, Ramtec, Rotar, VTN,
Promove, Mantovanibenne, Italmek, Trevi
Benne och många fler.
Trevi Benne visade sina senaste nyheter och bland annat sitt nya booster system.
Man passade även på att lansera en påkostad
kundtidning på över 100 sidor med en rad intressant reportage runt om i världen om företagets produkter.
Återigen utomhus visade leverantörerna
av mobil återvinningsutrustning upp sina nyheter. Mer om det går att läsa i den separata
temaartikeln i det här numret. Men utställarna
var bland andra Doppstadt, Rubble Master,
Metso, Rockster, dsb innocrush, Kleemann

®

och Powerscreen. Med mängden utställare och
nyheter är det omöjligt att ge rättvisa till alla
med bara en artikel på några få sidor. Därför
kommer vi att dela upp nyhetsrapportering i
flera artiklar framöver där vi separat redogör
för nya produkter som visades på Bauma.
De produkter som vi också förknippar
med rentalbranschen är olika typer av liftar,
markvibratorer, kompressorer, generatorer,

Pelarliftar
Vertikalliftar
Saxliftar, el och diesel

tvättutrustningar och mycket mera. På liftsidan fanns en uppsjö av utställare och samtliga
av de kända märkena som vi skriver om i SRT
var naturligtvis representerade.
I Manitous monter stötte SRTs utsände på
företagets All Access nyckelpersoner Jessica
Huhtala och Josefine Bratowski som visade
på särskilt en intressant produkt som man
kommer satsa på i Sverige, Manitou 160 ATJ.

Bomliftar med vikarm
Bomliftar med rak arm
Larvbandsliftar
Brubakken AB 010-722 30 00 www.brubakken.se
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NORDBYGG
MED SMAKPROV
Bara en vecka innan Bauma arrangerades årets upplaga av Nordbygg.
Trots närheten till den tyska mässan gjorde Nordbygg ingen besviken
utan lockade 900 utställare och över 48 000 besökare.

I

denna mässintensiva tid som vi lever i 2016
är det svårt att ge rättvisa åt alla mässor.
Främst beror det på att den tyska mässan
Bauma tar väldigt mycket utrymme. Det som
dock underlättar är att de flesta produkter
som lanseras i år visas i princip på alla mässor,
både lokala och internationella.

EN UPPVÄRMNING INFÖR BAUMA
Årets Nordbygg blev lite av en uppvärmning
inför Bauma som arrangerades bara en vecka
senare. B-hallen var som vanligt den hall som
var mest intressant för SRT och de flesta och
största leverantörerna till rentalbranschen var
där. Bland leverantörerna av byggdammsugare och luftrenare syntes Pullman Ermator

som visade sitt breda program. En av nyheterna var saneringsskåpet CC800 och så visade
man sina nya dammkåpor. Strax intill ställde
Dustcontrol ut som bland annat visade sina
nya så kallade tromber. BVM visade nya luftrenare FT 1200 från Heylo.
Och om leverantörerna av stofthanteringsutrustning var där var det heller inte svårt att
hitta leverantörerna av maskiner för slipning
och polering av golv. Scanmaskin visade stora
delar av sitt sortiment med fokus på nya fjärrstyrda 650 som också utrustats med ett smart
datasystem som underlättar för operatören
att välja rätt verktyg, rätt slipprogram. En utmärkt maskin för rentalbranshen. Naturligtvis var även HTC där och visade sina senaste
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nyheter inklusive en ny app som hjälper användarna att välja rätt verktyg. Jack Midhage
AB visade luftrenarsystemet Oxysan som blivit mycket uppskattade på marknaden och så
visade man nya golvslipen Barracuda S4.
Accessföretaget Zip Up Svenska AB hade
som vanligt laddat med många nyheter som
ägaren Rickard Holmlund var snabb att berätta om. Han visade en ny förbättrad ställning från Instant, en ny materiallyft, ett nytt
smidigt skyddsräcke för arbeten på höga höjder och en ny lift från franska ATN kallad Piaf
1000R. Man är som bekant återförsäljare av
Snorkel och visade nya pelarliften Snorkel
TM12 med utskjutbar korg samt saxliften
Snorkel S3219E. Bland nyheterna återfanns

vilken uppgift har du framför
dig? vi har rätt maskin för
jobbet – och för kroppen.

En bra vardag.
Varje dag.
I vårt sortiment finns en maskin för varje tänkbart användningsområde inom bygg, sanering,
rivning och håltagning. Kraftfulla luftrenare, stoftavskiljare och våtsugar som effektivt tar
hand om slammet och dammet – samtidigt som de är snälla mot din kropp.
På Pullman Ermator låter vi nämligen din arbetsmiljö styra vår produktutveckling. Därför
sitter det H13-filter i alla våra stoftavskiljare och luftrenare – för att skona dina lungor. Vi kan
också erbjuda Longopac® till alla våra stoftasvkiljare, för helt dammfria påsbyten. På våtsugarna
sitter en utkastarpump som underlättar tömning av det som sugits upp. Sist men inte minst
har maskinerna ergonomiska handtag, en låg vikt och hjul som gör dem lätta att flytta
– allt för att spara din rygg.
Vi bygger maskiner för alla som vill ha en bra vardag. Varje dag.

pullman-ermator.se
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naturligtvis nya Dino 120TB som Dinolift
även visade på Bauma. Zip Up är distributör
av Dinos produkter i Sverige sedan länge. Av
utrymmesbrist kunde man inte visa den nya
lastbilsliften från GSR så istället visade man
en stor bild av produkten.
Visade många nyheter gjorde också företaget Brubakken. Två av nyheterna var Omme
1300E och Omme 1700 EX som du kan läsa
mer om på sidan 36. En annan nyhet var Hubtex som är en ny serie materialhanterare som
Brubakken börjat sälja. Mer om dessa produkter på sidan 46.

FÄRRE BESÖKARE ÄN 2014
Andra utställare på mässan var Ramirent,
Cramo, Topcon genom Blinken Tool, Ställningsgrossisten och Husqvarna. Husqvarna
visade sina nya fjärrstyrda golvslip men var
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annars ganska försiktiga med sin senaste nyheter som istället visades på Bauma veckan
efter. Mer om nyheterna kan du läsa i Baumareportaget i detta nummer. Atlas Copco fanns
på plats med flera av sina senast modeller av
pumpar, kompressorer, bilningsspett med
mera. Kaeser ställde ut, Swepac, Nordfarm
med Avnat Tecnos kompaktmaskiner och i
samma monter ställde JR Maskin ut Avant
Tecnos liftserie Leguan. I vanlig ordning fanns
alla leverantörer och handhållna elmaskiner
med på mässan för att inte nämna alla leverantörer av olika typer av arbetskläder. Totalt
ställde 900 företag ut på Nordbygg 2016 och
mässan lockade under de fyra mässdagarna
totalt 48 000 besökare vilket var knappt 4500
färre än 2014. En orsak till minskningen är
troligen att en del valde att lägga pengarna på
en resa till Tyskland veckan efter istället.

Omåttlig i prestanda,
sparsam i förbrukning!
Vilket arbete våra nya 6 till 10
ton-grävmaskiner klarar av med
en tankning är helt enastående.
Läs mer om alla fördelar på:
www.wackerneuson.com/6-10t

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

SONALBOD

SÅLD FÖR 42 500kr

PICKUP

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

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

Nyhe

t!

Mottagare Topcon
LS-100D med
tydlig mm visning
i displayen.

Två-falls laser som är byggd utifrån
den svenska marknadens krav på
specifikationer och prestanda.

Planlaser som är helt självnivellerande
och även utrustad med lutningsfunktion.

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

www.blinken.eu
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DS18DBL2 – STARKT TILLSKOTT
I HITACHIS BREDA 18V SORTIMENT

SEMPERIT UTÖKAR
RUNNER-DÄCKFAMILJEN
Efter den framgångsrika lanseringen under
det gångna året presenterar Semperit fler
däck till sin nya Runner-däckfamilj. För användning i kombinerad nationell och internationell trafik finns det nya styraxeldäcket
Runner F2 och drivaxeldäcket Runner D2
även med dimensionen 315/70 R22.5. De nya
däcken erbjuder en hög kilometerprestanda
och är samtidigt bränsleffektiva. Den kompletta däckfamiljen inkl. trailer-däcket presenterades för första gången på Commercial
Vehicle Show 2016 i Birmingham.
Den nydesignade slitbanan med kompakt
mönster (”Void Optimized Pattern”) och de
speciellt utvecklade gummiblandningarna
gör dessa däck till mästare vad det gäller milage. ”Med Runner-familjen erbjuder Semperit
robusta däck som ger kilometer efter kilometer pålitlig prestanda. Med dessa däck kommer man överallt, från motorvägen hela vägen upp på berget”, förklarar Daniel Gainza,
marknadschef för lastbilsdäck EMEA på Continental som varumärket Semperit tillhör.
Lanseringen av den nya Semperit-serien
avrundas naturligtvis på riktigt först när det
nya trailerdäcket börjar säljas.

Hitachi lanserar ny batteridriven borrskruvdragare med kolborstfri motor och
den nya teknologin RFC som förhindrar
vridning av maskin vid fastkörning.
Den nya borrskruvdragaren DS18DBL2
är en stark mobil enhet med max moment
på 136 Nm.
Sin låga vikt på 2,5 kg tillsammans med
den ergonomiska maskinkroppen och Hitachis välkända smala gummerade grepp
gör applikationerna enkla och ger suverän manövrering. Teknologin RFC (Reactive Force Control) förhindrar vridning av
maskin vid fastkörning och således också
vridning av arm. Teknologin innebär ökad
säkerhet genom att motorn stannar vid
plötsliga händelser och undviker sk. ”kickback” till exempel då verktyget fastnar i
materialet.
DS18DBL2 har snabbchuck, hög-/lågväxel, steglös höger-/vänstergång med
konstant kraft, elektronisk ”Feed back”
kraftkontroll och motorbroms. Integrerat
LED ljus med vidvinkel lyser upp arbetsområdet. Vidare är borrskruvdragaren
utrustad med överbelastningsskydd HPS1
(Hitachi Protection System), bälteskrok,
handledsrem och batteriindikatior med
information om batterinivå.
Den kolborstfria motorn tillsammans
med 5,0Ah batteri medverkar till hög prestanda med reducerad energiåtgång vilket
i sin tur ger lång gångtid mellan laddningarna.

Maskinen levereras med 2 stycken
5,0Ah Li-ion batterier, snabbladdare med
kylfläkt, stödhandtag och stapelbar förvaringsväska. DS18DBL2 finns även tillgänglig som Tool only och levereras då utan
batterier, laddare, förvaringsväska och andra tillbehör och är ett bra och ekonomiskt
alternativ för användare som redan har ett
Hitachiverktyg med kompatibla batterier
och laddare.
Produkterna omfattas av Hitachis 3-årsgaranti. Denna gäller direkt från inköpsdatum och utan krav på registrering. För
batterimaskiner ingår även batterier och
laddare i garantin.

Släpvagnsliftar
Larvbandsliftar
Brubakken AB 010-722 30 00 www.brubakken.se
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MARKVIBRATORER

Swepac Compaction Indicator
höjer kvaliteten på packningsarbetet och optimerar maskinens
utnyttjandegrad.

Marknadens nya

MARKVIBRATORER

När det gäller markvibratorer så lanseras det en hel del
nyheter under 2016. Här presenterar vi dem.

S

å snart tjälen går ur marken så är
markvibratorerna eller vibroplattornas tid kommen. Den här produkten
lämpar sig utmärkt för att hyra eller hyra ut.
SRTs Mikael Karlsson har titta lite närmare på
marknadens nyheter.

SWEPAC
Den svenska maskintillverkaren Swepac lanserar nu Swepac FB 430, som är en 430kg
fram- och backgående markvibrator Det är
ytterligare en maskin i det tyngre segmentet
med remdrivet vibratorsystem.
Som alltid är Swepacs produkter varmförzinkade vilket ger ett överlägset rostskydd. FB
430 är byggd för tuff hantering med en robust
skyddsram och en bottenplatta i Hardox-stål.
Den öppna konstruktionen underlättar
vid service- och underhållsarbete. Ergonomi
i toppklass med avvibrerat handtag som även
kan förses med värme.
Dessutom lanserar företaget i juni Swepac Compaction Indicator. Syftet är att höja

kvaliteten på packningsarbetet och optimera
maskinens utnyttjandegrad med rätt antal
överfarter som resultat.
Konstruktionen består av en accelerometergivare som är monterad på vibrationselementet. Givaren mäter kontinuerligt variationerna i bottenplattans rörelsemönster.
Värdena analyseras i en processor som i sin
tur skickar signaler till displayen för att visualisera detta med en serie LED-lampor.

Swepac lanserar Swepac FB 430, en 430kg
fram- och backgående markvibrator.
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Vid körning kommer LED-lamporna att
tändas från vänster till höger. Antalet lampor
som tänds vid körningen är beroende på markens kvalitet och beskaffenhet. När antalet
tända lampor inte ökar kommer inte underlaget att kompakteras ytterligare vid fler överfarter. Det innebär därmed att alla lampor
inte nödvändigtvis kommer att tändas under
ett kompakteringsarbete.
Lamporna indikerar underlagets komprimeringsstatus under arbetet. Om inga fler
lampor tänds är maximal kompaktering av
underlaget uppnått. Swepac Compaction Indicator är ingen ersättning för konventionell
testmetod av packningsgrad utan används för
att ge operatören användbar information såsom att hitta områden som inte är kompakterade eller för att undvika överkompaktering
med risk för maskinskada.
Swepac breddar nu också sitt välkända
produktprogram av vibratorplattor med
glättningsmaskiner för planing och glättning
av färska betonggolv. Det handlar om sammanlagt nio grundmodeller av handhållna
betongglättare för den svenska marknaden.
Gemensamt för alla modeller är att de är
smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga driftsoch underhållskostnader.

precisreklam.se

www.malarlift.se

Vi utökar liftparken!

Vi har köpt 37 st bomliftar från välkända JLG. Storlekar mellan 15 - 28 m.
De första kommer att levereras i början av mars månad.

Uthyrning • Utbildning • Transporter
Västerås

021-81 07 00

Stockholm
08-19 40 00

Gävle

026-14 08 00

Uppsala

070-377 06 50

tet!
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PACKNING I VÄRLDSKLASS
Återförsäljare STAFFANS MASKIN, OFFES TRADING, MECRA, SEMAB

www.stigmachine.se

% 0171-544 00
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MARKVIBRATORER
Några betydande produktegenskaper är att
samtliga maskiner finns i el- eller bensinutförande. Motorn är monterad så att maskinen
kan tippas bakåt för att undvika problem vid
bland annat bladbyte.
Maskinerna har mycket låga hand- och
armvibrationer. ”Easy Grip” är ”dödmansgreppet” som är mycket lätt att hålla in och
är utformat så att händerna kan placeras på
valfri plats på det ergonomiska handtaget.
Maskinerna har också ett unikt system för
snabba bladbyten samt skruv- eller snabbinställning av bladvinkeln (quick-pitch).

Swepac lanserar också nio grundmodeller av
handhållna betongglättare.

smala och låga byggform idealt lämpliga för
arbete i diken och vid byggnation.
Precis som hos den beprövade vibratorplattan DPU130r som kan med en centrifugalkraft på 130kN och en arbetsbredd på
120cm uppnå samma produktivitet som en
7t-vält, sörjer en infrarödfjärrstyrningen hos
de nya modellerna för högsta stabilitet.
Användaren kan arbeta med avstånd från
maskinen och skyddas för vibrationsbelastning, buller och damm. Användaren kan köra
vibratorplattorna endast om han har dem i
sitt synfält och en avståndskännare garanterar ett säkert minsta avstånd mellan maskinen och användaren.
För en kort tid sedan fick Wacker Neuson
EuroTest-certifikatet för den infraröda fjärrstyrningen. Detta certifikat bevisar den stora
säkerhetsnivån som användaren och omgivningen får.
Med de nya maskinerna i översta prestandasegmentet erbjuder Wacker Neuson nu en
hel produktserien på fram- och backgående
vibratorplattor – från 140 till 870kg – utan
begränsning av användningstiden under den
hela arbetsdagen, eftersom vibrationsvärdet
ligger under gränsvärdet på 2,5 m/s², eller hos
30 kilonewton-maskiner under gränsvärdet
för exponering på 5 m/s² (åtta timmar per dag
tillåten arbetstid).

WACKER NEUSON
Wacker Neuson har nyligen lanserat tre fjärrstyrda modeller och en komplett serie framoch backgående vibratorplattor med de lägsta
hand-arm-vibrationsvärdena i världen.
De fjärrstyrda vibratorplattorna DPU80r,
DPU110r och DPU130r arbetar helt utan
hand-arm-vibrationer. De är extremt kraftfulla och förfogar över en kraftfull motor som
kommer även i framtiden uppfylla alla direktiv om utsläpp.
Dessutom går de att styra väldigt enkelt
och effektivt, är ytterst kompakta och med sin

Eﬀektivitet, prestanda och kvalitet har plötsligt blivit betydligt lättare.
Tack vare den låga vikten är den nya LF60
LA/LAT-vibroplattan extremt flexibel och
lätthanterlig och erbjuder ett nytt sätt att arbeta på asfalt. Den ger inte bara större frihet
för operatören utan underlättar även transporten rejält, vilket gör den till en värdefull
maskin för de flesta underhållsarbeten.
LG 204 och LG 504 är de senaste tillskotten till Atlas Copcos fram- och backgående
vibroplattor. De är eﬀektiva alternativ och
komplement till vältar vid packning av jord,
särskilt användbara där det är ont om plats.
LG-serien klarar både djup och medeldjup
packning av friktionsjordar.
De nya LG-maskinerna ger dessutom en
imponerande framdrift, särskilt på vått underlag, detta tack vare högre frekvens, centrifugalkraft och amplitud. De har dessutom
förbättrad ergonomi och åtkomlighet för service och underhåll.
För mellanviktsalternativet LG 504 finns
packningsindikator som tillval, och denna
hjälper användaren att göra rätt redan på första försöket.

BOMAG
Atlas Copco LF60 LA/LAT-vibroplattan är
extremt flexibel och lätthanterlig och erbjuder
ett nytt sätt att arbeta på asfalt.

ATLAS COPCO

Wacker Neusons nya vibratorplatta DPU 110r.

Atlas Copco lanserar nu två nya markvibratorer på den svenska marknaden.
Nya LF60 LA/LAT är en framgående vibroplatta för jord och asfalt, och den första
60kg-plattan med inbyggd vatttenspridare.
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Bomag presentera nu BVP 10/30 , som är en
framgående vibratorplatta med en nettovikt
på under 50kg. Det är den lättaste vibratorplattan i sin storleksklass. Och det är den
enda modellen som kan manuellt lastas, lossas och stuvas för transport utan någon utrustning.
BVP 10/30 är mycket flexibel och,därmed
attraktivt för små jobb. Med en arbetsbredd
på bara 30 cm, kan Bomags nya BVP 10/30 lätt

Close to our Customers

För er Framgång
road and mineral teChnologies. WIRTGEN GROUP är en helhetsleverantör av ledande teknik som omfattar hela
vägkonstruktionscykeln: från bearbetning, blandning, beläggning och packning till återvinning. Så fungerar Close to our
customer i WIRTGEN GROUP.
www.wirtgen-group.com/sweden
WIRTGEN SWEDEN ∙ Alvesta +46 472 / 100 91 ∙ Göteborg +46 31 / 748 31 31 ∙ Nora +46 581 / 804 00 ∙ Stockholm +46 8 / 12 15 24 04

WIRTGEN_Schweden_CAMPAIGN_5_BRANDS_B_186x120.indd 1

02.02.16 12:51

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

www.svenskrental.se
Nordisk Liftteknologi
när den är som bäst!

Leguan är den lilla, kompakta och snabbetablerade liften med den stora räckvidden. Tillverkad
med massor av nsk Sisu! Liften nns i fyra modeller med räckvidder från 5 meter till 16 meter och
200 kg korglast. Ny på marknaden är LEGUAN 135 Leguan som är gjord för proﬀs. Den mest
avancerade liften i sin klass och konstruerad med fokus på mångsidighet, robusthet och
användarvänlighet. Fjärrstyrning, standard från Scanreco. Kontakta oss för demonstration.

JR TRADING

070-795 31 71 • johan@jrtrading.se
www.jrtrading.se • www.leguanlifts.com
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Bomag BVP 10/30 är en framgående vibratorplatta med en nettovikt på under 50kg.

hantera trånga utrymmen. Maskinen utmärker sig också genom sin utmärkta manöverbarhet i praktisk drift.
Den idealiska användningsområdet för
BVP 10/30 är småskalig reparationsarbeten,
särskilt i hörn eller svåråtkomliga platser.
Försäljningen av BVP 10/30 börjar i oktober 2016.
Bomag presenterar också nydesignade
handtag för sina vibratorplattor och andra vibrerande verktyg, som absorberar en stor del
av vibrationer så att operatören arbetar i stort
sett oberoende av maskinvibration.

Nya handtag från Bomag som absorberar
vibrationer.

Detta gör arbetet mycket bekvämare och
operatören behöver inte längre avbryta arbetet
på grund av lagstadgade vibrationsbegränsningar. Med accelerationsvärden under 2,5 m/s
ligger Bomags maskiner under den lagstadgade nedre gränsen för skadliga maskinvibrationer vilket gör att de kan utnyttjas fullt ut med
bara en person på arbetsplatserna.

CHICAGO PNEUMATICS
Nyheter kommer också från företaget Matek
AB som är återförsäljare för Chicago Pneumatics vibroplattor i Sverige. Vibroplattorna är
byggda för att klara vardagsslitaget på uthyrnings- och entreprenadföretag. De passar för
packning av lera, grus, jord, asfalt med mera.
Matek visar på Maskinexpo 26-28 maj upp
den nya vibroplattan MV58 asfalt. Man kommer också visa upp vibroplattan MV100 samt
den runda vibroplattan KMR11. Maskinerna
är slitstarka och lättmanövrerade, bottenplattan är tillverkad av Hardex 400 stål för extra
lång livslängd.
Vibroplattorna från Chicago Pneumatics,
ett varumärke inom ATLAS COPCO gruppen, tillverkas i Belgien.
CPs framåtgående vibroplattor finns i modellerna MV52-MV140 perfekta för att packa
grus, jord och bärlager. Med en stark ram är
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de konstruerade för lång livslängd och hög
hastighet.
De större Vibroplattorna MV165-MV480 är
fram- och bakåtgående. De sköts enkelt med
en styrspak. Vibroplattorna MV165-MV480 är
väl balanserade och handtagen är vibrationsdämpade. Vibroplattorna MV165-MV480 är
byggda för tuff behandling och motorerna är
väl skyddade av en stabil ram.
De bensindrivna vibroplattorna är utrustade med Honda-motorer och de dieseldrivna är utrustade med Hatz-motorer.
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Nya tre-cylindriga
KOMPAKT LIFT SÄLJER
SIG SJÄLV PÅ BROSCHYREN
Manitou har lanserat ett alternativ till den
mest kända bomliften – till ett alternativt pris.
Det ska inte vara stort till varje pris. Tvärtom,
anser den franska maskingiganten Manitou som
är världens förande producent av teleskoplastare,
och som också markant skjuter upp med liftar.
Manitou har precis lanserat det senaste skottet
på lift-stammen och bryter här med den gängse
uppfattningen om hur en lift ska vara.
”Manitou har döpt liften Man’Go 12. Vi tvivlar inte på att den i dagligt tal kommer att heta
”mango” – som den exotiska frukten. Den har
blivit en succé redan innan vi har fått de första
maskinerna till Danmark. Vi har sålt de första
Man’Go bara på broschyren”, berättar produktchef Claus Bjerregaard hos den danska Manitou-importör och –förhandlare, Scantruck A/S.
”Manitou bygger terränggående, dieseldrivna knäckarmsliftar i området från 16 till 20 meter. Manitous 18-meterslift är marknadens stora
succé. Men i väldigt många fall är det mera än
nog med 12 meter”, säger Claus Bjerregaard.

MINDRE, LÄTTARE OCH BILLIGARE
Det är inte bara arbetshöjden som är reducerad på Man’Go 12. Maskinen är mindre, lättare och mera kompakt än de kända modellerna och priset har följt med ner ordentligt.
”Maskinen är verkligen billig i förhållande
till större bomliftar. Det gör att den är ett riktigt
bra alternativ för många av våra kunder som i
verkligheten inte har behov för den stora räckvidden”, säger produktchef Claus Bjerregaard.
Man’Go 12 kan bära 230 kg i personkorgen och
kan därmed lyfta två personer med verktyg upp till
12 meters höjd. Själv är den kompakt - bara 1,8 meter bred, 2 meter hög och väger bara 4 ton.

HATZ 3H50
På Bauma 2016 fick besökarna vara med
om världspremiären av en ny vattenkyld
tre-cylindrig motor i Hatz fabrikens Hserie. Den tyska motortillverkaren presenterade också en färdig konstruktion när det
gäller de föreslagna utsläppsstandarderna
enligt EU Steg 5.

HATZ 3H50
Den befintliga, fyrcylindriga Hatz 4H50
motorn kompletteras nu med denna nya
tre-cylindriga motorvariant. För att uppnå
optimal förbränning, bästa prestanda och
reducerade utsläpp har man även utrustat den nya motorn med samma välkända
Bosch insprutningsteknik som återfinns på
den fyrcylindriga varianten av H-serien.
Inbyggnadsvolymen är liten, motorn är
kompakt och kräver endast 1/5 m3 motorrum.

SERIEPRODUKTION FR.O.M 2018
Hatz 3H50TI uppnår EU standard steg IIIA
och EPA Tier4 interim inom effektområdet
19 till 37 kW. För att uppfylla utsläppsstandarder EPA Tier 4 final (19 till 56 kW) och
EU steg IIIB (37 till 56 kW) är Hatz3H50TIC
utrustade med en kombination av avgasreglering (EGR) och diesel oxidations katalysator (DOC). Båda dessa motorer kommer att finnas på marknaden 2018.

H-SERIEN
Alla motorer i H-serien karaktäriseras av
ett genomtänkt koncept, kompakta mått
och att man endast använder premiumkomponenter vid tillverkningen. Trots
att motorerna saknar diesel partikelfilter,
så gör iHACS (intelligent Hatz Advanced

Combustion Strategy) att utsläppskraven
följs och prestanda garanteras.

KLART FÖR EU STEG V
Motorenfabrik Hatz är den enda tillverkaren i världen som kan erbjuda en komplett
serie av Tier-4-final certifierade motorer
upp till 19 kW. Därför passar den kommande europeiska lagsstiftningen Steg 5
perfekt för Hatz leveransprogram inom
det här effektområdet. Redan i början av
utvecklingen av H-serien förutspådde Motorenfabrik Hatz ett striktare regelverk och
utvecklade de nya motorerna med tanke på
detta. På Bauma kunde Hatz därför nu presentera färdiga EU steg 5 lösningar (Hatz
3H50TICD och 4H50TICD) långt innan de
nya utsläppsreglerna träder i kraft 2019.

NYA PRODUKTER
Hatz System presenterar två nya produkter
som båda effektivt utnyttjar fördelarna i
den vattenkylda motorserien.
Den första nyheten, utrustad med Hatz
4H50TI är det nya generatoraggregatet
(1500 varv/min) på 27 kVA vid 50 Hz och 400
V. Tack vare en robust konstruktion lämpar
sig aggregatet för uthyrningsbranschen.
Den andra nyheten är ett världsunikt
hydraulaggregat med en EU steg IIIB motor: Hatz 4H50TIC.
Hydraulaggregat presterar upp till 42
kW i hydraulkraft. Hatzfabriken visar verkligen prov på Hatz Systems modulkonstruktion som kännetecknar den här typen
av kraftkällor. I Sverige representeras Hatz
Diesel av SwedMotor AB.
www.swedmotor.se
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PÅ VÄG FRAMÅT

Hyrex höll sitt årsmöte sista veckan i april och hade denna gång förlagt
mötet till Visby. Av de 92 medlemsföretagen och 55 leverantörsmedlemmarna hade man en god uppslutning med ca 90 deltagare. Förutom sedvanlig årsmötesärenden hade man även flera uppskattade programpunkter, bland annat om krishantering och motivation.

T

homas Truedsson fick förnyat förtroende som ordförande och omvaldes
tillsammans med Ulf Eriksson, Pemo
Maskin, Katrineholm samt Magnus Jaasund,
Hyr-lift Sverige, Västerås. Till nya ordinarie
medlemmar i styrelsen valdes Bodil Blom,
Byggutrustning Luleå och Anders Fridh, B &
Å Hyrmaskiner, Malmö.

NYA MEDLEMMAR I HYREX
Hyrex har nyligen fått fyra nya leverantörsmedlemmar, vilka alla fanns på plats.
Jesper Urden från Wirtgen presenterade
sig själv och företaget. Jesper kommer framö-

ver att fokusera främst på hyresmarknaden.
Det är främst jordpackningsvältar som är aktuellt för uthyrningsbranschen. Under 2016
kommer man på att fasa in steg-4 motorer i
alla aktuella produkter.
ABG, AB Gårdscisterner, representerades av Clas Fransson. Företaget ägs idag
av ett investmentbolag och Clas berättade rättframt att syftet med att vara med
i Hyrex är helt enkelt att där finns många
nuvarande och framtida kunder. Sin största försäljningsvolym har man på 200 liters
dieseltankar, vilka oftast placeras på flaket
av en pick-up truck.
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Karl-Fredrik Bengtsson och Jakob Burge
presenterade Hüllert Maskin AB, generalagent för Merlo teleskoplastare. Man hävdar att man är marknadsledare i Sverige på
teleskoplastare och har som devis att ” AB
Hüllert Maskin ska som marknadsledare
förändra materialhanteringen i Sverige!”.
Man täcker in landet med ett trettiotal serviceplatser från Gällivare i norr till Jordberga
längst i söder .
Den fjärde nya medlemmen är Tyrolit,
som tillsatt Ronnie Björk som representant
med huvudansvar för kontakterna med sina
hyreskunder. Tyrolit säljer diamantverktyg
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Ronnie Björk, ny representant för
hyreskunder på Tyrolit.

Lunch serverades hos Cramo i Visby och Ted
Nyberg från Infobric passade på tillfället
att informera.

med tillhörande maskiner, t ex hand- och
golvsågar. Nyligen gjorde man vissa förändringar i sin struktur och ingått avtal med
några externa partners. Just försäljningen
mot hyresmarknaden sköter man dock även
fortsättningsvis själva.

KRISSTÖD OCH KRISPLANERING
”Det är aldrig för tidigt att tänka till.” Ungefär
så sade Henrik Svebo från Brand och Rädd-

ningsakademien i en intressant och tankeväckande presentation om krisstöd.
”När någon råkat ut för något är det viktigt
att prata om det som hänt”, menar Henrik,
kriser är något vi alla drabbas av i livet . Han
pekade på vikten av att ha någon kollega eller kamrat att prata med, samtidigt som han
gick igenom de olika faserna man går igenom
emotionellt i efter en kris.
Krisplanen är ett viktigt redskap. Den ska

innehålla det viktigaste man som arbetsgivare
ska göra när en kris uppstår. Krisen behöver
inte vara arbetsrelaterad, den kan vara av
många slag och orsaker som drabbat medarbetare.
Exempel på punkter i en krisplan kan vara,
att erbjuda praktiskt hjälp, finnas till, hantera
avlastning på arbetet och att samla de som berörs och ge möjlighet för alla att prata av sig
och vädra sina känslor.
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Närvarande styrelsemedlemmar, från vänster: Bodel Blom,
Sune Almqvist, Roger Gustafsson, Thomas Truedsson, Magnus
Jaasund och Joakim Dahlgren.

Alla företag måste ha en krisplan
påminde Henrik Svebo från Brand
och Räddningsakademien om.

Jesper Urden från Wirtgen. Jesper
kommer framöver att fokusera sitt
arbete på hyresmarknaden.

”Det är viktigt att alla på arbetsplatsen är
medvetna om och känner till”, sade Henrik
avslutningsvis. Enligt arbetsmiljölagen ska
det finnas ett dokument om hur man ska
agera.
Ted Nyberg från Infobric hade ett kort
lunchföredrag och gick igenom deras system
och hur processen ser ut. Systemen kan så
mycket mer än vad man generellt använder
kommenterade Ted. Det kan bl. a användas
för löneadministration och projektuppföljning.

GÖRA DET OMÖJLIGA MÖJLIGT?
Bertil ”Beröra” Marcusson höll ett mycket
uppskattat kåseri om hur han fick iden att
delta i Paris-Dakar rallyt på motorcykel, men
med en liten extra egen prolog genom att som
uppvärmning ta sig till starten i Paris genom
att även åka motorcykel Visby-Paris.
Berra berättad om projektet som innehöll
både allvarliga och dråpliga händelser och
om hur han sedan genomförde inte bara ett
utan två Paris-Dakar rallyn. Det viktigaste,
menade han, när man ska göra det omöjlig
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möjligt är att sätta upp en målbild, gärna
nedbruten i delmål. Man ska heller inte underskatta kraften i sitt nätverk. Genom att
vara öppen med sitt till synes omöjliga mål
fick Berra mycket stöd, i stort och i smått, av
många människor.
Sammanfattningsvis finns det tre saker
som krävs för att göra sådana här projekt möjliga, berättade Berra. Man måste ha en egen
klar bild av vad man vill uppnå. Man behöver
en egen vilja att ta sig dit samt att man måste
våga ta steget!

TEMPORÄRA ANLÄGGNINGAR

En bra investering märks i det
långa loppet. Det är det våra
pumpar är gjorda för.
En bra investering avgörs inte av priset,
utan av driftkostnaden. Det är därför vi
tillverkar pumpar avsedda för det som
verkligen räknas: Lång driftstid, mindre
behov av övervakning och minimerade
kostnader för underhåll och reservdelar.
Grindex produkter uppfyller de högsta
kraven på prestanda, kvalitet och
kostnadseffektivitet.

GEDA LIFTAR OCH BYGGSPEL

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

För att kvalitet lönar sig i det långa loppet.

www.grindex.se • marketing@grindex.com

info@bvm.se
www.bvm.se
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RAMIRENT LANSERAR SAFELOAD™, NYTT
LASTNINGSSYSTEM GÖR LASTNING OCH LOSSNING SÄKERT
För att minimera farliga fallrisksituationer vid lastning och lossning av lastbilar lanserar nu Ramirent
SafeLoad™. Lösningen gör det möjligt att arbeta
på hög höjd utan fast skyddsutrustning. SafeLoad™ levereras i tre platta paket och kan monteras
på ett enkelt sätt utan några specialverktyg.
Vid lastning och lossning av lastbilar med
öppet flak finns en stor säkerhetsrisk då det
ofta krävs att någon klättrar högt upp för att
kunna koppla, lossa eller säkra last. SafeLoad™ är nästan sju meter hög och består av tre
delar – en Alsipercha, en Alsipercha Tripod
och en bas med motvikter.
”De bästa säkerhetsprodukterna är de som
blir använda. Därför är det upp till oss att göra
dem så enkla som möjligt att montera och använda, samtidigt som de är kostnadseﬀektiva.
Med SafeLoad™ finns det inga ursäkter att
inte lasta eller lossa säkert”, säger Lars Boogh,
operativ chef på Safety Solutions Jonsereds,
som är ett Ramirentbolag.

Med endast två ton ballast minskar SafeLoad™ fritt fall och motverkar pendlingsrisken.
För arbete på lastbilar som är över åtta meter används dubbla system för att motverka
pendling.
”Det viktiga för oss är att göra branschen
mer säker, samtidigt som inga projekt ska behöva dra ut på tiden eller bli mer kostsamma
på grund av det. Vi ser till att byggprojekt får
eﬀektivitet i varje led och kan slutföras i tid
och inom budget”, säger Jonas Söderkvist, vd
Ramirent.
SafeLoad™ är framtagen tillsammans med
Safety Solutions Jonsereds AB, som Ramirent
är majoritetsägare i, och finns endast för uthyrning hos Ramirent.
Ramirent har under våren lanserat flera
produktnyheter, bland annat fallskyddssystemet GuardLite™ och GuardLite Maxi™, ett
kollektivt fallskyddssystem för hallbyggnation.

Jackon lanserar ny innovation för fuktfria
väggar och behagligt inomhusklimat
Många utnyttjar sina källarutrymmen för
att få en större boyta, som ett alternativ till
att bygga ut. Detta ställer höga krav på vilken isolering som används, då källarutrymmen kan dras med ett dåligt inomhusklimat och i värsta fall ge fuktskador. Jackons
nya isoleringsskiva Thermodrän har genuint isolerande, dränerande och diffunderande egenskaper för ett behagligt inomhusklimat och en minskad energiåtgång.
Samtidigt uppvisar plattan till skillnad från
tidigare produkter en helt unik robusthet
som förhindrar att den smular sönder.
Tekniken att isolera källarväggar från
utsidan är vanlig, och förekommer i många
svenska hem. En allt vanligare rekommendation är att låta en större andel av isoleringen ligga just på utsidan, för att kunna
kombinera olika funktioner och samtidigt
spara plats på insidan. Jackon lanserar nu
sin nya produkt Thermodrän, som med
sin öppna struktur har isolerande, drä-

nerande och diffunderande egenskaper.
Thermodrän är producerat i Jackon Super
EPS – ett material som isolerar 20 procent
bättre än vanlig vit EPS.
”Thermodrän ser annorlunda ut och
produceras på ett sätt som ger bättre egenskaper, både jämfört med Jackons tidigare
produkter och med konkurrenternas produkter”, säger Bengt Bøyesen, Utvecklingschef, Jackon Norden.
”Vår nya platta har en öppen struktur,
vilket ger goda dränerande egenskaper.
Vanligtvis innebär det att man inte får en
lika robust och lättarbetad isolering. Med
Thermodrän har vi löst detta och tagit fram
en dränskiva som är mycket robust, vilket
gör att den inte går sönder när den används.
Då plattan är gjuten blir stabiliteten betydligt högre och mer anpassad efter en hårdför
hantering. Plattorna har en låg vikt och kan
enkelt hanteras utan obehag för ögon, luftvägar och hud”, avslutar Bengt.
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Vakuumlyftare
på teleskoplastare

Scantruck är nu redo att skicka byggfolket i höjden för millimeterprecis montering av fönster. Fabriken Smartlift har
till Manitou-teleskoplastare utvecklat
ett elektriskt drivet redskap, som kan
lyfta fönster som väger upp till 400 kg till
montering i höghus.
”Det pågår renoveringar av höghus
på många ställen, och i väldigt många
fall inkluderar det också byte av gamla
fönster. När de nya fönstren ska monteras krävs stor precision. Det säkrar
Sky Lifter SL 400 eftersom den inte är
kopplad på maskinens hydraulik men
drivs elektriskt”, förklarar produktchef
Claus Bjerregaard hos Scantruck.
”Linak-motorerna är av samma typ
som används på sjukhussängar. Det är
alltså finmekanik som fungerar med högsta precision. Sky Lifter SL 400 kan monteras på hela sortimentet av Manitou-teleskoplastare från den lilla modellen MT
625 till den stora rotationsteleskoplastaren MRT 3255. Många snickare kommer
helt klart att se en fördel i att montera en
egen fönsterlyftare på teleskoplastaren
istället för att hyra en dyr kran”, menar
Claus Bjerregaard.
En av de mest använda teleskoplastarna är just den lilla Manitou MT 625,
som med Sky Lifter SL 400 till och med
kan användas till fönstermontering i gatuhöjd.
Fönsterlyftaren har radiostyrning av
alla funktioner, och det är steglös i alla
rörelser. Två vakuumkretsar säkrar att
lyftaren verkligen får tag och inte släpper
fönstren under monteringen. Den är försedd med litiumbatterier, och vid normalt
bruk har maskinens batteri mer än tillräcklig kapacitet för två dagars arbete med
montering. Efter två timmars uppladdning är batteriet återigen helt uppladdat.
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Slangakuten storsatsar G18DBVL breddar sortimentet för Hitachis 18V system
”Östergötland är en tillväxtregion med växande marknad och stadig befolkningsökning. Regionen är väldigt intressant för oss
och vi har stora förväntningar på satsningen.
Två nya slanghjältar ska rekryteras och vara
flygfärdiga till dess att bussarna levererats
och inretts enligt vårt koncept. Jag vet att
många av våra rikstäckande kunder inom
renhållning, återvinning, uthyrning och
transport välkomnar vår nyetablering. Vi har
marknadens bästa genomsnittliga ankomsttid på 24 minuter. Värderar man sin tid kan
vi hjälpa till att spara pengar åt våra kunder”,
säger Stefan Fallenius, vd och grundare av
Slangakuten.
”Vi ser en explosionsartad utveckling utav
vår service i Göteborg. Det är som att proppen gått ur. Det var inte länge sedan vi la på
en buss där och nu är vi redo att ta nästa kliv.
Det är riktigt kul och häftigt tycker vi!
Sedan 2011 har vi två slangbussar som jobbar över Skåneregionen. I takt med ökat antal uppdrag och fler och fler körningar mot
Helsingborg har vi beslutat att det är dags
att expandera åt det hållet också”, avslutar
Stefan.

En stark och mobil vinkelslip som är välbalanserad och med hög kapacitet. En kompakt maskinkropp med en greppomkrets
på 152 mm och låg bygghöjd ger optimal
tillgänglighet vid kapning och slipning.
Konstruktionen är skyddad mot damm
och vattenstänk och utbytbart microfilter
ger ytterligare skydd mot dammpartiklar.
Vinkelslipen är utrustad med mjukstart,
återstartsskydd och säkerhetsfunktion för
”kick-back” som säkerställer en tryggare
hantering. Med automatisk hastighetsreglering (Auto mode1) regleras varvtalet
i förhållande till arbetsbelastningen och
ljudnivån reduceras. Den kolborstfria motorn tillsammans med 5,0Ah batteri och
Auto mode medverkar till hög prestanda
med reducerad energiåtgång vilket i sin
tur ger lång gångtid mellan laddningarna.
G18DBVL har justerbart varvtal i sex
steg mellan 4.700 – 9.000 /min. för materialanpassat arbete och snabbt arbetsförlopp och klarar 30 mm kapdjup i betong.
Andra egenskaper är justerbart spräng-

skydd, sidohandtag som kan placeras i
två olika positioner, batteriindikator med
information om batterinivå samt överbelastningsskydd HPS2 (Hitachi Protection System). G18DBVL levereras med 2
stycken 5,0Ah Li-ion batterier, kombiladdare 12V/230V med kylfläkt, slipskiva, sidohandtag och stapelbar förvaringsväska.
G18DBVL finns även tillgänglig som Tool
only och levereras då utan batterier, laddare och andra tillbehör och är ett bra och
ekonomiskt alternativ för användare som
redan har ett Hitachiverktyg med kompatibla batterier och laddare.

SIMPLY RELIABLE BOOMS
Imponerande Lastkapacitet I korgen.
28.5
27
25.5
24
22.5
21
19.5

Skyjack´s SJ86T Bom
har en imponerande last
kapacitet I korgen. 227 kg alt.
341 kg. 2-3 personer. Indikering
med hjälp av en lampa i korgen och
på nedre körpanel visar vilket arbetsområde
som kan utnyttjas. Vikten vägs in med hjälp av
viktavkänningen i korgen.

18
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13.5
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750 kg
341
lbs

10.5

500 kg
227
lbs

9
7.5
6

Från den höga lastkapaciteten på 86T till vår unika
SJ63AJ bom erbjuder vi maskiner med unika lösningar
som kännetecknas av uthyrningsbranschens bästa
livscykel kostnad. Detta fås genom en robust
konstruktion , låga underhålls kostnader
och enkel service.
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Svenska Maskinm

Under tre dagar i början av juni samlas Sveriges ledande och
etablerade maskinleverantörer på Solvalla, mitt i Stockholm, för en
helt ny slags mässa - en arenashow! Det blir ett unikt koncept där
man som besökare kan kombinera nytta med nöje. Prova maskiner,
gräva, lasta och uppleva en arbetande maskinmässa på riktigt.

D

et var länge sedan branschföreningen MaskinLeverantörerna arrangerade en mässa i egen regi. Men
i år händer det genom Svenska Maskinmässan som arrangeras på Solvalla i Stockholm
mellan 2-4 juni.

STÖD AV SVENSKA MÄSSAN OCH ME
Dock är det inte helt i egen regi. Man får
hjälp med själva arrangemanget av Svenska
Mässan och den arrangeras i samråd med
branschföreningen Maskinentreprenörerna. Med denna mässa ritas årets mässkarta
om en del, i alla fall under våren. I princip
samtliga medlemmar i MaskinLeverantörerna ställer ut på den nya mässan vilka är
omkring 100 företag vilket i sin tur innebär

att de inte ställer ut på Maskinexpo som arrangeras veckan innan. Och är man som leverantör inte med i MaskinLeverantörerna
får man helt enkelt inte ställa ut. Det står
inget på mässans hemsida om vilken intervall mässan kommer att ha men enligt ryktet som PD erfarit skall den arrangeras vart
tredje år.

MÅNGA FÖRDELAR PÅ SOLVALLA
Det finns många fördelar med Svenska
Maskinmässan. En av fördelarna är att
den arrangeras av en branschorganisation
som renodlat har fokus på bygg- och anläggningsmaskiner och kan branschen så
att säga och vill branschens bästa. En annan fördel är att Svenska Mässan håller i
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det praktiska som är en van mässarrangör.
En tredje stor fördel är mässans placering
centralt i Stockholm och dessutom nära
motorvägar, tunnelbana och Bromma flygplats. Dessutom är det fri entré, fri parkering med gott om parkeringsplatser. Goda
kommunikationer med flyg (Bromma, Arlanda), tåg, buss, taxi och bil. Det kommer
att finnas gratis maskinbussar från Bromma
flygplats , Sundbyberg och Centralstationen. I området finns många restauranger
med stort utbud och prisvärda lunch- och
middagsalternativ.
Mässan arrangeras som sagt 2-4 juni och
öppettiderna är 10 till 18 på torsdag, 9-17 på
fredag och 9-15 på lördag.
www.svenskamaskinmassan.se
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Utställande företag Svenska Maskinmässan
AB G Alexandersson
AB Hüllert Maskin
ABL Construction Equipment AB
Aebi Schmidt Sweden AB
Allumaskin Sverige AB
Amas Svenska AB
Atlas Copco Construction Technique Scandinavia
Bala Agri AB
Bil- & Traktorservice i Stigtomta AB
Blinkentools AB
Bobcat Sverige AB
Brodd-Son AB
Brokk AB
Carlsson & Co
Combi Wear Parts AB
Cordestam Maskin AB
Cranab AB
Delvator AB
Drivex AB
EMS Group Sverige AB
engcon Sweden AB
Enskede Hydraul AB
Entrack AB
Etebra Maskin & vagn
FMW Farma Norden AB
Forshaga Bil & Maskin KB
Fredheim Maskin AS
Friggeråkers Verkstäder AB
Gjerstad Products AB
Gripen Wheels
GT-Center / JCB

C:04
S:40
C:06
C:11
S:33
C:27
C:23
S:21
Ö:07
S:25
S:50
C:07
N:01
N22
Ö:09
S:60
C:03
N:12
S:02
Ö:26
V:01
Ö:22
C:20
N:13
S:39
Ö:08
N:19
V:07
V:05
N:14
N:01

Götene Ufo AB
Hesselberg Maskin AB
Holms Industri AB
HSP Gripen
Huddig AB
Hultdin System AB
Hydrema Sverige AB
Hydroscand AB
Ivarssons i Metsjö AB
Kaeser Kompressorer AB
Lannen Tractors AB
Lantmännen Maskin AB
Liebherr-Sverige AB
Ljungby Maskin AB
Lundaman Instrument AB
Maskinentreprenörerna
Maskinia AB
Meiren Engineering
Miljömaskiner i Linköping
Minimaskiner Sverige AB
Motorex Nordic
Möre Maskiner AB
Nokian Däck AB
Nordfarm Maskin AB
Norditek AB
Norje Smidesfabrik AB
Norsecraft Geo AB
Närlant Import AB
OilQuick AB
Olofsfors AB
OP System AB

Ö:13
N:16
C:07
N:18
Ö:06
C:30
S:10
N:17
Ö:24
N:03
S:04
N:09
V:09
S:60
S:05
C:38
V:04
S:67
C:16
C:11
S:37
S:55
V:03
N:05
S:45
S:49
C:22
C:27
C:28
N:24

Peters Lastmaskiner i Värmland AB
PMC Lubrication AB
Pon Equipment AB
Power Tools Spräckutrustning i Herrljunga AB
Ren Väg i Borås AB
RF-System AB
Rototilt Group AB
Scanlaser AB
Scantruck A/S
Sit Right AB
Sitech Sverige AB
Skandinaviska Teknik & Smörjsystem AB
SMP Parts AB
Starke Arvid AB
Steelwrist AB
Stig Machine AB
Ströman Maskin AB
Sundahls Maskinaffär AB
Swecon Anläggningsmaskiner AB
Swepac AB
Söderberg & Haak Maskin AB
Trejon Försäljnings AB
Trelleborg Wheel Systems Nordic AB
Wacker Neuson AB
Waldung AB
Wiklund Trading International AB
Willegrup pen AB
Wirtgen Sweden AB
Ysta-Maskiner AB

N:02
S:43
V:02
S:31
V:08
S:20
C:26
C:15
N:15
Ö:22
N:11
Ö:11
S:53
C:01
S:07
S:30
V:06
S:03
Ö:20
Ö:18
N:20
S:11
S:47
N:10
S:29
S:63
S:67
C:19
S:01
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Brubakken presenterar två nya
släpvagnsliftar från OMMELIFT
På Nordbygg mässan i Stockholm i början av
april visade Brubakken för första gången två
helt nya släpvagnsliftar från den danska tillverkaren OMMELIFT. Det är Omme 1300E
och Omme 1700 EX som utökar den redan
stora produktportföljen hos Brubakken. De
två nya liftarna kommer att vara ett välkommet tillskott för bl.a. uthyrarna i Sverige.

OMME 1300E
Den nya 1300E modellen ersätter tidigare
1250E och har förbättrats på en rad punkter,
bl. a genom att en kortare transportlängd
med 0,75 m till 6,35 m, detta kommer att göra
det lättare att manövrera i trånga utrymmen.
Liften har också fått 30 cm högre arbetshöjd
till 12,80 meter och en förbättrad räckvidd
med 50 cm till hela 9 m i sidled.
1300 E är utrustad med hydraulisk framdrivning och hydrauliska stödben med ett
övervakningssystem som säkerställer korrekt
uppställning på stödbenen. Med den hydrauliska framdrivningen kan liften med egen
kraft förflyttas runt på arbetsplatsen. Den

svängbara arbetskorgen, med plan undersida,
har en rotation på ±50° vilket ger möjlighet
för två personer att samtidigt arbeta utmed
en husfasad.
Specialdesignade stålbommar gjorda av
höga och breda profiler ger en exceptionellt
hög stabilitet. Konstruktionen med en vinkelarm vid korginfästningen ger också ökad åtkomst över takkanter eller andra hinder.
1300 E kan levereras antingen med en elmotor som ansluts till 230 V elnät, eller med
batteridrift och är då utrustad med ett kraftigt batteripaket på 24V/139 Ah/5h. Liften kan
då användas oberoende 230 V elnät.

OMME 1700 EX
Helt nya Omme 1700 EX har en arbetshöjd på
hela 16,8 m och en sidoräckvidd på 9,1 m med
200 kg i korgen. 1700 EX är utrustad med ett
mycket stabilt saxparti, vilket tillsammans
med vinkelarmen i slutet av bommen ger liften en fantastisk räckvidd upp och över höga
hinder ex. takutskjut.
Med en transportlängd på endast 6,24 m,
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en transportbredd på 1,6 m samt en låg vikt på
2060 kg gör det manövreringen enkel i trånga
och komplicerade passager. För att säkerställa
mjuka och stadiga rörelser är 1700EX standardutrustad med proportionalstyrning av
samtliga liftrörelser med kontroll av hastigheten via en potentiometer.
1700 EX är utrustad med hydraulisk framdrivning och hydrauliska stödben med ett
övervakningssystem som säkerställer korrekt
uppställning på stödbenen. Med den hydrauliska framdrivningen kan liften med egen kraft
förflyttas runt på arbetsplatsen. Den svängbara
arbetskorgen, med plan undersida, har en rotation på ±50° vilket ger möjlighet för två personer att samtidigt arbeta utmed en husfasad.
1700 EX kan levereras antingen med en elmotor som ansluts till 230 V elnät, eller med
batteridrift och är då utrustad med ett kraftigt batteripaket på 24V/200 Ah/5h. Liften
kan då användas oberoende 230 V elnät.
Med sina kompakta mått och fantastiska
egenskaper kan Omme 1700 EX lösa olika
och komplicerade uppgifter på höjd.
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2-växlad slagborrmaskin
med aluminiumhus
Hitachi lanserar två nätdrivna slagborrmaskiner med teknik som möjliggör
lika kraft på både höger- och vänstergång.
DV20VD och DV22V är kompakta
slagborrmaskiner med hög kapacitet.
Den dubbelisolerade konstruktionen
av aluminiumhuset med isolerad statorhållare, vilket går under benämningen AHB, gör maskinen stabil med
förbättrad hållbarhet och förlänger livslängden.
Den tekniska lösningen av kolborstar
med rotationssystem ger lika kraft på
både höger- och vänstergång. Maskinkroppen kännetecknas av Hitachis ergonomi och välkända gummibelagda grepp.

Båda slagborrmaskinerna är utrustade med 13 mm snabbchuck, vilket
möjliggör enkelt verktygsbyte samt
lättåtkomlig funktionsväljare med val
för urkopplingsbart slag. Övriga egenskaper är hög- och lågväxel, steglöst
variabelt varvtal och säkerhetskoppling
(slirkoppling).
Maskinerna används för borrapplikationer med slagfunktion i hårda
material som betong och olika stenmaterial etc. eller borrapplikationer utan
slagfunktion i trä, stål, aluminium etc.
Maskinerna omfattas av Hitachis
3-årsgaranti. Denna gäller direkt från
inköpsdatum och utan krav på registrering.
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Mer kraft och precision för Volvos 3- och 4 tons minigrävare
De nya minigrävarna ECR35D, EC35D och
ECR40D från Volvo Construction Equipment
är utrustade med bekväma hytter och avancerade, lättanvända reglage för precis styrning.
Med en välbeprövad konstruktion i botten
har kompaktgrävarna ECR35D och ECR40D
med kort svängradie utformats för att arbeta
med kraft och precision i trånga utrymmen.
Den mer konventionella EC35D har en liknande konstruktion och ger mycket hög
komfort, höga prestanda och mångsidighet.
Med enkelt underhåll, stor mångsidighet och
högre eﬀektivitet ger de nya modellerna ökad
produktivitet i många olika applikationer.
Volvos nya grävmaskiner i tre- och fyratonsklassen har robusta, rymliga och bekväma hytter utrustade med FOPS-, TOPS- och
ROPS-skydd. Den breda dörren och tre kontaktpunkter gör det säkert att kliva in i och
ut ur hytten, något som är särskilt viktigt
för dessa mindre maskiner där förarna ofta
behöver lämna hytten. Förarstolen och konsolen har många inställningsmöjligheter och
är monterade på samma upphängning, vilket
ger bra dämpning av stötar och vibrationer,
minskar förarens trötthet och gör det enklare
att manövrera maskinen, oavsett underlag.
Både den konventionella modellen och modellerna med kort svängradie ger.

HÖG PRODUKTIVITET
I EC35D kombineras en ny D1.8A steg 3A
Volvo-motor med ett hydraulsystem som ger
höga prestanda och smidig funktion, så att
kunderna kan göra mer för mindre i alla applikationer. Intuitiva och välplacerade reglage
ger enkel manövrering så att förarna kan dra
nytta av de höga gräv- och lyftkrafterna, och
enkelt manövrera kraftfulla hydraulredskap.
Tack vare sin korta bakre svängradie och
bomcylinderns placering på vänster sida un-

der hytten är de nya Volvo grävmaskinerna
ECR35D och ECR40D perfekta vid arbeten
i trånga utrymmen, samtidigt som risken
för skador på maskinen och dess omgivning
minskar. Svängstolpen och cylindern stannar inom bandbredden i förskjutet läge och
svängnings- och förskjutningsrörelser styrs
samtidigt, för enkel och snabb placering av
maskinen.

FÖRARGRÄNSSNITT
Varje maskin kan utrustas med ett elsystem
som gör det möjligt för föraren att finjustera
funktioner och inställningar med tangentbordet och skärmen. Det går att spara upp
till tre profiler i systemet, så att maskinen kan
anpassas efter applikationen eller föraren.
För att minska risken för stöld finns en
startspärr som tillval. Upp till tre användarkoder kan anges på tangentbordet för att starta
maskinen (en fyrsiﬀrig kod väljs av användaren).

ENKEL SERVICE
För att maximera drifttiden är dessa nya kompaktgrävare från Volvo CE utformade för att
ge låga totala ägandekostnader, tack vare en
kombination av eﬀektiva funktioner. Motorhuv med bred öppning ger utmärkt åtkomst
till påfyllningspunkter och dagliga kontroller, samtidigt som påfyllningsrören bak för
bränsle- och hydraulsystemet är väl skyddade.
Hydrauloljan kontrolleras och fylls på från en
genomskinlig behållare, som gör det lätt att
tidigt upptäcka föroreningar och fungerar
som ett filter vid påfyllning.
Alla filter är seriemonterade för enkelt underhåll och servicepunkterna går att komma
åt från marken. Smörjintervallen har utökats
till 50 timmar, vilket minimerar det dagliga
underhållet.
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Milwaukee ONE-KEY™ är den första digitala plattformen för verktyg på
arbetsplatsen. Genom att integrera
branschledande verktygselektronik och
skräddarsydd trådlös teknologi, erbjuder
ONE-KEY™ en helt ny nivå av kontroll
och tillgång till information som förändrar hur du arbetar. Detta förändrar
sättet att hanterar verktygen på arbetsplatserna och löser många av de frustrerande problem som många i branschen
upplever.
Sedan ONE-KEY™ appen lanserades
i februari 2016, har Milwaukee lanserat
en serie banbrytande lösningar – Verktygskontroll, Produktöversikt, Verktygsrapporter och nu Lokalisering av verktyg
– som alla hjälper till att digitalisera hanteringen av verktyg på arbetsplatsen.
Nya integrerade funktionen för lokalisering av verktyg ger full insyn i hur
och var ONE-KEY™ kompatibla verktyg
används inom nätverket med anställda
och arbetsplatser. ONE-KEY™ appen
registrerar automatiskt verktygens plats
och sparar den senaste platsen verktyget varit på inom ett räckhåll inom 30
m från en mobiltelefon uppkopplad till
ONE-KEY™. Funktionen för att lokalisera verktyg är den första i sitt slag på
marknaden. Hur fungerar det?
ONE-KEY™ appen lokaliserar alla
kompatibla verktyg som befinner sig
inom 30 meter räckhåll från din mobiltelefon. Tack vare att teknologin är placerad i verktyget och inte batteriet kan
verktyget lokaliseras även om batteriet
inte är laddat eller om verktyget inte är
kopplat till ett batteri.
ONE-KEY™ registrerar automatiskt
tidpunkten då verktyget senast fanns
inom 30 m räckhåll. Om ett verktyg
skulle lämnas eller glömmas kan du enkelt hitta dess position och tidpunkten
då du senast befann dig inom 30 meters
avstånd från verktyget.
Om du tappar bort ett verktyg kan
du utvidga sökningen med hjälp av andra personer som använder appen. När
en mobiltelefon med appen befinner sig
inom 30 meter från verktyget skickas en
notis med verktygets uppdaterade position via mobiltelefonen eller e-post.

Nästan slutsålt!
Men några få montrar kvar

29-30 september 2016 InfraCity, Stockholm
Missa inte att nominera ditt eller någon annans
företag till Det Svenska Demoleringspriset för
förtjänstfulla insatser
Det Svenska Demoleringspriset arrangeras i samarbete med
Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier

Exklusiv Platinum-sponsor DEMCON 2016

Guldsponsorer DEMCON 2016

www.demcon.se
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T.v. ej joniserad arbetsplats efter endast 5 minuters bilning och
kapning. Vem vill egentligen frivilligt utsätta sig för detta, frågar
man sig? Samma arbetsplats t.h. efter 15 minuters jonisering, en
betydligt mer tilltalande miljö. Foto: Jerneviken.

SPÄNNANDE TEKNIK
för damm & slam

Demoleringsdammet är alltid ett problem. Det smutsar ner, hindrar
sikten och är hälsovådligt att andas in. SRT beskriver några av de
lösningar som kan hjälpa demoleringsentreprenören.

T

raditionella metoder för att samla in
och omhänderta dammet är fällor med
sug & filtrering, inkapsling & avskärmning eller befuktning. Till det kommer det
individuella personskyddet med andningsskydd. Samtliga beprövade och goda tekniker!
En relativt ny, låt vara inte dagsfärsk, metod är att dammbemängd luft exponeras för
jonisering. Vid en jonisering skapas positivaoch negativa syremolekyler i luften. Molekylerna bildar större partiklar som faller till
golvet av sin tyngd. Där kan det sopas, skopas eller sugas upp. Det virvlar i varje fall inte
okontrollerat runt i luften så länge joniseringen är i gång. En intressant bieffekt är att jonerna även rensar luften från brandlukt, rökpartiklar, mögelsporer, bakterier och virus.

En demoleringsentreprenör vi talat med
är imponerad av tekniken och säger att den
fungerar utmärkt förutsatt att utrymmet är

Oxysan 2000, här visad som sprängskiss, är ett
exempel på en luftjoniserare för starkt dammiga miljöer. Den portabla maskinen beskrivs
som kraftfull nog att klara utrymmen upp till
1000 m3 beroende på nedsmutsningsgraden.
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slutet och max ca 200 m2 stort. Vi har sett
uppgifter på upp till 1 500 m3, beroende på
föroreningsgraden. Det tar några minuter
innan joniseringen hinner verka, varför apparaturen med fördel kan slås på en stund
innan bilning, borrning eller kapning påbörjas. Men, som vår demoleringsentreprenör
säger, det finns en prislapp också, varvid han
nämner ett belopp på knappt 50 000 kr för en
investering i joniseringstekniken.
Betongslammets tendenser att sätta igen
ett avloppssystem är intressant. Kan det vara
så att den plötsligt pulvriserade betongen
inte riktigt brunnit färdigt längst in i alla
konstruktioner och fortsätter att brinna när
välkonserverade cementkorn plötsligt får ny
kontakt med kylvatten från maskiner och
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verktyg frågade vi oss? Vi kontaktade Peter
Utgennant på CBI Betonginstitutets sektion
för Betong och Berg. Han säger: ”I viss mån
finns ohydratiserat cement kvar i gammal
betong. När det lösgörs i samband med borrning, kapning och sågning frigörs ohydratiserade partiklar som möjligtvis kan vara en
orsak till avsättning och oönskad påbyggnad
i avloppen.”
Vatten innehållande betongslam får som
bekant inte släppas ut i avloppen. Sedimentering skulle kunna vara en metod att separera
betongdammet från vattnet, men är en orealistisk lösning för demoleringsentreprenören
då det kräver arealer och tid. En forcerad separationsteknik är att föredra. Ett exempel på
detta är så kallade slurryboxar. Mer om detta
nedan.

skinen är utrustad med Hepa-filter för att
hålla utblåsluften renad från skadliga partiklar. Hepafilter krävs vid ex. asbestsanering
och kan filtrera bort minst 99,97 % av de
luftburna partiklar som har en storlek av 0,3
mikrometer (μm).
Slurryboxen är en portabel enhet som separerar kylvatten från borr- och sågslam. Återstående slampartiklar i det renade vattnet är
mindre än en 0,5 micron. Slamvattnet kan återanvändas vid borrning och sågning. Slamcontainern används som transportskydd mellan
arbetsplatser och förråd. Hopfälld i detta läge
blir enheten kompakt och relativt lätt att transportera. Jernevikens slurrybox är en lösning för
slamavskiljning som uppfyller EPA-kraven. Reningskapaciteten uppgår till 450-600 l/h.

JERNEVIKEN MASKIN
Företaget har ett gediget program, huvudsakligen av produkter för borrning, sågning och slipning bl.a. Men också produkter för omhändertagande av damm. En annan produktkategori
är reningsverk för betongslam och slamvatten,
så kallade slurryboxar. Här finner demoleringsentreprenören lösningar för att avhjälpa
problematiken med såväl damm som slam hos
en och samma leverantör – något engelsmän
och amerikaner stolt brukar kalla för one-stopshop. När det gäller dammbehandling erbjuder
företaget såväl mer konventionell sug och filterteknik som den ovan nämnda Oxysan 2000, en
maskin för luftjonisering.
I princip är Oxysan uppbyggd av två grovfilter, ett partikelfilter samt joniseringsrör.
Enhetens ljudnivå ligger under 50 dBA. Ma-

Jernevikens slurrybox är en flyttbar enhet som
separerar kylvatten från borr- och sågslam.
Det renade slamvattnet kan återanvändas vid
borrning och sågning.

Demolitor 10 är en mindre, smidig vattenkanon med en räckvidd på 10-15 meter.

ANDERSEN CONTRACTOR
Så sent som i mars lanserade Andersen Contractor en trevlig nyhet i det lilla formatet. Den
nya vattenkanonen Demolitor 10 (D10) ger en
räckvidd på 10 – 15 meter och behöver jämförelsevis små mängder vatten- och el. Den
löser dammproblem där större maskiner inte
kan användas. Den väger 45 kg och kan lätt
flyttas på sina två hjul smidigt dit den behövs.
Med en fläkteffekt på 0,75 kW och en vattenförbrukning på bara några liter per minut
är den en lätthanterlig lösning som kan användas både inomhus och utomhus. D10 är
framtagen för rivningsarbeten.
Den serie av vattenkanoner där D10 ingår
utgörs av 8 olika modeller med räckvidd upp
till hela 150 meter.

MIDHAGE
Jack Midhage säljer samma Oxysan-maskin
för luftjonisering som Jernhage. Midhage

påpekar att den joniserade luftrensaren inte
bara används vid känsliga projekt som vid
renoveringen av Nationalmuséet och Regeringskansliet utan även bland entreprenörer
som vill ha en hälsosammare arbetsmiljö.

Oxysan 2000, här visad som sprängskiss där
man ser joniseringsrören. Maskinens inre är
lätt åtkomligt för rengöring och underhåll.

Oxysan renar luften på ett naturligt sätt och
ger samma positiva hälsoeffekter som ren och
frisk uteluft. Hälsovådliga mikropartiklar, de
som i stort sett bara virvlar runt och inte kan
fångas med traditionell teknik, avlägsnas med
joniseringen. All slags damm, betongdamm,
asbestfibrer, trädamm, m.m. tas bort. Effekten stannar 1–2 timmar efter att maskinen
stängts av.
Fördelar: Man arbeta omgiven av damm,
dammet lägger sig på golvet och virvlar inte
upp igen, oönskad dammspridning förhindras, effektivare arbete och snabbare åtkomst
för rengöring o.d., lägre filterförbrukning =
lägre kostnad, avlägsnar farligt mikrodamm,
eliminerar dålig lukt, rök, avgaser, mögelsporer m.m. samt förbättrar luftens kvalitet.
Midhage nämner också att: luftväxling i
lokalen försämrar kapaciteten, att effektiviteten minskar i fuktiga miljöer, att små mängder ozon kan bildas vid jonisering och att det
är viktigt att berörd personal informeras och
utbildas ordentligt.
Oxysan finns i tre storlekar 1 000, 2 000
och 3 000 med kapaciteter från 60 till 1 500
m3 beroende på modell och nedsmutsningsgrad. Den mindre modellen rekommenderas
för insats vid målnings- och därmed sammanhängande slipjobb. Mellanmodellen för
bygg- och rivningsjobb samt brandskador. 3
000-modellen för större rivningsjobb.

HILTI
Vi gratulerar Hilti som för tredje året i rad
utsetts till Sveriges bästa arbetsplats av organisationen Great Place to Work. Dessutom
finns årets HR-personlighet också på Hilti

www.SvenskRental.se • Maj - Juni 2016 • Svensk Rental Tidning

42

DAMM & SLAMM
Motoreffekt 3 kW, vikt 69 kg, luftflöde 4 000
m3/h. Försedd med grovfilter, Hepafilter och indikatorlampa. Dimensioner 770x820x1 000 mm.

NY HEYLO
Hilti kombihammare TE60 med
punktutsug av damm. Notera
att det går att arbeta med vita
skyddshandskar.

i form av Ulf Kvarnbro, utbildningsansvarig. Just utbildning är en viktig del av Hiltis
verksamhet. Som det moderna företag man
är nöjer man sig inte med att enbart saluföra
maskiner och verktyg utan lägger lika stor
vikt vid att se till att den egna personalen,
kunder och användare får veta hur man bäst
använder redskapen. Nöjdare kunder, färre
reklamationer, färre kassationer och färre
olycksfall torde vara några av fördelarna.
Hilti DRS kallas de dammreducerande
system som levereras för företagets maskiner
för borrning och mejsling, kapning, sågning,
slipning och spårning. Man kan säga att Hilti
definierar sin produkt som bättre arbetsförhållanden, komfort och säkerhet samt ökad
produktivitet snarare än som maskiner. Produkten består visserligen av redskap, maskiner, olika tillbehör konstruerade med tanke
på dammborttagning redan från början samt
kunskapen om hur systemets olika delar används rätt och överföring av denna kunskap
till användare.
Systemkomponenterna, till exempel elverktyg, borr, skivor och andra tillbehör, liksom helt integrerade system, är sinsemellan
matchade för att så mycket damm som möjligt ska avlägsnas vid källan och effektivt samlas upp av dammsugarsystemet.
Där så är möjligt samlas dammet upp i
samma ögonblick det uppstår. Detta minskar
avsevärt riskerna som är förknippade med
den här typen av arbete. Dammreduceringssystemets effektivitet förlänger maskinernas
livslängd, ger bättre prestanda och höjer därmed produktiviteten.
Så kallade AirBoost-filter finns i de luftrenare som Hilti utvecklar. Luftrenarna reverserar luftflödet kortvarigt var 15:e sekund
så att filtret kan blåsas rent. Via slangar och
adaptrar ansluts de dammalstrande maskinerna till luftreningssystemet för att minimera förekomsten av damm i personalens
närmiljö.

Som alternativ erbjuds i vissa fall vattenkylda verktyg, vilket ger en praktiskt taget
dammfri miljö. För att lösa problemet med
slam erbjuder Hilti ett returvattensystem
(DD REC-1). Det inbyggda slamuppsamlingssystemet ger obegränsad användning – och
är helt oberoende från extern vattentillförsel,
vilket ger maximal rörlighet. Man slipper därigenom kostsam och tidskrävande städning
efter avslutad arbetsuppgift.

Lagom till mässan Nordbygg lanserade svenska återförsäljaren ByggVärmeMaskiner en ny
luftrenare för byggen från tyska tillverkaren
Heylo. Modellen heter Heylo FT 1200 och är
bland annat försedd med ett multifunktionsfilter för luftrening och filtrering med luftundertryck. Heylo FT 1200 med Hepa som
standard. Heylo FT 1200 är ett utmärkt val när
åtgärder skall tas för att så långt som möjligt
utesluta risken för spridning av skadliga partiklar. Heylo FT 1200 är utmärkt att kombineras med undertryckssystemet DSD 3.0. Heylo
FT 1200 kan förses med filterpatron F9, H14
eller aktivt kol beroende på applikationen. Filterpatronen skyddas av tre stycken förfilter i
filterklass G4. Den utgående luften kan ledas
ut ur byggnaden via tre luftslangar om så önskas. Heylo FT 1200 luftmängd är steglös upp
till 3200 m3/h och enheten väger 48 kg och är
försedd med bakre hjul för enkel förflyttning.
Produkten mätar 1010 x 460 x 710 mm.

Dammkåpor
Under den senare tiden har tillverkaren Pullman
Ermator släppt en del nya tillbehör som exempelvis
ett antal nya dammkåpor som underlättar arbetet
för entreprenörerna.
Den kraftfulla luftrenaren A4000 klarar arbetsytor upp till 200-250 m2

PULLMAN ERMATOR
Ny för i år är luftrenaren A4000, avsedd för de
riktigt stora jobben. Med en kapacitet på 4 000
m3/h klarar den arbetsytor upp till 200-250 m2.
Maskinen har ett centralt utblås baktill där avledningsslang kan monteras. Den är utrustad
med engångsförfilter och fyra H13-filter. Hepafiltren är av samma sort som dem i A1000 vilket ses som en stor fördel då användarna inte
behöver ha ytterligare ett sorts filter på lager,
om man har båda storlekarna. Filterramen är
monterad med gångjärn och spännen för att
filterbytena ska kunna göras enkelt och snabbt.
Lätt att förflytta då den är utrustad med låsbara non-marking-hjul. Lyftöglor finns för att
enkelt kunna flytta den mellan olika arbetsplatser. Utrustad med varningslampa som visar när det är dags att byta filter.
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Dammkåpa 125 och 180 mm standard
Dammkåporna 125 mm och 180 mm är små och
smidiga dammkåpor som går snabbt och enkelt att
montera. Kåporna passar de mest vanligt förekommande handslipmaskinerna på marknaden och de levereras med flera olika anslutningsadaptrar för att passa
alla tänkbara handslipar. Dammkåpa 180 mm har en
uppvikbar kant för att kunna slipa intill kanter och lister.

Dammkåpa Premium 150 och 180 mm
Kåporna finns också i så kallade premium-modeller
med högre kvalitet och slitålighet. Egenskaperna är
dock de samma att de är små och smidiga samt kan
snabbt och enkelt monteras. Även premiumkåporna
passar de mest vanligt förekommande handslipmaskinerna på marknaden och de levereras med flera
olika anslutningsadaptrar för att passa alla tänkbara
handslipar. Dammkåpa Premium 180 mm har en uppvikbar kant för att kunna slipa intill kanter och lister.

43

Nyöppnad webbshop underlättar
för en dammsäkrad arbetsmiljö
Dustcontrol erbjuder nu möjligheten att
handla mobila stoftavskiljare, luftrenare,
tillbehör och förbrukningsartiklar direkt
online. I och med det utlovas avsevärt förenklade inköp tack vare kundanpassad beställningsprocess.
”Det här är något som våra kunder
efterfrågat. För att vara helt säkra på investeringen gick vi först ut med en bred
kundenkät som följdes upp av djupintervjuer för att skapa oss en bild av önskemålen. Svaren visade att de flesta vill
kunna handla över nätet. Framför allt är
det förbrukningsvaror och tillbehör som
t ex. filter, påsar, munstycken m m som
man gärna vill kunna beställa snabbt och
enkelt”, säger Anna-Lena Berg, VD på
Dustcontrol.
Shopen är direkt kopplad till företagets affärssystem för att varje kund ska
kunna se sina nettopriser och orderhistorik. En snabborderfunktion ska också
underlätta vid återkommande köp av
samma produkter
”Det känns jättekul att ligga i framkant med att kunna erbjuda ett enkelt
och smidigt beställningsval. Vi hoppas förstås att detta i längden ska ha
en positiv verkan på arbetsmiljön ute på
arbetsplatserna när man smidigt kan beställa vilken tid som helst under dygnet.
Inledningsvis är det vårt sortiment för
tillbehör, förbrukningsmaterial och våra
mest eftertraktade maskiner som finns
tillgängliga online. Vi har också satsat på
att göra det väldigt överskådligt vilka tillbehör som hör till vilken maskin för att
underlätta beställningen”, avslutar AnnaLena. Adressen för att komma direkt in i
shopen är: webshop.dustcontrol.se

MANITOU FÅR TILLÖKNING
Det är familjeförökning på gång i Manitoufamiljen. Den hittills minsta teleskoplastaren, MT625, får en lillebror strax efter nyår.
Det avslöjade Manitou på Bauma-mässan i
München, där det var möjligt att få en första
titt på en prototyp av MT420H, som den nya
kommer heta.
”Det är fråga om en Manitou 625 i mindre
utgåva. MT420H byggs helt enkelt upp som
en ännu mer kompakt version, men med
samma plats och komfort till föraren. Kabinen på den mindre maskinen är nämligen
den samma som på 625:an”, berättar Anker
Lemvig hos den svenska Manitou-importören och återförsäljaren, Scantruck.
Den lilla teleskoplastaren är bara 1,49 meter bred. Det är hela 32 centimeter smalare än
storebror, och det kan visa sig vara ett riktigt
bra argument både hos uthyrningsfirmor och
på byggplatserna”, värderar Anker Lemvig.

Maskinens längd minskar från 3,90 meter,
som Manitou MT625H är, till enbart 3,64 meter. Höjden på de två maskinerna är nästan
den samma - med 1,90 meter är MT420H två
centimeter mindre än storebror.
”Maskinellt och kapacitetsmässigt är det
naturligtvis också lite skillnad, även om
det mesta ligger i de yttre måtten. Manitou
MT420H får en Kubota-motor på 49 hk.
Lyftkapaciteten är upp till två ton och lyfthöjden upp till fyra meter”, berättar Anker
Lemvig.
Det är ännu inte fastsatt ett exakt datum
för när Manitou MT420H går från prototyp
och massor av test till en serieproducerad
maskin redo att möta byggplatserna. Business Manager, Sweden Anker Lemvig satsar
på att kunna sätta den kompakta teleskoplastaren på försäljningslistan i början av
2017.

Nu lanserar Xylem en ny pumpstation
för dränering, Flygt Compit Drän
För att tillgodose behovet av en robust
och enklare pumpstation för dränering
finns nu Flygt Compit Drän som håller
torrt runt fastigheten.
Mycket prisvärd, enkel paketlösning
för bortpumpning av dränerings- och
dagvatten. Komplett med Flygt SXM2

dräneringspump (med nivåvippa) och
CE-märkt pumpstation av rotationsgjuten polyeten med rundad botten, krokar för kablage och snabbkoppling för
installation av pumpen.
Teleskopiskt lock av polyeten (dubbelt låsbart) eller gjutjärn.

Enkel och flexibel installation; locket kan justeras upp till 40 cm i höjdled
och inloppet kan placeras på tre alternativa höjder. Kompakt utförande: Ø
500 mm, höjd 2 – 2,4 m, sumpvolym
110–330 liter. Isolering finns som tillbehör vid frysrisk.
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Jämnt årtal betyder DEMCON-år
I år är det återigen dags för demoleringsmässan DEMCON att arrangeras
på Infracity norr om Stockholm. Startfältet av utställare börjar byggas upp
ordentligt. I vanlig ordning dukas det upp för DEMCON-kalaset på torsdagskvällen men utdelning av det Svenska Demoleringspriset. Tyrolit arrangerar
dessutom den nordiska finalen i sin internationella håltagartävling.

E

nda skillnaden från tidigare mässår
är att DEMCON 2016 arrangeras den
29-30 september istället för i början
av september månad. Orsaken är att under
de senaste åren har branschmässorna börjat
svärma i början av september. Den ursprungliga planen var att mässan skulle hållas den
4-5 september. Men vid ett tillfälle låg tre
mässor på samma datum, två i Göteborg och
så DEMCON på Infracity. Så går det ju inte ha
det. Branschen kan ju inte trötta ut entreprenörerna med mässor i tid och otid. Så DEMCON flyttade till slutet av månaden och en av
de andra två mässorna ställde in i år.

EN UNIK SAMLINGSPLATS
FÖR BRANSCHEN

nischad. Hit kommer bara branschens aktörer, det vill säga proffsen som jobbar med
håltagning, rivning, återvinning, sanering,
hantering av damm och betongslam, vattenbilning med mera. Kompetensnivån är hög
och stämningen är god. DEMCON är en unik
företeelse som saknar sitt motstycke vilket
också lockar en hel del internationella besökare. Sverige är unik både vad gäller mängden
tillverkare inom de sektorer som nämnts och
lika unikt ifråga om utövarna. DEMCONs
hemsidan uppdateras regelbundet. Som bekant hålls den tyska branschmässan Bauma i
april och vi kan lova att många av de nyheter
som lanseras på Bauma kommer att visas på
DEMCON. Att DEMCON och Bauma sammanfaller på samma år brukar vara ganska

Startfältet för DEMCON 2016 börjar ta form
och besökarna kommer att kunna möta de
traditionella leverantörerna i branschen och
en hel del andra lite nyare aktörer. Bästa
sättet att hålla sig informerad om vilka som
ställer ut är att kontinuerligt besöka mässans
hemsida www.demcon.se. Det unika med
DEMCON är att mässan är liten och extremt
Svensk Rental Tidning • Maj - Juni 2016 • www.SvenskRental.se

lyckat vad gäller nyhetsskörden och det har
hänt förrut. Som vanligt finns både en inomhus- och utomhusdel på DEMCON och trots
att mässan arrangeras några veckor senare i
år så brukar utomhustemperaturen vara av ok
under hela september. Har vi riktigt tur kanske vi får en Brittsommar i år.

MÄSSANS SPONSORER
Sedan några år tillbaka har mässan och det
övriga arrangemanget sponsorer. Årets platinum-sponsor är Husqvarna Construction
Products vilket är en sponsornivå som även
omfattar DEMCON-kalaset och det Svenska
Demoleringspriset. Våra två guldsponsorer är
Pentruder AB och Bobcat Svenska AB. Bronssponsorer för mässan är Tyrolit och Jack Midhage AB. Kom ihåg att besöka sponsorernas
montrar på mässan.

MÅNGA AKTIVITETER
Det händer mycket på och kring DEMCON
i år. Under själva mässan arrangerar tillverkaren Tyrolit återigen den nordiska finalen
i sin internationella håltagartävling Tyrolit

45

Cutting Pro Competition. Då tävlar vinnarna från de nordiska länderna åter igen mot
varandra för att kora vilka som kommer att
delta vid finalen i Innsbruck i början av 2017.
Det brukar bli en lyckad tillställning och den
nordiska finalen hålls i ett tält på DEMCONs
utomhusområde. Men inte nog med det. På
kvällen torsdagen den 29 september arrangeras DEMCON-kalaset i Ballroom på Scandic
Infracity som ligger vägg i vägg med mässhal-

ingen Håltagningsentreprenörerna sitt mingel i mässans entré. Traditionen började 2014
och blev mycket uppskattad. Denna gång
anordnas minglet direkt efter mässan så att
det inte inkräktar på mässans tid då många
besökare prioriterar minglet. Öppettider för
mässan är som vanligt 09.00 till 17.00 på torsdagen den 29 september och 09.00-15.00 på
fredagen den 30:e.
www.demcon.se

len. Här brukar det vara högt i tak, bra stämning, god mat och underhållning. DEMCONkalaset brukar räknas till det tillfälle då hela
branschen får chans att festa lite tillsammans och bordsplatserna brukar gå åt ganska
snabbt. I vanlig ordning delas det Svenska Demoleringspriset ut under middagen. Mer om
priset och hur man anmäler sig presenteras i
en separat artikel på sidan 51. Efter att mässan
stängt på torsdagen arrangerar branschfören-

DEMCON 2016

2016

INOMHUS/UTOMHUS - Indoor/Outdoor

U01A U01B

51B

51A
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TYROLIT

47/48

HUSQVARNA
9x6=54m2

PULLMAN ERMATOR

PD & SRT

7x7=49 m2

7x7=49 m2

14x5=70m2
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Utgång
utomhusområde

HUSQVARNA

30

7m

BALLROOM

BROKK

7x9=63m

2

38A

DUSTCONTROL

TYROLIT

32

33

5,5x8=44m2

38B

38C

3,5x4,5=15,8m2

3,5x4,5=15,8m2

35C

JACK MIDHAGE AB

HYDROSCAND

SILA AB

7x9=63m2
7x16=112m2

8x8=64m

2

5,5x16=88m

10x3=30m2
36B

PG
EXPORT

2015-09-04

6x10=60m2

7x3=21m2

BOBCAT

U04A U04B
HILTI

HUSQVARNA

4x3=12m2

U05A U05B
HILTI

Container för betong

Container för avfall

13B

SMC

CEJN

7x3=21m2

3x3=9m2

5x3=15m2

5x3=15m2

VIP-Lounge
Veteranerna
Press
EDA meeting
room

VATTENBILNINGSTORGET
The Hydrodemolition Square
6A

9,5x7=66,5m2

13A

PROFESSIONELL
DEMOLERING
SVENSK RENTAL TIDNING

THOVO

U05C

BOBCAT

AMAS

10

S.C.O.P. AB
www.demcon.se
Jan Hermanson
08-58570046
1:300 A3

HTC SWEDEN AB

18/19/20/21

22/23/24/25

HULTDINS SYSTEM

OP System

U03A U03B

5,5x8=44m2

2

Huvudutgång
utomhusområde

DEMCON / ExpoRent 2016
29-30 september 2016
Inframässan, InfraCity
Exhibition Centre
Upplands Väsby

TYROLIT

ATLAS COPCO

6x8=48m2

3x8=24m2

TYROLIT

38C

9x3,5=31,5m2

17,5x8=140 m2

NORDFARM

0m

U02A U02B

35B

JERNEVIKEN
MASKIN

ANDERSEN CONTRACTOR

31

39A/35A

34/40

SCANMASKIN

9x7=63m2

41

43/42

TYROLIT

PENTRUDER

SDC

6B
6x2=12m2

6x2=12m2

Håltagningsentreprenörerna
Riv- & Saneringsentreprenörerna

CONTRACTORS SQUARE

Bokad / Booked

Reserverad / Reserved

Ledig / Available
HUSQVARNA

www.SvenskRental.se • Maj - Juni 2016 • Svensk Rental Tidning

46

Atlas Copco utökar sin Portable Energy-portfölj 2016
Brubakken utökar produktportföljen med Hubtex GmbH
Hubtex har en ledande position inom
materialhanteringsutrustning och logistik och det är ett passande tillskott i Brubakkens produktportfölj.
”Hubtex har specialmaskiner för
skrymmande gods, detta ger oss möjlighet att ge våra kunder ännu bättre helhetslösningar”, säger Brubakkens VD
Markus Åberg.
Brubakken har alltid för avsikt att
teckna importavtal med leverantörer
som gäller Brubakken i både Norge och
Sverige. I mars 2012 tecknade Brubakken avtal med Hubtex som ny återförsäljare i Norge. Sedan dess har Brubakken
haft stora framgångar med leveranser av
Hubtex sidlastare och 4-vägstruckar till
den norska marknaden. Ett nytt avtal,
som även omfattar Brubakken i Sverige
undertecknades nyligen i Göteborg. Brubakken AB har sedan starten för några år
tillbaka blivit en stor aktör och finns idag
i stora delar av landet.
Hubtex sortimentet består förutom
av kundanpassade sidlastare och 4-vägstruckar också ett brett sortiment av specialmaskiner för alla typer av industrier,
bl.a. hantering av långt och skrymmande
gods. Hubtex sortiment passar perfekt
med resten av produktportföljen som
Brubakken representerar idag. Brubakken är en totalleverantör med heltäckande produktutbud i lift- och truckbranschen.
Hubtex grundades 1981 och har tillverkning och huvudkontor i Fulda,
Tyskland. Hubtex har under många år
varit en ledande tillverkare av maskiner i
materialhantering och logistik och deras
maskiner kännetecknas av god kvalitet
och hög funktionalitet.

En av de mest efterlängtade lanseringarna 2016
är kompressorsortimentet 8 Series som innehåller de senaste framstegen inom luftelementetdesign och ger förbättrad eﬀektivitet. 8- serien, med en uppdaterad HardHat-huv, banar
nya vägar för luftproduktion med en hastighet
på upp till 5 m3 per minut, samtidigt som den
fortfarande är kompakt och lätt. Varje modell
i serien väger under 750 kg, inklusive fullstor
bränsletank, generator och laddluftkylare, så
att de kan bogseras bakom en vanlig personbil
med vanligt körkort. Den nya serien använder
12 % mindre bränsle än jämförbara produkter
och kräver mindre än en timmes total servicetid under en tvåårig driftperiod.

QES-GENERATORERNA BLIR FLER
QES-sortimentet som lanserades med framgång 2015 kommer att utökas i maj 2016. Det
ursprungliga erbjudandet med sex kraftnoder,
9–40 kVA med Kubota-motorer kommer att
kompletteras med sex nya modeller från 60 till
200 kVA med John Deere-motorer. QES-serien
utgör en enkel, robust och hållbar lösning för
generella tillämpningar inom byggbranschen.

WEDA 50 OCH WEDA 60
Weda-serien med elektriska dränkbara pumpar
kan hantera från 225 till 20 200 liter per minut
med en maximal pumphöjd på 85 m. I maj 2016
utökas sortimentet med två nya modeller. De
nya 50- och 60-modellerna har förbättrad prestanda tack vare nya hydrauliska komponenter
och förbättrad eﬀekt i förhållande till vikten,
mycket tack vare en ny motorkonstruktion.

KOMPRESSORERNA XAT (V) S
Det mångsidiga XAT (V) S 186-sortimentet
består av två modeller med ett intuitivt PACEsystem (Pressure Adjusted through Cognitive
Electronics), som möjliggör flera olika tryckoch flödesinställningar, något som hjälper
användarna att matcha luftflöde och tryck för
sina applikationsbehov, utan att behöva flera
kompressoraggregat. Atlas Copcos ansedda
luftelement och Stage-IV-motorn från John
Deere säkerställer, tillsammans med PACE-
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systemet, högre eﬀektivitet, längre serviceintervaller, oöverträﬀad tillförlitlighet, ökad
livslängd och lägre ägandekostnad. Användare
som kör flera maskiner och har flödeskrav på
upp till 11 m3/min och behöver tryck på 7–14
bar, klarar sig nu med bara en kompressor.

KOMPRESSORERNA XATS 900E
Den transportabla kompressorn XATS 900E
kombinerar smart konstruktion, beprövad
teknik och kvalitetskomponenter. XATS
900E är lämplig för platser med färdig kraftförsörjning och är enkel att installera eftersom inga ytterligare fundament krävs. Den
korrosionsbeständiga huven gör att kompressorn kan användas i alla väder, utan behov av
extra utrymmen eller inhägnader.
XATS 900E levererar tryckluft från 7–10
bar (100 till 150 psi) med ett flöde på upp till
25 m3/min (900 cfm).

QAC 1100 TWINPOWER
För platser med varierande kraftbehov kommer nu Atlas Copco att lansera generatorn
QAC 1100 Twinpower. Den består av två 500
kVA-generatorer i samma behållare. QAC 1100
är ett komplett paket med ett avancerat styrsystem som gör att två generatorer kan arbeta
självständigt eller parallellt med varandra. Det
gör att operatörerna kan förbruka upp till en
megawatt någonstans mellan fullast och låg belastning, vilket maximerar bränsleeﬀektiviteten
och de tillhörande driftskostnaderna.

AVVATTNINGSLÖSNINGAR
Efter förvärvet av den Italien-baserade pumptillverkaren Varisco i januari 2016 utökar
Atlas Copco sitt sortiment av länspumpar.
Pumparna används vanligtvis för att avlägsna
oönskat vatten eller andra vätskor i bygg-,
gruv-, olje- och gasindustrin. Variscos anläggning i Padua har nu blivit ett dedikerat globalt
kompetenscenter för pumputveckling inom
Atlas Copcos Portable Energy-division. En
helt ny serie avvattningslösningar kommer
att lanseras under Atlas Copcos varumärke
2016.

Nyhet!

Allt fler upptäcker...

3D

positionering

PATENTERAD

- Torrkapklingan med den unika 3-dimensionella positioneringstekniken
upptäcks av allt fler. Med en fantastisk livslängd, enastående skärförmåga och
ett mycket brett användningsområde används klingan i alla material såsom
tegel, armerad betong och granit. Finns i Ø 230 mm - 450 mm.

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
på väg
exponerad

Diamantsegment från ovan

Förbrukad diamant lämnar plats
för nästa att exponeras

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

EN LITE NÄRMARE
SLANGSERVICE.

Maskiner för
byggindustrin
Sortiment för olika
lösningar inom klippning och bockning.
Från kraftfulla handburna verktyg med
batteri eller eldrift, till
större stationära klippoch bockmaskiner.

Produkter för byggindustrin

hitachi-powertools.se

hydroscand.se

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
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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

UTHYRNINGSSYSTEM från MCS

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
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tu
4 Stor verans
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4 Lov litet
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Timmervägen 68, 921 33 Lycksele
Tel växel 0950-138 88 Fax 0950-101 14
www.maxmoduler.se

Nöjda kunder =
Lönsam uthyrning
Kontakta oss på:
08 – 50 52 10 42
info@mcs-software.se

www.mcs-software.se

I din tjänst
sedan 1910

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

Anz_Wirtgen Sweden_60x40mm.indd 1

Svensktillverkat

0371-500 08

www.faxes.se

www.hydroscand.se

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

30.01.14 14:55

www.brubakken.se

Hyr eller Hyrköp!
Nya Volvo grävmaskiner,
lastmaskiner och dumprar!
Service och reservdelar!
DMK Servicecenter AB
Vagnmakaregatan 1D
415 07 Göteborg
Växel: 031-156830
Björn: 0708-156877/Öyvind:0708-156830
Mail: bringeland@dmk.se
www.dmk.se
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UNIKA ARBETSLAMPOR
Milwaukee kompletterar belysningsserien
TRUEVIEW™ med två nya högeﬀektiva
lösningar som maximerar produktiviteten
på arbetsplatsen. Unikt framtagna för att
erbjuda obegränsade möjligheter, prestanda och maximal livslängd.

M18™ TRUEVIEW™
LED ARBETSLAMPA PÅ STATIV
M18™ arbetslampan på stativ skiljer sig från
de andra batteridrivna arbetslamporna på
marknaden. Lampan har 12 högeﬀektiva
lysdioder med kapacitet för belysning av
stora ytor med upp till 2 000 Lumen. Med
tre ljuslägen ger lampan en driftstid upp
till 10 timmar på endast en laddning med
Milwaukees M18™ 5,0 Ah batteri.
Stativet monteras på några sekunder
och den fritt roterbara lampdelen kan
justeras mellan 110 - 220 cm för optimal
belysning ovanifrån med minimal skuggbildning. Lampan är i hopfällt läge endast 1
meter lång vilket gör den smidig att transportera och förvara. De armerade benen

och skyddande ytterkåpa för lamphuvudet
gör lampan stabil och hållbar.

M12™ TRUEVIEW™ LED LAMPA
Nya M12™ LED lampan är marknadens
mest portabla handhållna lampa med den
eﬀektivaste strålkastaren. Med en räckvidd
upp till 650 m är det möjligt att belysa föremål
och områden på långt avstånd – och med lampans olika ljuslägen kan optimal ljusnivå eller
blinkande ljus väljas. Driftstid upp till fyra timmar på högsta ljusnivån och åtta timmar på
lägsta med Milwaukees M12™ 4,0 Ah batteri.
Som en del av TRUEVIEW™ serien
är båda lamporna utrustad med belysningsteknologi som garanterar jämn ljusspridning, optimal färgtemperatur och
naturliga färger på arbetsplatsen för ökad
synlighet och produktivitet.
De nya belysningslösningarna i TRUEVIEW™ serien drivs av Milwaukees REDLITHIUM-ION™ batterier och är kompatibla med respektive batterisystem (M12™
eller M18™) som omfattar över 150 verktyg.

Hitachi breddar sortimentet med ny cirkelsåg
Hitachi lanserar ny cirkelsåg med kolborstfri motor,”världens” första vid introduktion i Japan, april 2015. Hitachis kolborstfria motorer med ny teknologi säkrar för
stabil prestanda och minimalt eﬀekttapp
vid spänningsfall.
Cirkelsågen, som har ett max kapdjup
på hela 66 mm passar för de flesta tillämpningar. Den låga vikten på 2,8 kg tillsammans med den ergonomiskt centrerade
tyngdpunkten ger en kompakt maskinkropp för enkel och suverän manövrering.
I läget ”Silent mode” reduceras ljudnivån vilket gör maskinen lämplig i ljudkänsliga miljöer. Skulle mer kraft behövas under
applikationen, registrerar ACS-teknologin

detta och ökar varvtalet i förhållande till
belastningen (Power mode). Teknologin
innebär även ökad säkerhet genom att motorn stannar vid plötsliga händelser, till exempel då en sågklinga fastnar i materialet,
för att förhindra ”kick-back”.

INNOVATIV

Nya LF60 LA/LAT är en framåtgående vibroplatta för jord och asfalt, och den första
60- kilosplattan med inbyggd vattenspridare.
Eﬀektivitet, prestanda och kvalitet har plötsligt blivit betydligt lättare!
Tack vare den låga vikten är den nya LF60
LA/LAT-vibroplattan extremt flexibel och
lätthanterlig och erbjuder ett nytt sätt att arbeta på asfalt. Den ger inte bara större frihet
för operatören utan underlättar även transporten rejält, vilket gör den till en värdefull
maskin för de flesta underhållsarbeten.

NYA DRIVNIVÅER
LG 204 och LG 504 är de senaste tillskotten till Atlas Copcos fram- och bakåtgående
vibroplattor. De är eﬀektiva alternativ och
komplement till vältar vid packning av jord,
särskilt användbara där det är ont om plats.
LG-serien klarar både djup och medeldjup
packning av friktionsjordar.
De nya LG-maskinerna ger dessutom en
imponerande framdrift, särskilt på vått underlag, detta tack vare högre frekvens, centrifugalkraft och amplitud. De har dessutom
förbättrad ergonomi och åtkomlighet för
service och underhåll. För mellanviktsalternativet LG 504 finns packningsindikator som
tillval, och denna hjälper användaren att göra
rätt redan på första försöket!

STAMPEN LT 8005
I fotspåren på de tidigare framgångsrika generationerna LT 5005 och LT 6005 ger LT
8005- stampen ännu eﬀektivare packning
och ett slutresultat av ytterligare förbättrad
kvalitet. LT 8005 är en robust och pålitlig
maskin med maximal drifttid. Enkelt underhåll är en självklar del av den smarta konstruktionen.
Nya LT 8005 är idealisk för de tuﬀaste
packningsuppdragen på silt, sand, grus och
lera. Den är lätt att hantera under alla förhållanden och i alla faser av arbetet. Den nätta
konstruktionen gör att användaren kan arbeta närmare väggar, stolpar och andra hinder.
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RAMIRENT LANSERAR RAMIFLEX:

Mobila personalbodar för snabb etablering
Ramirent lanserar RamiFlex, ett nytt system
för mobila personalbodar. Den unika expanderingskonstruktionen ger lägre kostnader
för transport, förvaring och etablering. Varje
enhet innehåller omklädningsrum, matplats,
dusch och toalett för tolv personer. Det tar
mindre än 30 minuter att etablera dem och
hela tre bodar får plats på en lastbil med släp.
Med RamiFlex minskar fraktkostnaderna
eftersom en lastbil med släp kan transportera
tre bodar, vilket motsvarar utrymme för 36
personer. Produkten har flera användningsområden men den stora efterfrågan finns
främst inom basindustrin och då i samband
med årliga översyner och underhållsarbeten.
”Vid underhållsarbeten på en till två veckor
med behov av platser för 800-1 500 personer
krävs det att det går snabbt och att kostnaderna hålls nere. RamiFlex flexibla konstruktion
gör att det går väldigt snabbt att etablera enheterna och transportkostnaderna kan hållas
nere. I tillägg krävs det inte heller någon kran
eller kranbil, om de inte skall monteras i två
plan”, säger Jonas Söderkvist, vd Ramirent.

”RamiFlex är en helt ny produkt som har
utvecklats av X-Modul AB i Katrineholm och
i samarbete med Ramirent anpassats för uthyrningsmarknaden. Modulerna sänker kostnader i flera led – för transport, förvaring och
etablering. Dessutom är den utrustad med flera
säkerhetspunkter i syfte att förbygga olyckstillbud. Ramirent har en ambition att bredda sin
kundbas och att öka omsättningen inom indu-

strisektorn. I det perspektivet passar denna produkt perfekt”, fortsätter Jonas Söderkvist.
All teknik finns samlad i ett teknikrum som
nås från utsidan. Härifrån sker också all inkoppling av ström, vatten och avlopp. Varje enhet
ansluts via 3-fas/16 amper/380 volt-system. Modulerna är energianpassade så långt möjligt, bl.a
beträﬀande isolering och belysning. RamiFlex
finns endast för uthyrning hos Ramirent.

SÄKER HYTT RÄDDADE
DANIEL VID OLYCKA
Sårskador i huvudet och några stygn på ena
benet blev facit för Daniel Åkerblom när
han blev påkörd i sin Merlo teleskoplastare i
Stockholm i mars.
Efteråt tackar han den säkra förarhytten
för att inte olyckan slutade värre. Merlos
kvalitetscertifierade förarhytt skyddar föraren vid olyckshändelser, något som Daniel är
tacksam för:
”Jag körde med en av våra Merlo 25.6 på
Ulvsundavägen då jag blev påkörd bakifrån av
en pickup. Det blev träﬀ på hytten, men jag
klarade mig bra med tanke på vilken smäll det
blev”, berättar han.
Föraren av den påkörande bilen uppmärksammade inte Merlon. Daniel körde i ca 40
km i timmen på 70-vägen och vid kollisionen
träﬀade bilen vänster bakhjul och förarhytten.
Daniel blev omhändertagen och körd i ambulans till sjukhus, men klarade sig alltså bra,
trots den kraftiga smällen:
”Hade förarhytten varit vekare kunde allt
slutat mycket värre”, säger Daniel.
Daniel Åkerblom driver Kent & Daniels
Trucktjänst AB från Västberga i Stockholm.
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Företaget har fyra Merlo teleskoplastare, varav tre stycken Merlo Allfixare 25.6 och en
Merlo 40.17.

FAKTA FÖRARSKYDD
Merlo teleskoplastare har hög säkerhetsstandard på förarhytterna. Hytterna är certifierade enligt FOPS (ISO 3449) och ROPS (ISO
3471). FOPS står för Falling Object Protective
Structure. ROPS står för Roll Over Protective
Structure.
De båda certifieringarna innebär att Merlos förarhytter ger föraren ett yttre skydd mot
skador om hytten träﬀas av fallande föremål,
om maskinen voltar eller om den, som i fallet
med Daniel, blir påkörd.
Tack vare den robusta konstruktionen av
förarhytten klarade sig Daniel undan olyckan
utan svårare skador. Idag tackar han den kvalitetscertifierade konstruktionen för att han
inte skadades värre.
AB Hüllert Maskin är ledande leverantör
av teleskoplastare i Sverige. Företaget har den
svenska generalagenturen för Merlo, med ett
nät av återförsäljare och serviceverkstäder
över hela landet.

Vilka får det svenska
demoleringspriset i år?
Det börjar bli dags att fundera på nomineringar.
Sista anmälningsdatum är 2016-09-16
Information om nomineringsprocessen hittar du på:

http://professionelldemolering.se/pages/view/det-svenska-demoleringspriset

Det Svenska Demoleringsprisets kategorier:
1. Årets rivningsentreprenör • 2. Årets håltagningsentreprenör • 3. Årets rivningsprojekt •
4. Årets saneringsentreprenör • 5. Årets håltagningsprojekt • 6. Säkerhet- och arbetsmiljöpriset •
7. Recycling- och miljöpriset • 8. Vattenbilningspriset • 9. Årets saneringsprojekt •
10. Årets tillverkare/leverantör • 11. Stora innovationspriset för tillverkare/leverantörer •
12. Det Svenska Demoleringsprisets “Hederpris”
Det Svenska Demoleringspriset är instiftat av tidningen Professionell Demolering och utdelas i samarbete med branschföreningarna Håltagningsentreprenörerna
och Riv- och Saneringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier. Prisutdelning äger rum på DEMCON-Kalaset på branschmässan DEMCON 2016, InfraCity,
den 29 september, 2016. Vid frågor om priset ring 08-585 700 48.
http://professionelldemolering.se/pages/view/det-svenska-demoleringspriset
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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 Xylem Rental alternativet för sunda siffror och lugna magar. Kontakta oss på 010-603 50 00
eller via hyrpump@xyleminc.com

xylem.com/se

