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Ny stoftavskiljare speciellt anpassad för golvslipning

Atlas Copco kombinerar PACE- teknologi med HardHat® i XATS 138

NYTT OCH 
HANDHÅLLET

TILLFÄLLIG 
EL PÅ BYGGET  

SKANSKA 
RENOVERAR
George Washington 
Bridge i New York

HYRESKEDJAN 
PÅ BESÖK
I Merlos fabrik i Italien

 

 DEMCON 
2018

Stort intresse för

OPTIMERA 
Säkerheten för operatörer



Amiga pro är ett varumärke av Amiga AB

• 5 m belysningsmast KAPTEN
• 7 m belysningsmast GENERAL
• PRINS LED arbetsbelysning 48V, 20W.
• MAGNUM LED arbetsbelysning 44W
• UC central 32A
• UC central 63A
• Belysningstransformator 480VA/960VA

Elprodukter framtagna för 
och med användaren.
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  13  Rätt tillfällig el på bygget
En smart, smidig och effektiv ellösning kan vara avgörande för hela bygget. I Sverige finns 
ett fåtal professionella leverantörer av ellösningar och eldrivna hjälpmedel. I temaartikeln 
hittar du några av dessa.

Ingen bostadsbubbla i sikte?

42  Störst!
         

40  DEMCON  
          2018
         

I N N E H Å L L

Priset på bostadsrätter har börjat vända nedåt 
och flera fastighetsbolag väljer att göra om sina 
bostadsrätter till hyresrätter. Bostadsbubbla i antå-
gande som snart spricker? Nej, hävdar experterna, 
så är inte fallet. Den som lever får se, säger jag. 

I sådana här tider är det svårt att riktigt försäkra 
sig om vad som händer. Vi har haft en dramatisk 
ökning av villor och bostadsrätter som nu gjort 
att köparna börjar dra åt sig 
öronen då priserna blir för 
höga. Faktum är att även 
hyresrätterna börjar skjuta 
i höjden ganska ordentligt, 
i alla fall i storstäderna. Jag 
pratade med en bekant som 
berättade att hans son flyt-
tat hemifrån. Att skaffa sig 
en hyresrätt var uteslutet då 
hyrorna för en liten etta var 
skyhöga. Trots att bostads-
rätternas prisnivå är astro-
nomiska även i Stockholms 
förorter så lönades det sig i detta fall att satsa på 
en bostadsrätt för sonen och så blev det. Hyrorna 
i storstäderna börjar faktiskt närma sig nivåer i de 

riktigt stora städerna som London, New York med 
flera. Med den här utvecklingen undrar man ändå 
om det inte är en fråga om överhettning och att 
det är de höga priserna på villor och bostadsrätter 
som även driver upp priserna på hyresrätter. Landet 
skriker efter bostäder men vanligt folk har inte råd 
att varken köpa eller hyra. Det är inte undra på att 
våra unga stannar hemma längre och längre upp 

i åldrarna. Resultatet måste 
bli att ett kraftigt prisfall 
kommer förr eller senare. 
Enligt experterna kan detta 
komma även om vi inte 
har någon bostadsbubbla, 
uttalanden som känns lite 
som en gardering eller att 
man helt enkelt vet på grund 
av att det är svårt att avläsa 
den ekonomiska situationen 
i landet. Utan bostadsbubbla 
kan det ändå handla om ett 
prisfall på 30 procent och 

mer. En villa på sju miljoner skulle då helt plötsligt 
vara nere i knappt fem miljoner. I ett sådant läge 
gäller att ha is i magen och uthållighet att vänta 

Alimak Hek har installerat den största 
personal- och materialhissen i världen på 
NYU Langone Kimmel Pavilions sjukhus i 
New York.

Demoleringsbranschen går på högvarv i 
Sverige och behovet av bostäder är fort-
satt skriande, något som bådar gott inför 
DEMCON 2018.

tills priserna går upp. Med andra ord inte ligga 
på gränsen. Många anser att amortering på bo-
stadslånet minskar handlingskraften. Istället är 
det bättre att investera dessa pengar i exempelvis 
aktier, fonder eller värdepapper. Men vad gör man 
om både bostadsmarknaden och börsen går ner 
eller ännu värre kraschar? För min egen del ser 
jag gärna att lånet minskar genom en kontinuerlig 
amortering men det bör ha pågått under flera 
år. När nu priserna går ner krävs omfattande 
amortering om man ska känna sig säker och det 
kan vara för sent. Beklagar mitt negativa tonläge 
när marknaden och i synnerhet byggbranschen 
går för högvarv. Men det som vi upplever just nu 
för mina tankar tillbaka till slutet av 1980-talet 
och början av 1990-talet. Jag hoppas vi slipper 
uppleva det igen. 

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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Amiga pro är ett varumärke av Amiga AB

• 5 m belysningsmast KAPTEN
• 7 m belysningsmast GENERAL
• PRINS LED arbetsbelysning 48V, 20W.
• MAGNUM LED arbetsbelysning 44W
• UC central 32A
• UC central 63A
• Belysningstransformator 480VA/960VA

Elprodukter framtagna för 
och med användaren.



Man behöver inte 
alltid vara STÖRST
för att vara bäst. 
Stoftavskiljaren S26 är våra kunders favorit. Den är både lättare till vikten och smidigare att 
jobba med än sina konkurrenter. Dessutom är den starkare än de flesta av dem. En liten 
maskin med väldigt stor kapacitet helt enkelt. (Vikten är 45 kg, motoreffekten 2x1260 W 
och sugkapaciteten över 400 m3/h.)

Alla våra maskiner är byggda med din arbetsmiljö som högsta prioritet. Självklart gäller det 
även S26. Det innebär att den är lätt att förflytta, har ett ergonomiskt handtag och är utrustad 
med sköljbart finfilter, H13-filter och Longopac® – för helt dammfria påsbyten. Allt för att 
spara din rygg och dina lungor.  

Störst är inte alltid bäst. Det är vad som finns under den polerade ytan som räknas. 

pullman-ermator.se

självklart med 
h13-filter 
som standard 

stark, smidig och 
kundernas favorit!
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Alimak Group, marknadsledan-
de inom vertikala transportlös-
ningar, har fått en order avse-
ende bygghissar och tillhörande 
service till den 75 våningar (239 
m) höga bostadsskyskrapan på 
Isle of Dogs, Canary Wharf, 
London. Projektet väntas pågå 
fram till 2020, majoriteten av 
produkterna beräknas levereras 
under 2017. 

Ordern omfattar högeffek-
tiva bygghissar samt tillhörande 
service för transportlösningarna 
under byggprojektet. 

”Detta är den fjärde ordern vi 
fått till Canary Wharf och den första 
från Chalegrove Properties Limited. 
Vi är stolta över att få vara delaktiga 
i byggnationen av The Landmark 
Pinnacle som blir ett av Londons 
högsta bostadshus. Den fortsatta 
utvecklingen av bostäder och kon-
torsutrymmen i London är väldigt 
spännande och vi gläds åt ett fortsatt 
intresse för våra lösningar som är 
gjorda för att garantera säker och på-
litlig vertikal transport under bygg-
nadsfasen”, säger Tormod Gunleiks-
rud, CEO för Alimak Group.

Order till 
Canary Wharf för Alimak

Lambertsson Sverige AB är först 
i Sverige med att erbjuda tillfällig 
fiber till byggarbetsplatser. Fiber-
lösningen ger kunderna blixt-
snabb datatrafik och anslutning-
en levereras på bara två veckor.

Med Lambertssons koncept 
för tillfällig fiber kan landets 
byggarbetsplatser få en tillfällig 
fiberuppkoppling med en hastig-
het på 100 Mbit/sekund.

“Datakommunikationen på 
byggarbetsplatserna blir tyngre 
och tyngre, allt mer utrustning 
kräver snabb uppkoppling, ex-
empelvis kameraövervakning, 
APD- planer och 3D-ritningar. 
Hela branschen går åt det hållet 
och den här produkten är efter-
frågad”, säger Jesper Mårtensson, 
divisionschef El på Lambertsson 
Sverige AB.

Lösningen är unik i Sverige, 
liksom leveranstiden – 13 dagar.

“Förut har det tagit flera må-
nader att få en fiberuppkoppling, 
nu har vi kapat ledtiden till två 
veckor. Vi utför hela arbetet från 
Lambertssons sida och använder 
befintliga anslutningspunkter”, 
säger Jesper Mårtensson.

Konceptet är framtaget till-
sammans med Peab som ett 
komplement till de befintliga 
uppkopplingsmöjl igheterna 
ADSL och 4G. Lösningen har 
tagit omkring ett år att utveckla 
och har testats framgångsrikt på 
ett antal byggprojekt, bland an-
nat Hälsostaden i Ängelholm.

“Lösningen är anpassad för 
att klara framtidens krav på upp-
koppling till våra arbetsplatser 
och kunderna är jättenöjda”, sä-
ger Jesper Mårtensson.

Lambertsson kopplar 
upp framtidens 
byggarbetsplatser
 

Sedan 2004 har Ramirent samar-
betat och haft ett avtal med NCC 
som inkluderar hela Ramirents 
sortiment och tjänster. Avtalet 
signerades den 20 september och 
gäller över tre år med möjlighet 
till förlängning. Avtalet omfat-
tar hela Ramirents sortiment och 
från handhållna byggmaskiner 
och bodar till anläggningsmaski-
ner och byggkranar samt även Ra-
mirents tjänsteutbud som också 
inkluderar BIM och VDC-tjänster.

“Avtalet innebär för oss att vi 
har fortsatt förtroende att vara 
en viktigt partner till NCC. NCC 
har för avsikt att under denna 
avtalsperiod inrikta sig mer på 
affärsutveckling kring våra pro-
dukter och tjänster, vilket känns 
som det går hand i hand med hur 
Ramirent vill att ett partnersam-
arbete skall fungera”, säger Jan 
Nyberg KAM Ramirent AB

“Det är mycket glädjande att 
vi har förnyat samarbetet med 
NCC som är en mycket viktig 
och stor kund till oss. Samarbe-
tet som inleddes redan 2004 har 
nu fördjupats ytterligare. Vår vi-
sion är att vara det ledande och 
mest offensiva företaget inom 
maskinuthyrningslösningar och 
sätta standarden för produkter, 
tjänster och kundservice inom 
branschen. Det förnyade samar-
betet med NCC är i rätt riktning 
till att nå vår vision”, säger Jonas 
Söderkvist VD Ramirent AB

“Avtalet med Ramirent sä-
kerställer att NCC även fortsätt-
ningsvis erhåller en hög kvalitet 
och servicegrad på de produkter 
& tjänster vi behöver för att den 
dagliga driften på våra arbetsplat-
ser skall fungera på bästa sätt”, 
säger Tony Jakobsson, Category 
Manager NCC.

Ramirent förnyar 
ramavtal med NCC 

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTERhydroscand.se
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MÄSSKALENDER
WORLD OF CONCRETE 2018
22-26 januari 2018
Las Vegas, USA

www.worldofconcrete.com

BAUMA CONEXPO 
SOUTH AFRICA 2018
13-16 mars, 2018
Johannesburg Exhibition Centre, Sydafrika

www.bcafrica.com

NORDBYGG 2018
10-13 apri 2018
Stockholmsmässan, Stockholm

www.nordbygg.se

INTERMAT 2018
23-28 april 2018
Ville Pint Exhibition Centre, Paris Nord, 
Paris, Frankrike

www.paris-en.intermatconstruction.com

LOAD UP NORTH 2018
30 aug - 1 sept 2018
Boden Arena, Boden

www.loadupnorth.se

ENTREPRENAD LIVE 2018
6-8 september
Säve Depå, Göteborg

www.entreprenadlive.se

DEMCON 2018
27-28 september, 2018
Infracity, Bredden, Stockholm

www.demcon.se

BAUMA CHINA 2018
27-30 november, 2018
Shanghai Exhibition Centre
Shanghai, Kina

www.bauma-china.com

BAUMA 2019
8-14 april, 2019
Münchenmässan, München, Tyskland

www.bauma.de

Pirtek Europe Limited (”Pirtek 
Europe”) förvärvar Slangakuten 
AB, ett av Sveriges ledande bolag 
inom mobil tillverkning av hy-
draulslang.

Pirtek Europe, etablerat i 
Storbritannien 1988, är Europas 
ledande leverantör av akut mo-
bil tillverkning av hydraulslang. 
Förvärvet etablerar Pirtek Europe 
på den skandinaviska marknaden 
och stärker deras position som 
den ledande leverantören i Euro-
pa. För Slangakutens del innebär 
förvärvet en väsentlig resursför-
stärkning som skapar goda förut-
sättningar att accelerera expan-
sionstakten kommande år.

Alex McNutt, Koncernchef för 
Pirtek Europe säger, “Jag är glad att 
Slangakuten nu ingår i vår bolags-

grupp och vi ser alla fram emot att 
samarbeta med Stefan Fallenius 
som VD för att utöka verksamhe-
ten i hela regionen. Slangakuten 
är ett mycket välskött företag och 
är ett utmärkt tillskott till vår eu-
ropeiska verksamhet”.

Stefan Fallenius, Slangakutens 
VD och grundare säger, ”Jag är 
oerhört glad att ingå i detta part-
nerskap med Pirtek Europe som 
gör det möjligt för oss att stärka 
vår position på marknaden och 
driva verksamheten framåt. Un-
der de kommande månaderna 
kommer Slangakuten att påbörja 
övergången till det välkända va-
rumärket Pirtek och fortsätta att 
leverera förstklassig service till 
Slangakutens befintliga och nya 
kunder”.

Pirtek Europe förvärvar Slangakuten

Ystamaskiner AB har lanserat en 
hemsida med fokus på optimal 
kundnytta för Lantbruk-, Entre-
prenör- och Grönytesektorn. 

Tisdagen den 3 oktober ge-
nomfördes uppdateringen av Ys-
taMaskiners hemsida.

Focus har varit att göra hem-
sidan ännu enklare, snabbare och 
smidigare när man skall söka el-
ler navigera efter information.

Man har lagt till ett antal 
snabbfunktions knappar för t.ex. 
film, broschyr, teknisk data och 
delaknappar för facebook, twit-
ter, email, google+.

Hemsidan har byggts ut med 
möjligheter till ännu mer inne-

håll av rörligt bildmaterial och 
filmer som talar ett ännu tydli-
gare språk. Hemsidan är skapad 
för att passa i de plattformar 
som besökarna använder, så-
som surfplatta, smarttelefon el-
ler laptop.

För Ystamaskiners kunder 
och återförsäljare blir hemsidan 
nu ett ännu viktigare redskap 
att snabbt och smidigt kunna 
hitta information och erbjudan-
den om företagets produkter för 
Lantbruk-, Entreprenad- och 
Grönytesektorn.

Hemsidan uppdateras och ut-
ökas med information löpande. 

www.ystamaskiner.se   

Ystamaskiners nya hemsida

Helena Backman har anställts 
som ny HR-chef och en ny HR-
avdelning har bildats på ma-
skinuthyrningsföretaget Stavdal. 
Helena kommer bland annat att 
fokusera på företagets arbete 
inom employer branding – något 
som har blivit allt viktigare i takt 
med att företaget växer kraftigt.

Helena har under hela sitt 
yrkesverksamma liv arbetat med 
personalfrågor, nu senast på 
Gunnebo där förändringsarbete 
var en stor del av yrkesrollen. I 
samband med att hon anställdes 
på Stavdal bildades en ny HR-av-
delning där fyra personer arbetar. 
Stort fokus ligger på företagets 
hållbarhetsarbete och att stärka 
Stavdal som en attraktiv arbetsgi-
vare i en expansiv bransch. Idag 
jobbar drygt 260 medarbetare på 
Stavdal i Sverige och Norge.

“I den snabbväxande fas vi 
befinner oss i är det viktigt att vi 
hittar rätt personer till rätt plats. 
En anställning är en relation och 
det är viktigt för både företaget 
och individen att det stämmer 
och fungerar långsiktigt”, säger 
Helena Backman.

Helena Backman sitter på 
Stavdals huvudkontor i Göteborg, 
men sin första tid som HR-chef 
har hon spenderat ute i verksam-
heten runt om i landet för att 
träffa medarbetare och identifiera 
vilka behov som finns i verksam-
heten. Parallellt med det driver 
bolaget ett omfattande hållbar-
hetsarbete med fokus på miljö 
och personalfrågor. Visionen är 
att vara det mest kompetenta och 
serviceinriktade bolaget inom 
maskinuthyrning och i det ingår 
bland annat att utveckla Stavdal 
som en attraktiv arbetsgivare.

Helena Backman ny 
HR-chef på Stavdal
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ETT SAMHÄLLE 
I BALANS Mikael Öberg, styrelseordförande 

Swedish Rental Association. 
Thomas Truedsson, 
styrelseordförande Hyreskedjan.

Denna ledare ägnas åt reflektion. 
Senaste tidens debatt i media har hand-
lat om värderingar och beteenden eller 

rättare sagt om oönskade diton.

Dags att tänka om 

Mikael Öberg

V i fostras tidigt i livet in 
i roller som vi förväntas 
leva upp till och att följa. 

Det präglar också väldigt mycket 
av vilka lekar vi leker som barn, 
vad och hur vi är mot varandra, 
vilka som skall bestämma över 
andra, hur vi bor, hur och vad vi 
konsumerar, vilka jobb som har 
status och vilka som inte har det. 
I många stycken har mänsklig-
heten inte lämnat grottstadiet 
ännu. Hur är det till exempel ens 
möjligt att överväga att starta 
ett kärnvapenkrig idag? Hur kan 
vissa män fortfarande anse att de 
har ”dispositionsrätt” på kvinnor 
och använda sin ställning i yrket 
som vapen? Hur kan så många 
sitta på sidan och titta på utan att 
våga fräsa ifrån?

Vi behöver på riktigt tänka 
om och att det är hos oss män 
som förändringen måste starta. 
För en gångs skull kan vi ju fak-
tiskt utnyttja det faktum att vi 

satt agendan på det mesta sedan 
grottstadiet. Vi sitter således på 
makten att förändra. Det kommer 
säkerligen att göra ont och det 
kommer sannolikt att vara svårt 
att lära in nya beteenden och vär-
deringar men ack så nödvändigt 
för att uppnå ett samhälle i balans. 
Vi måste starta i oss själva och i 
samtalet med varandra. Vi måste 
öppna upp och blottlägga hur vi 
tänker och varför. Vi måste rann-
saka och våga kalibrera oönskade 
beteenden. Vi behöver sannolikt 
skapa tillstånd där vi blir mer tryg-
ga och stabila som personer för att 
just våga. Vi måste tona ned behov 
av att erövra och vinna alla slag.  

Jag skulle vilja lyfta fram ett 
utmärkt exempel i företagsvärl-
den som gett mig en tilltro på att 
det går att förändra. Exemplet 
handlar varken om världskrig el-
ler manligt/kvinnligt men det 
handlar om insikten och viljan 
att skapa balans. 

Nudie Jeans är ett vanligt 
svenskt jeansföretag som agerar i 
en mode- och klädesbransch där 
ökad konsumtion anses vara lag. 
-Köp! -Köp ännu mer! -Släng!! 
Kolla det är så billigt unna dej! 
-Köp! Nudie har bestämt sig för 
att gå på tvärs mot detta. Istäl-
let för att uppmana oss att köpa 
mer erbjuder Nudie istället att 
laga byxorna när de går sönder 
– dessutom GRATIS. När väl 
brallorna inte håller ihop längre 
och det trots allt blir nödvändigt 
att köpa nya då erbjuder Nudie 
sina kunder att komma in och få 
pant för de gamla.  De uttjänta 
kan i nästa vända säljas som 
trasmattor, shorts eller second 
hand. Nudies mål är att skapa 
produkter som håller länge och 
som kan återanvändas i fler 
varv. I och med detta påverkar 
de vårt sätt att tänka och agera. 
Går vi tillräckligt långt tillbaka i 
tiden så återfinner vi denna typ 
av grundvärderingar i det som 
då kallades ”bondesamhället”. 
I mångt och mycket präglades 
det av att värna om och vara 
rädd om de resurser man för-
fogade över. Det var fattigt och 
det gällde att kunna lappa och 
laga för att få saker att räcka till. 
Fattigdom är inget tillstånd som 
någon av oss vill in i. Däremot så 
bygger Nudies affärsmodell på 

just insikten om att vi inte kan 
fortsätta konsumera som vi gör 
idag. Jordens resurser räcker inte 
till om vi fortsätter att trampa på 
i nuvarande riktning.  

Om Nudie vågar och kan visa 
vägen ”mot alla odds” där det nu 
visar sig att de vinner över alltfler 
köpare så är jag övertygad om att 
vi människor kan åstadkomma 
beteendeförändringar när vi fak-
tiskt vågar stå upp, säga ifrån och 
sedan bryta mönster.  

Jag känner mej tacksam 
och stolt över att få arbeta i en 
bransch vars affärsidé i mångt 
och mycket går ut på att dela re-
surser med varandra. Varje gång 
vi hyr ut en maskin betyder det 
att en kund har gjort valet att det 
är bättre att hyra än att köpa. De 
sällar sig då till målgruppen som 
säger ”låt oss dela och byta grejer 
med varandra”.  De bidrar till att 
skapa bättre balans. Alltfler väljer 
den vägen. Det finns hopp.

Avslutningsvis hoppas jag att 
den dag vi gör bokslut från jorde-
livet så sker det med ett bokslut i 
bättre balans, det vill säga vi läm-
nar över något till kommande 
generationer som vi vet är mer 
hållbart än att skjuta raketer på 
varandra och vi har reducerat 
och helst utplånat samhällen 
som bygger på modellen; herrar 
o tjänstefolk.
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KONJUNKTURBAROMETERN

Mest positiva synen på 
efterfrågeläget på 10 år

Tillverkningsindustrins konfidensindikator föll förvisso i oktober, men från 
det högsta värde som uppmätts i undersökningen. Den landar på 121,1 
vilket också är en historiskt hög nivå. Industriföretagen är fortsatt mycket 
nöjda med orderstockarna och produktionskapaciteten har byggts ut yt-
terligare. Kapaciteten anses trots det inte vara tillräcklig och det främsta 
hindret för ökad produktion uppges inte längre vara efterfrågeläget utan 
brist på maskin- och anläggningskapacitet.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 1,2 
enheter och visar på ett fortsatt mycket starkt läge.

Detaljhandelns konfidensindikator steg 1,9 enheter i oktober, främst 
till följd av mer positiva signaler om de senaste månadernas försälj-
ningsutveckling. Indikatorn pekar på ett något starkare läge än normalt 
inom detaljhandeln.

Tjänsteindikatorn, som länge legat stabilt en bit över det historiska 
genomsnittet, ökade med 0,4 enheter. Antalet anställda uppges ha ökat 
i jämförelsevis stor omfattning de senaste månaderna. Trots det är an-
delen tjänsteföretag som uppger att de har brist på personal den största 
sedan 2003. Arbetskraftsbrist anses också vara det främsta hindret för 
verksamheten.

Företagen tror att inflationen kommer att uppgå till 1,3 procent 
om tolv månader. Motsvarande siffra var i juli 1,2 procent. Hushållens 
inflationsförväntningar uppgår till 2,8 procent jämfört med 2,5 procent 
i september.

Barometerindikatorn sjönk marginellt i oktober, 
från 113,9 i september till 113,3.

Oktober 2017

Ramirent är glada över att ha 
tecknat avtal med fastighetsbola-
get Vasakronan AB för att levere-
ra en helhetslösning av maskiner 
och tjänster för skapandet av det 
nya Sergelhuset i centrala Stock-
holm. Projektet kommer att pågå 
till 2020. Värdet av uppdraget 
uppgår till ca 300 MSEK för leve-
ransen till Vasakronan och övriga 
samarbetspartners.

Mitt i Stockholm City, och 
med ett unikt synligt läge mot 
Sergels torg ligger Sergelhuset. 
Det är namnet på ett omfattande 
utvecklingsprojekt som involve-
rar tre byggnader, tre gator och 
ett torg.

Helhetslösningen från Rami-
rent består av ett dedikerat team 
som är stationerade på plats.

Teamet kommer bland annat 
att ansvara för planering, behovs-
analys och genomförande.

Ramirent kommer även att le-
verera säkerhets- och arbetsmil-
jölösningar, optimera logistiken 
och ansvara för hanteringen av el 
och värme i projektet. I helhetså-
tagandet ingår också möjlighet 
till utbildning för arbetarna, samt 
en effektiv leverans av maskiner 
och fallskydd. ”Det har varit en 
intensiv period av projektering 
och framtagande av Ramirents 
åtagande där erfarenheten från 
liknande projekt har varit en vik-
tig del”, säger Mikael Jonsson, 
Chef Total Solution Ramirent. 
“Vi är mycket glada över detta 
avtal och att Vasakronan valt oss 
som partner. Med vår lösning 
– den ”tillfälliga fabriken” där 
byggprojektet kommer att utfö-
ras på effektivt och hållbart sätt, 
kan kunden koncentrera sig på 
sin kärnverksamhet”, säger Jonas 
Söderkvist, VD Ramirent.

Ramirent levererar helhetslösning 
till nya Sergelhuset i Stockholm

Charlotte Brogren (54) har blivit 
utsedd till Teknologichef (CTO) i 
Alimak Group med tillträde i ok-
tober 2017.

Charlotte är idag generaldi-
rektör på Vinnova, Sveriges inno-
vationsmyndighet, och hade inn-
an dess under 15 år, olika ledande 
befattningar inom forskning och 
utveckling på ABB, senast som 
teknologichef för ABB Robotics. 
Charlotte Brogren är teknologie 
doktor i kemiteknik vid Lunds 
universitet, har ett flertal sty-
relseuppdrag och är ledamot i 
Kungliga Ingenjörsvetenskapsa-
kademien.

Brogren ny 
teknologichef på Alimak

Charlotte kommer att ingå i 
koncernledningen med ansvar för 
teknologi, innovation och pro-
duktutveckling. Hon ersätter där-
med Frank Klessens som fortsätter 
i sin roll som produktutvecklings-
chef för varumärket Alimak.

“Vi är mycket glada över att 
kunna välkomna Charlotte Bro-
gren till Alimak Group. Char-
lotte har bred och djup erfaren-
het inom industriell teknologi 
och innovation och kommer att 
kunna bidra mycket till koncer-
nen. Vi utvecklas allt mer till ett 
ingenjörsföretag där kombinatio-
nen av säkerhet, design, automa-

tion och digitalisering blir viktiga 
byggstenar för att möta våra kun-
ders framtida behov. Charlottes 
kunskap och erfarenhet inom 

dessa områden kommer att vara 
mycket betydelsefull för Alimak 
Groups framtida utveckling”, sä-
ger vd, Tormod Gunleiksrud.



Behöver du en

byggkompressor

som funkar till

100% i alla lägen?

Ring Stefan Larsson
på 070-516 96 36

kaeser.se

SPECIALPRODUKTER

KRANFÖRARHISS GEDA 2 PK
GEDA 2 PK kranförarhiss kännetecknas 
av dess effektivitet, säkerhet och enkla 
handhavande. Kranföraren transporteras 
snabbt och säkert till sin arbetsplats högt 
uppe i skyn - upp till max. 150 m höjd.

Det � exibla systemet som GEDA 2 PK 
utgör passar till alla typer av tornkranar 
och till alla kranfabrikat.

info@bvm.se
www.bvm.se
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Stål & Hyr går 
samman med Dennis 
Maskinuthyrning 

Per Ekstedt lämnar 
sin tjänst som finans-
chef för Alimak Group

10

Finska tillverkaren Dino Lift 
meddelar att man lanserat en ny 
och effektivare hemsida. Den nya 
hemsidan är lättare att navigera 
och hämta information från för 
att kunder enkelt ska hitta rätt 
typ av lift till sina arbeten.

www.dinolift.se

Ny hemsida

Arbete på höjder, i trafik och i 
brandfarliga miljöer innebär risker 
och byggbranschen är fortsatt en 
av de mest olycksdrabbade bran-
scherna i Sverige. Maskinuthyr-
ningsföretaget Ramirent är en av 
de som vill vända trenden och star-
tade därför Ramirentskolan – ut-
bildningar för en säker arbetsplats. 
Sedan starten 2013 har över 30 000 
personer utbildats inom säkerhet. 

“Av erfarenhet vet vi att de 
flesta olyckor och tillbud som 
sker på byggarbetsplatser kan 
förebyggas med rätt utrustning 
och rätt agerande. Våra utbild-
ningar möjliggör för all personal 
att ta del av rätt kunskap och 
hjälpmedel för att säkerställa en 
trygg arbetsmiljö”, säger Fredrik 
Blomberg, utbildningschef Rami-
rentskolan. 

Utbildningsbehovet inom 
bygg- och anläggningsbranschen 
ökar konstant och fokus ligger 
fortfarande på att de ska vara ut-
formade enligt krav från Arbets-
miljöverket, fackliga organisatio-
ner och branschorganisationer. 
Samtliga av de tjugo kurser som 
tillhandahålls av Ramirent ut-
går från gällande lagar och före-
skrifter. Kurserna vänder sig till 

yrkesarbetare, arbetsledare och 
platschefer. 

“Behovet i byggbranschen 
handlar till största del om säker-
hetsutbildningar, framför allt då 
vår bransch fortfarande är en av 
de mest olycksdrabbade i Sverige 
och allra värst drabbade är ålders-
gruppen 56–59 åringar. Med våra 
utbildningar och kompetenta in-
struktörer kan vi höja kunskaps-
nivån och därmed bidra till att 
rädda liv”, säger Jonas Söderkvist, 
vd på Ramirent. 

De populäraste utbildning-
arna är säkerheten kring hante-
ring av maskiner som till exem-
pel lift, truck och motorkap. De 
som ökar i popularitet är inom 
fallskydd och ställning. Samtliga 
utbildningar kan anpassas efter 
önskemål och avslutas med ett 
teoretiskt prov för att säkerställa 
att deltagarna fått den kunskap 
som krävs inom respektive ar-
betsområde. 

“Viktigt är dock att tänka på 
att det är först efter utbildningen 
som säkerhetsarbetet börjar. Det 
gäller att man ändrar beteende 
och anpassar rutiner utifrån risk 
och riskanalyser”, avslutar Fred-
rik Blomberg.

Över 30 000 har utbildats

Stål & Hyr Group AB har ingått 
avtal med ägaren till Dennis 
Maskinuthyrning AB, Dennis 
Brandt, om att bolagen ska gå 
samman i en gemensam koncern.

Dennis Maskinuthyrning, 
grundat 1992 av Dennis Brandt, 
hyr ut maskiner och annan 
utrustning främst till byggin-
dustrin. Bolaget har ett brett 
sortiment av transport-, anlägg-
nings- och demoleringsmaski-
ner, lyftanordningar, energiut-
rustning, pumpar samt mät- och 
kontrollinstrument. Dennis Ma-
skinuthyrning har huvudkontor 
och en depå i Landskrona, samt 
ytterligare depåer i Helsingborg, 
Höganäs, Kävlinge och Åstorp. 

Stål & Hyr, aktivt sedan 1979 
inom uthyrning av maskiner och 
annan utrustning till främst till 
byggindustrin, fick investerings-
fonden Accent Equity 2012 som 
ny huvudägare i mars 2017. Bola-
get fokuserar nu på stark tillväxt 
och planerar öppna en ytterligare 
depå i Ringön i Göteborg i början 
av 2018. Inräknat Stål & Hyrs be-
fintliga depåer i Varberg, Kungs-
backa, Falkenberg och Göteborg 
kommer den sammanslagna kon-
cernen kunna erbjuda ett brett 
produktutbud längs västkusten 
och i nordvästra Skåne via elva 
depåer. 

“Dennis Maskinuthyrning 
kommer fortsätta drivas lokalt 
och under samma firma som ti-
digare med Dennis Brandt som 
VD. Vi tror på lokalt företagande 
och ansvarstagande, och ser fram 
emot att välkomna Dennis som 
styrelseledamot och delägare i 
koncernen”, säger Carl Fürsten-
bach, styrelseordförande för Stål 
& Hyr. 

“Vi har känt till Dennis Ma-
skinuthyrning i många år då bo-
laget har ett mycket gott rykte 
bland kunderna för sin servi-
cegrad och tillgänglighet. Vi är 
imponerade av hur Dennis har 
byggt upp sin verksamhet och ser 
fram emot att gemensamt öka 
vår expansionstakt. Vi har redan 
nu ett antal intressanta pågående 
diskussioner”, säger Jörgen Grub-
beson, VD för Stål & Hyr. 

Per Ekstedt, finanschef för Ali-
mak Group är från och med den 6 
september 2017 sjukskriven. Sjuk-
skrivningen beräknas pågå under 
en längre period. Per Ekstedt har 
därför tagit beslutet att lämna sin 
tjänst som finanschef men kvarstår 
som anställd inom bolaget. Bolagets 
tidigare finanschef (2012-2016), Ste-
fan Rinaldo har utsetts som tillför-
ordnad finanschef, vid sidan av sin 
nuvarande roll som vice vd.

”Per Ekstedt är en mycket kun-
nig och erfaren finanschef som 
tillfört bolaget betydande värde. Vi 
tackar Per för hans engagemang 
och viktiga insats. Vi är tillfreds med 
att Stefan Rinaldo har accepterat att 
gå in som tillförordnad finanschef”, 
säger Tormod Gunleiksrud, VD, 
Alimak Group.

”Arbetet har varit mycket givan-
de och intressant under en period 
som kännetecknas av stark tillväxt. 
Dock har min hälsa gradvis försäm-
rats och jag har därför kommit fram 
till att detta beslut är den bästa lös-
ningen”, säger Per Ekstedt.

Arbetet med att rekrytera en ny 
finanschef kommer att påbörjas 
omgående.



Kvalitetsmaskiner
•  Lastkapacitet 700 kg, 1 ton,
 1,6 ton och 2,5 ton

• Lastare och svängbart flak

Minidumper S100 
med lastare

Minidumper SC75 
med lastare

Minidumper SC25A 
med lastare

031-25 10 55
Se mer på vår hemsida  www.bbm.se

Minidumper S160 
med lastare

Slyklippare



Gå in på dustcontrol.se och läs mer om hur vi kan hjälpa dig med din arbetsmiljö.

Dustcontrol SE Dustcontrol_se Dustcontrol AB 
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Byggel

AMIGA PRO
Artiklar i Amiga PRO består utav noggrant utvalda och 
testade produkter med bättre kvalitét, lång livslängd 
och ökad säkerhet. (logga+ egen ruta om amiga PRO)

www.amigaab.se

Rätt tillfällig el på bygget - nyckeln till 

FRAMGÅNG
En smart, smidig och effektiv ellösning kan vara avgörande för 
hela bygget. I Sverige finns ett fåtal professionella leverantörer 
av ellösningar och eldrivna hjälpmedel. I temaartikeln hittar du 
några av dessa.

I vissa produktsektorer inom rentalbranschen 
finns det hur många leverantörer som helst. 
Medan andra sektorer har bara några en-

staka professionella aktörer. Byggel-sektorn 
är ett bra exempel på en produktsektor med 
förvånansvärt få aktörer. Byggel handlar om 
tillfälliga elanslutningar och hjälpmedel för 
byggen.

ETT BRETT SPEKTRA AV PRODUKTER
Det är dock viktigt att förtydliga att det hand-
lar om professionella aktörer avseende tillfäl-
liga ellösningar. Ser man till totalen av alla 
de leverantörer som sysslar med elartiklar 
i allmänhet finns en uppsjö av leverantörer 
av produkter och lösningar men ganska få 
vad gäller professionell tillfällig el för bygg-
arbetsplatsen. Det är lite frågan var man sät-
ter gränserna. När man säger byggel kopplar 
man kanske ordet till mobila el- eller bygg-
centraler, uttagcentraler, grenuttag, kablar 
med mera. Men byggel är så mycket mer än 
det. Det är också alla de utrustningar som 
man kan koppla till det tillfälliga elnätet som 
belysning, värme, ventilation, byggmaskiner 

med mera. Våra leverantörer som från och 
till syns genom annonser och pressreleaser i 
tidningen har en del nyheter att förtälja om i 
detta temanummer.

AMIGA PRESENTERAR FLEX
Lagom till höstmörkret börjar falla tidigare 
om kvällarna och morgontimman dröjer 
lanserar Amiga AB en ny serie energieffek-
tiva LED strålkastare. FLEX är högkvalitativa 
strålkastare som ingår i Sortimentet Amiga 
PRO.

FLEX är som namnet antyder en mer 
flexibel arbetsbelysning med hög ljusstyrka 
och optimal ljusspridning över större ytor. 
Modulerna är inställningsbara i olika vink-
lar, och armaturen vridbar i 180º. Antingen 
justeras enbart hela armaturen eller både 
armatur och moduler i olika vinklar. Lätt an-
passat efter rådande arbetssituation för bäst 
verkningsgrad och optimal ljussättning. 

FLEX strålkastare ger ca 130 lm /w. De 
finns i wattstyrkor från 75W upp till 1200W. 
Strålkastaren har ett högt ljusutbyte som i 
sin tur ger höga lux värden jämfört med en 
traditionell metallhalogenstrålkastare. Strål-
kastare finns i en mängd olika spridnings-
vinklar. För att belysa större områden som 
byggarbetsplatser, mastbelysning, kranbe-
lysning, sportarenor, parkeringsplatser mm. 
FLEX strålkastare är tillverkade av alumi-
nium med pulverlack från Akzo Nobel, Led 
dioder och Driver från välkända fabrikat. 
Armaturkropp i aluminium ger låg vikt och 
bra avkylningsförmåga, vilket i sin tur ger 
ökad livslängd på dioder och drivdon. Dessa 
faktorer bidrar till hög energieffektivitet och 
lång livslängd.

Brinntiden på 50,000 timmar gör FLEX 
till i stort sett underhållsfri och med strål-
kastaren följer 5 års produktgaranti. Un-
derhållskostnaden är minimal och vid en 
jämförelse med metallhalogenstrålkastare 
sparar man in på både arbetstid, miljö och 
ekonomi. Bra belysning på arbetsplatsen är 
en viktig faktor för att förebygga olyckor och 
höja säkerheten. 



Byggel
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ELBJÖRN DISTRIBUTÖRER AV 
GENERAC ARBETSBELYSNINGAR
El-Björn AB behöver ingen närmare presenta-
tion men nytt är att man inlett ett samarbete 
med italienska tillverkaren Generac Mobile 
Products. De båda bolagen har undertecknat 
ett samarbetsavtal för Sverige och Norge.

I och med detta avtal med Generac Mo-
bile Products är El-Björn sedan augusti 2017 
återförsäljare av Generac på dessa marknader 
i segmentet mobila ljustorn och effektgenera-
torer.

Generac har under flera år kunnat erbju-
da det mest omfattande sortimentet inom 
ljustorn på den nordiska marknaden. Deras 
storsäljare här är belysningsmasten LINKTO-
WER, en mobil lösning som kan strömförsör-
jas med extern strömkälla som till exempel 
effektgenerator, nätspänning eller annan be-
lysningsmast med inbyggd generator.

LINKTOWER T3 är en uppdaterad version 
av denna modell som har nya mycket använd-
bara funktioner. LINK-UFO är en revolutio-
nerande variant utrustad med ställbar LED-
belysning som täcker 360° belysningsområde 
- något den är ensam om på marknaden.

 Generac har två grundprinciper som finns 
med vid utveckling av nya produkter: pro-
dukterna ska ha låg energiförbrukning och 
låga koldioxidutsläpp. Tack vare dessa har 
Generac under sina 20 år också utvecklat inn-
ovativa och miljövänliga lösningar, som till 
exempel en serie belysningsmaster utrustad 
med hybridteknik samt modeller som drivs 
helt och hållet med batteri.

 “Vi är mycket nöjda med vårt samarbete 
med Generac, ett globalt företag med mycket 
stort sortiment i många olika segment, som 
har mycket starkt kvalitetsfokus och som 
tekniskt ligger i framkant. Generac är väleta-
blerat på marknaden med sin LINKTOWER, 
en produkt som vi verkligen är glada att kun-
na lägga till i vårt sortiment. Tack vare detta 
har vi nu ett omfattande utbud att erbjuda 
våra kunder - ett utbud för framtidens be-
hov inom yrkesmässig mobil belysning och 
strömförsörjning”, säger El-Björn ABs vd Sö-
ren Sjöö.

I samband med denna nyhet kan nämnas 
att Generac lanserat Generac Tower Light 
med 360-gradigt belysningstorn. Detta för att 

erbjuda en förbättrad belysningsförmåga till 
en mängd olika applikationer. Företagets nya 
UFO-produktlinje kombinerar kraften i två 
ljustornsmodeller: den motordrivna MT1 RT 
UFO Linktower och Linktower T3 UFO, som 
kan drivas med en extern strömkälla som en 
kraftgenerator eller alternativa ljustorn med 
inbyggd generatorer. Båda dessa ljustorns-
modeller är utrustade med 400W rundade 
LED-strålkastare och belyser breda områden 
med 50,000 lumen ljusstyrka utan störande 
bländning. Perfekt för vägarbete, byggen el-

ler utomhusevenemang, kan dessa modeller 
kopplas samman för att bilda en överlägsen 
belysningslösning som fungerar på en enda 
strömkälla.

www.elbjorn.se
www.generac.com

GARO ELFLEX
I en separat artikel på följande sidor hittar du 
ett reportage om Garo Elflex som flyttat till 
nya lokaler i Värnamo.

www.garo.se
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GARO ELFLEX

GARO Elflex AB utvecklar, tillverkar 
och marknadsför produkter inom till-
fällig el och byggbelysning för framför 

allt bygg- och uthyrningsbranschen. Produk-
terna består av standard- och kundanpassade 
byggcentraler från 16A till 630A, skarvkabel 
och grenuttag samt byggarbetslampor för 
48V och 230V.

FLYTT TILL VÄRNAMO
Företaget etablerades 2007 som ett dotterbolag 
inom GARO koncernen och har i år flyttat in i 
nya lokaler i Värnamo. Här samsas montering, 
lagerlogistik, produktutveckling och försäljning.

“Vi disponerar 3500 m2 av en 7000 m2 stor 
anläggning. Vi har mycket funktionella loka-

GARO Elflex flyttade i år in i nya lokaler i Värnamo. Här ryms 
utveckling, montering, försäljning och logistik på över 3500 m2 
stora lokaler och man har gott om utrymme för expansion.
Text och bild: Jan Olofsson

ler och gott om utrymme att expandera på 
den dag det blir aktuellt”, säger Magnus Scott, 
VD på GARO Elflex AB.

Bolaget var tidigare etablerat i Gnosjö och 
i Nässjö men det var svårt att hitta bra lokaler. 
Värnamo har visat sig vara rätt ort för företa-
get. Förutom tillgång på funktionella lokaler 
så har Värnamo den extra fördelen att man 
når de viktigaste storstäderna inom ca 3 tim-
mar. Att Schenker har en stor distributions-
central som är nära granne till GARO Elflex 
är ytterligare en fördel då mycket av godset 
transporteras via Schenker.

Man är i dagsläget 25 personer och har re-
kryterat 6 personer bara i höst. 

“Eftersom vi har en positiv försäljningsut-
veckling med dagens byggboom så växer vi 

hela tiden”, berättar Magnus. “I Värnamo är 
det dessutom lättare att hitta kompetent per-
sonal med den el-bakgrund som vi behöver.” 

Produkterna slutmonteras och testas till 
100 procent före leverans. Man är självförsör-
jande på plastdetaljer inom GARO-koncernen 
genom en anläggning i Gnosjö. Övriga detal-
jer och komponenter köps in från underleve-
rantörer utifrån GAROs kravspecifikationer 
och egna ritningsunderlag.

GARO Elflex har även en del produktion i 
ett eget bolag i Polen. Fabriken som byggdes 
2012 byggs nu ut ytterligare. Där tillverkas även 
andra produkter till hela GARO koncernen.

“Vi har valt att ha produktion hemma el-
ler i egna bolag. Kvalitet och elsäkerhet är 
extremt viktigt. Allt måste vara testat och 
godkänt. Det ska även motsvara de standar-
der som finns i t ex Sverige. Vi har undersökt 
att köpa komponenter i Kina men de har inte 
hållit måttet”, betonar Magnus Scott.

De huvudsakliga marknaderna för GARO 
Elflex ligger i de nordiska länderna. Export-
andelen ligger på 10-15 %.

I NYA LOKALER OCH MED NYA MÅL
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Byggel

VILL VÄXA UTOMLANDS
“Vi har en ambition att växa utomlands”, be-
rättar Magnus. Men det är inte helt enkelt. 
Varje land har sina egna regler och invanda 
arbetssätt vilket innebär att GARO Elflex 
måste ha en mycket bred produktflora. T ex 
har man 1200 olika varianter på kontakter.

Företaget omsätter 65-70 miljoner kr och 
har en god lönsamhet. Försäljningen sker via 
grossister och återförsäljare. Man har även 
täta kontakter med de stora slutkunderna 
inom bygg- och uthyrningsbolagen.

“De kontakterna är oerhört värdefulla för 
oss”, berättar Magnus. “Dels får vi en bild av deras 
framtida behov men framför allt så deltar många 
i olika utvecklingsprojekt tillsammans med oss. 
Då får de en produkt som passar t ex deras uthyr-
ningsverksamhet. Det är mycket viktigt för oss.”

Ett exempel på vad ett samarbete ledde 
fram till är byggarbetslampan BALL som lan-
serades för ca 3 år sedan. Där bidrog de stora 
uthyrarna med värdefull input och krav. Den 
skulle vara ”Ready to rent”, energibesparande 
och i princip underhållsfri. 

“Detta har bidragit till att den är mark-
nadsledande idag bland arbetsplatsbelysning-
ar”, menar Magnus Scott.

Man anlitar både egna och externa utveck-
lingsspecialister för sin produktutveckling. Det 
finns en central produktutveckling i Gnosjö, 
sedan har man produktchefer för de olika pro-
duktområdena. Magnus hintar om en ny pro-
duktgrupp som är under utveckling och som 
kommer att lanseras på Nordbygg under våren. 
Produktgruppen vänder sig till samma kund-
grupp som övriga produkter från GARO Elflex 
AB nämligen bygg- och uthyrningsbranschen. 

“Vi har jobbat ca 10 år med tillfällig el, med 
fokus på hyresmarknaden”, säger Magnus. 
“Med vår sedan länge etablerade position inom 
installationsel så hade vi rätt förutsättningar 
för det. Det har visat sig vara rätt väg att gå.”

ÖKAD SATSNING PÅ ELDRIVET
GARO följer utvecklingen på marknaden. 
Inte minst när det gäller den ökade använd-

ningen av el-bilar och batteridrivna utrust-
ningar och maskiner på byggena.

Många byggföretag börja byta ut sina per-
sonbilar till elbilar, truckar används ofta och 
det börjar dyka upp batteridrivna anlägg-
ningsmaskiner. Även uthyrningsföretag som 
Lambertsson satsar på eldrivna anläggnings-
maskiner för att minska utsläppen.

För vanliga personbilar har GARO en mark-
nadsledande position med ett stort sortiment 
av laddstolpar och utrustningar kring dessa. 
Men även för de speciella krav som finns ute 
på en byggarbetsplats har man idag utrustning.  
Det är mer robusta produkter. Elektroniken är 
mer skyddad då de är avsedda för tillfällig an-
vändning, de ska flyttas, transporteras etc. De 
första levererades nyligen till Ramirent.

“En laddstation är mer än en kontakt. Det är 
mycket intelligens inbyggd i dessa. Det gäller t 
ex att rätt ström kommer till batterierna, att 
den fördelas automatiskt om det är fler som är 
inkopplade samtidigt mm.”, avslutar Magnus.

Milan Gavric monterar 
125A fördelningscentraler.

Sara Martinsson är teamledare och 
huvudansvarig för elsäkerhetsprovning. 
Här genomför man elsäkerhetsprovning 

på alla tillverkade produkter.

Fr v Niclas Alldén (Försäljningschef), Magnus Scott (VD) 
och Simon Malmborg (innesäljare).



Från det minsta till det största betongvibreringsjobbet, välj ett 
smart alternativ med den bästa kombinationen. 

Elektriska, tryckluftsdrivna eller mekaniska stavvibratorer 
från Altas Copco - alltid effektiva, pålitliga och högkvalitativa 
produkter med lång livslängd.

www.atlascopco.se

Vi ger dig bra vibrationer Case, Doosan samt Atlas Copcos generala-
gent Maskinia jobbar kontinuerligt med att 
bygga ut nätverket med försäljningsställen 
och serviceverkstäder i Sverige. Nu tas ett 
stort steg i och med att Boström Maskin AB 
blir återförsäljare för samtliga märken i Gäv-
leborgs- och Dalarnas län.

Maskinia har sedan tidigare ansvarat för 
försäljning i regionen med utgångspunkt från 
det egna kontoret i Järfälla men nu kommer 
Boström Maskin AB att ta det fulla ansvaret 
för försäljning i området. Detta kommer att 
skapa en ökad närvaro och närhet till kun-
derna i regionen.

På servicesidan kommer Orsa Maskin AB 
att fortsätta sköta serviceverksamheten i nor-
ra Dalarnas län medans nu Boström Maskin 
AB tar över servicen för befintliga kunder i 
Gävleborgs län samt södra och östra delarna 
av Dalarnas län.

Boström Maskin AB har sedan 1988 an-
svarat för Willeförsäljningen i distriktet och 
de har även lång erfarenhet av både grävma-
skins- och hjullastarförsäljning. Sam, Mats & 
Peter som är säljare idag står redo för kunder-
nas förfrågningar.

MASKINIA startar samarbete 
med BOSTRÖM MASKIN AB i Gävle
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Vi är      
Skanska  
Industrial  
Solutions.
Tillsammans lägger vi grunden för ett bättre samhälle. Varje dag. 

Asfalt

Betong

Bergmaterial

Rental

skanska.se

Hemma eller i skolan, på väg till jobbet eller 
under fritiden. Våra helhetslösningar bidrar 
till nya områden att bo, leva och arbeta i.  
Det är vi stolta över.

Tidigare hette vi Skanska Asfalt och Betong. 
Nu heter vi Skanska Industrial Solutions.  
Tillsammans får vi människor att mötas 
och regioner att växa med hjälp av smidig 
infrastruktur, framkomliga vägar och säkra 
broar. Vi skapar nya och hållbara alternativ 

inom asfalt, betong och bergmaterial. Med 
brett sortiment och säkra utbildningar bidrar 
vi också till effektiva byggarbetsplatser över 
hela landet. Våra uppdragsgivare kan känna 
sig trygga med att de får proaktiva och 
skräddarsydda lösningar. Med kunskap och 
engagemang tillför våra medarbetare värde 
i varje steg.

Och runtom i landet går vardagen vidare.

Infraservice
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Att det var just Merlo i italienska Cu-
neo som blev målet för arrangemanget 
hänger ihop med rentalbranschens 

ökade uppmärksamhet mot de gröna tele-
skoplastarna.

“Intresset för Merlo ökar och nu fick alla 
deltagare se fabriken. Vi fick också träffa före-

40 personer följde med till teleskoplastartillverkaren Merlos 
anläggning i Italien, när branschföreningen Hyreskedjan för för-
sta gången arrangerade en resa i samband med sitt höstmöte.

HYRESKEDJAN BESÖKTE Merlos fabrik i Italien

tagsledningen med Merlos grundare, 82-årige 
Amilcare Merlo”, berättar Hyreskedjans ord-
förande Thomas Truedsson.

“Vi hade tre heldagar med fabriksbesök, 
höstmöte för föreningen och alla verkade 
nöjda. Ett mycket bra arrangemang.”

Just Amilcare Merlos engagemang för be-

söket imponerade på många av deltagarna. 
Hans vilja att själv möta svenskarna har sin 
förklaring i att svenska önskemål påverkat 
Merlos teknikutveckling mycket starkt under 
lång tid.

“När vi ger Merlo de erfarenheter och för-
slag som svenska maskinägare har, så lyssnar 
man. Så har det varit under många år tack 
vare engagerade svenska maskinentreprenö-
rer som ställer bra krav. Hyreskedjans besök 
erbjöd ytterligare en möjlighet för Merlo att 
ta till sig feedback från de som äger Merlo”, 
säger Jakob Burge, säljare hos Merlos svenska 
generalagent AB Hüllert Maskin.

Hyreskedjan har 95 anknutna uthyrnings-
företag och 55 leverantörer som medlemmar. 
När det gäller just teleskoplastare så fokuse-
rar branschens intresse mot framförallt fyra 
modellstorlekar av Merlo. Det är allt från de 
minsta 5-tonsmodellerna och upp till Roto-
maskinerna kring 15 tons vikt.

De många användningsmöjligheterna inom 
bygg, anläggning och industri gör att teleskop-
lastare är intressant för hyresmarknaden. Hy-
restiderna varierar mellan uthyrning per timme, 
till fleråriga hyreskontrakt vid större projekt.

40 personer deltog i resan till Merlo i Italien. På bilden 
ser vi Merlos grundare Amilcare Merlo i mitten.

För Merlo betyder svenska maskinägares erfarenheter mycket för teknikutvecklingen av maskiner-
na. Här sitter Amilcare Merlo tillsammans med de svenska företagarna för att lyssna av synpunkter.

FAKTA MERLO
• Merlo teleskoplastare tillverkas i Italien och säljs 
över hela världen.
• Merlo tillverkar årligen cirka 7 000 maskiner.
• Under 2016 såldes den 1000:e Merlon i Sverige 
sedan AB Hüllert Maskin och Merlo inledde sitt 
samarbete 1995.
• Merlos fabrik i Italien har byggt om sina produk-
tionslinjer och uppfört ett hypermodernt reservdels-
lager. Investeringarna motsvarar satsningar på
1 miljard svenska kronor.



www.brubakken.se

Brubakken har lång och gedigen erfarenhet av liftar, vår historia sträcker sig ända tillbaka till 70-talet. Vi 

är stolta över att ha ett stort varierat utbud med de allra bästa produkterna på marknaden, och till det en 

stor serviceorganisation i ryggen. Välkommen till oss på Brubakken!

®

NYTT KONTOR I 
STOCKHOLM! 

Vi har flyttat och finns 

nu i fina lokaler med 

både kontor och  

verkstad på Dåntorps-

vägen 33E i Jordbro. 

Hjärtligt välkommen! 



Den 6 till 10 september genomförde 
Hyreskedjan sin första kombinerade 
studieresa och höstmöte utanför Sve-

riges gränser. Bodel Blom, från Hyreskedjans 
styrelse, var en av de som arbetat med det 
praktiska arbetet från Hyreskedjans sida. “En 
mycket lyckad satsning tycker jag där vi hade 
några lärorika och trevliga dagar tillsammans, 
uthyrare och leverantörer”, säger Bodel.

BESÖK HOS MERLO I CUNEO
Det var ett drygt 40-tal personer från uthy-
rare och leverantörer, inklusive respektive, 
som begav sig till Turin i Italien i septem-
ber. Bland uthyrarna återfanns representan-
ter från LE Maskin i Umeå, Hyresbutiken i 
Skellefteå, Josefssons Uthyrning i Enköping, 
Gustafssons Uthyrning i Oskarshamn, Pers-
sons Hyrmaskiner, Hyr-Lift Sverige AB, Pemo 
Maskin AB, LT:s Maskinuthyrning, Visby 
Hyrmaskiner, Hyresmaskiner i Mälardalen, 
B&Å Hyrmaskiner i Malmö samt Heri AB och 
Byggutrustning, båda i Luleå. Deltagare från 
leverantörssidan var Pullman Ermator, Al-
trex, HTC, Wiklund Trading, Liftab, Skyjack 
och Hüllert Maskin. Hüllert Maskin ansva-
rade för arrangemanget på fredagen då man 
besökte teleskoplastartillverkaren Merlo som 
sedan många år tillbaka representeras av Hül-
lert i Sverige (se separat artikel sidan 20).

Resan till Italien började onsdagen den 6 
september med en härlig italiensk buffé och 

För första gången i Hyreskedjans historia valde föreningen att göra en 
gemensam resa utomlands. Årets höstmöte kombinerades därför med 
ett besök vid Merlos fabrik i Cuneo, Italien. Ett gäng uthyrare och leve-
rantörer hade några fina och intressanta dagar i norra Italien.

en guidad rundtur i staden Turin. Många av 
resenärerna hade börjat dagen tidigt så det 
blev inget nattsudd. Hela torsdagen ägnade 
man åt besök vid Merlos fabrik som ligger 
strax utanför Cuneo i nordvästra Italien nära 
den franska gränsen. Ett mycket uppskattat 
besök bland deltagarna där man fick möjlig-
het att besöka produktionsanläggningen, tit-
ta på nyheter och demonstrationer av maski-
nerna. “Vi är mycket nöjda med besöket som 
var välarrangerat och proffsigt utfört av både 
Merlo själva och svenska distributören Hül-
lert Maskin. Och vilken mat man bjöd på. Ut-
sökt!”, berättar Bodel. På eftermiddagen åter-
vände gruppen till Turin. Övriga leverantörer 
som fanns med på resan fick under fredagen 
möjligheten att presentera sina företag.

HÖSTMÖTE I TURIN
Fredagen ägnades sedan i sin helhet åt höst-
mötet som hölls på hotellet i Turin. Dagen 
började klockan 09.00 med en extra års-
stämma där föreningens nya stadgar klub-
bades. Själva höstmötet innehöll en rad dis-
kussionspunkter och grupparbeten som föll 
mycket väl ut. “Eftersom vi var en lite mindre 
grupp än vi brukar vara på våra möten kom-
menterade flera av deltagarna att höstmötet 
och hela resan hade en gemytlig atmosfär. Vi 
var en väldigt dynamisk grupp, alla kunde lära 
känna varandra och vi fick mycket gjort”, sä-
ger Bodel.

Under höstmötet hölls en rad gruppar-
beten som exempelvis om PUL/DSF-lagen 
och samarbetet med SRA. Detta grupparbete 
innebar att man diskuterade det SRA tagit 
fram inom områdena Lift, Ställning, Kvarts-
damm, Motorkap och Bodar. Det var höst-
mötets allmänna uppfattning att SRA utfört 
ett mycket gediget arbete där mycket kan 
appliceras på Hyreskedjans uthyrare direkt. 
Man beslutade även att undersöka möjlighe-
terna att anordna en Hyreskedjans Dag och 
en arbetsgrupp utsågs där Yvonne Erlandsson 
från Heri AB valdes som sammankallande. 
Arbetsgruppens idéer runt Hyreskedjans Dag 
kommer att presenteras på nästa årsstämma. 
Det var Yvonnes bror Henrik Erlandsson 
som kläckte idén om Hyresdagen. Vidare be-
slutades att Hyreskedjans vårmöte kommer 
att hållas på Scandic i Skärholmen utanför 
Stockholm den 12 april.  Mötet kommer att 
ligga i anslutning till att mässan Nordbygg ar-
rangeras på Stockholmsmässan i Älvsjö. Det 
beslutades vidare att höstmötet 2018 kommer 
att förläggas i Luleå. Man beslutade också att 
försöka arrangera en föreningsresa till Bau-
ma när mässan arrangeras i april 2019. Dock 
kommer inget möte att hållas i samband med 
denna resa. Höstmötet i Turin avslutade 
klockan 17.00 och på kvällen samlades alla till 
en gemensam middag.

RESA SOM GAV MERSMAK
Lördagen ägnades åt fria aktiviteter där del-
tagarna hade möjlighet att besöka Turin ge-
mensamt eller på egen hand. Senare på efter-
middagen passade några på att titta på fotboll 
medan några andra testade på vinprovning. 
Lördagen avslutades med gemensam middag 
och på söndag var det dags att resa hem. Här 
följer några kommentarer från deltagare på 
resan:

Jessica Huhtala på Altrex Svenska AB tyck-
te resan var en succé, säger hon. “Jag tycker 
att det var bra att vi kombinerade resan med 
möte och leverantörsbesök. Det är alltid in-
tressant med att besöka leverantörer oavsett 

Yvonne Erlandsson från Heri AB får instruktioner.
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HYRESKEDJAN Goes Abroad



info@hyreskedjan.se • www.hyreskedjan.se

om det är konkurrenter eller inte. Jag gillade 
också att det var “uppstyrt” med aktiviteter 
varje dag vilket gör att man umgås och inte 
drar åt olika håll. Men även att lördagen var 
en fri dag om man inte valt aktiviteter. Ser 
gärna att det anordnas fler resor på detta sätt. 

Bodel & Co har gjort ett superjobb! Det lilla 
minuset var flygtiderna”, säger Jessica.

“Resan var kanon. Intressant besök på 
Merlo-fabriken. Trevliga gemensamma mid-
dagar och aktiviteter. Lite synd dock att inte 
fler medlemmar följde med. Många hade ”res-

pektive” med sig. Jag åker definitivt gärna med 
igen”, säger Tomas Gutekrans på Gustafsson i 
Oskarshamn.

“En mycket välordnad och trevlig resa. 
Synd att så få uthyrare valde att åka med. Pla-
nering, styrning och mix mellan arbete och 
fritid var exemplarisk. Fick mycket inputs och 
idéer av både uthyrarkollegor och leveran-
törer som kommer fram när man surrar och 
umgås under några dagar. Hoppas föreningen 
vågar sig på att boka ett möte till utomlands”, 
berättar Lars Grehn på LE Maskin i Umeå.

Planering av resan till Italien med bokning 
av flyg, övriga transporter, hotell och guidade 
turer med mera arrangerades inte av Hyres-
kedjan själva utan detta arbete ombesörjdes 
av Scandinavian Broker Group Travel & Event 
i Örebro. 

www.hyreskedjan.se

Hampus Josefsson från 
Josefssons Maskinuthyrning 

i Enköping.

Jessica Huhtala från Altrex.
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Nya stoftavskiljaren HTC D60 är speciellt ut-
vecklad för golvslipning och i synnerhet ihop 
med HTC DURATIQ™ slipmaskiner. Unika 
och innovativa funktioner som DURATIQ™ 
fjärranslutning, automatisk filterrensning 
och integrerad föravskiljare ger oöverträffade 
synergieffekter i form av ökad produktivitet 
och avverkningskapacitet.

Den automatiska filterrensningen tillsam-
mans med den integrerade föravskiljaren 
säkerställer en avbrottsfri drift och en jämn 
och säker dammupptagningskapacitet över 
tid. Övriga fördelar är ytterst kompakta mått, 
smarta detaljer för ergonomisk hantering och 
hög säkerhetsstandard med HEPA H13 filter.

HTC D60 är utrustad med en digital kon-
trollpanel (HMI) där centrala funktioner av 
stoftavskiljaren kan övervakas. En 3,5” LCD-

skärm ger skarp och tydlig information om det 
som är kritiskt för en optimal dammupptagning 
som luftflöde, undertryck och filterstatus.

Hanterbarhet och säkerhet har också va-
rit i stort fokus under produktutvecklingen. 
HTC D60 är en mycket kompakt stoftavskil-
jare som mäter endast 68 cm på bredden och 
140 cm på höjden i transportläge, vilket gör 
att den rymmer i de flesta transportbilar samt 
passerar en standardstor dörröppning. Extra 
stora hjul med en kraftig broms underlät-
tar vid manövrering över trösklar och andra 
hinder. Maskinen är utrustad med ett PTFA-
belagt (teflon) konfilter samt HEPA H13 filter. 
Snabblåssystemet gör att byte av filter görs 
med ett enkelt handgrepp.

HTC D60 rekommenderas till slipmaski-
ner med en slipbredd på 600-700mm.

Ny stoftavskiljare speciellt anpassad för golvslipning

Skanska har tecknat avtal med Port Autho-
rity of New York and Jersey för att renovera 
och ersätta stödstrukturer samt uppgradera 
George Washington Bridge i New York, 
USA. Kontraktet är värt USD 452M, cirka 3,9 
miljarder kronor, vilket kommer att inklu-
deras i orderingången för USA för det tredje 
kvartalet 2017.

Skanska kommer att byta ut bärkablar, 
stag och skyddshöljen, renovera och instal-
lera avfuktningssystem för huvudkablar och 
deras förankringar samt ersätta gångbanor 
och byta ut räcken mot staket. Projektet om-
fattar också att bygga anslutande strukturer 

för gångbanor, ersätta 
vägbelysning samt att 
installera belysning för 
gångbanor.

Projektet har påbör-
jats och förväntas vara 
slutfört under 2025.

Skanska är ett av 
de ledande bygg- och 
projektutvecklingsfö-
retag i USA, specialiserat inom husbygg-
nad för företag, infrastrukturbyggande 
och utveckling av kommersiella fastigheter 
i utvalda städer. Skanska erbjuder även 

tjänster inom offentlig-privat samverkan. 
Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 
2016 och hade cirka 9 300 anställda i sin 
verksamhet.

Skanska renoverar 
George Washington Bridge i New York

Midhage fördjupar sitt 
samarbete med tyska WEKA
Tyska tillverkaren WEKA Elektrowerkzeuge 
e.K. är en av de ledande aktörerna av maskiner 
för professionell betonghåltagning. I Sverige har 
WEKA en betydande del av maskiner för hål-
tagningsbranschen och i deras maskinprogram 
finns ett stort antal olika borrmotorer, hand 
och väggsågar, borrstativ och komplementut-
rustning. Jack Midhage AB, som sedan en lång 
tid tillbaka har ett gott samarbete med WEKA, 
har under hösten fördjupat sina relationer med 
företaget och är numera en auktoriserad åter-
försäljare och reparationsverkstad av WEKA.

Midhages reparationstekniker har redan tidi-
gare haft en god erfarenhet av att serva WEKAs 
maskiner men har nu med den gedigna utbild-
ning som teknikerna genomgått hos WEKA en 
grundligare kunskap om deras program och dess-
utom full support från dem vid svårare problem.

“Det känns väldigt bra med tanke på att 
vår försäljning av borrmaskiner kraftigt ökat 
det senaste året”, säger Joakim Lindfors, pro-
duktansvarig för håltagningssortimentet vid 
Midhage. “Vi vill naturligtvis kunna serva våra 
kunder med underhåll- och reparation på 
produkterna på bästa sätt. En av våra styrkor 
är att vi finns på tre ställen i landet vilket ger 
oss möjligheten att kunna serva våra kunder 
snabbt och med denna utökade kompetens 
som utbildningen gett våra tekniker kommer 
vi även att kunna göra mer avancerade repara-
tioner än tidigare”, avslutar Lindfors.

www.midhage.se



Midhage fördjupar sitt 
samarbete med tyska WEKA
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BATTERIDRIVEN 
BETONGSPIKPISTOL FRÅN DEWALT
Nya batteridrivna betongspikpistolen DCN890 
från DeWALT är tillräckligt kraftfull för att 
kunna ta upp kampen med de gasdrivna mo-
dellerna. En högpresterande spikpistol opti-
merad för att skjuta i betong, stål och tegel. 
DeWALT fortsätter att utveckla sitt ständigt 
växande 18 V XR-sortiment med starka och 
effektiva batteridrivna proffsverktyg. Se-
naste nyheten är en batteridriven kolborst-
fri betongspikpistol som vänder sig till den 
professionella marknaden som sysslar med 
tung montering och infästning i betong- och 
stålkonstruktioner, allt från gipsskivor till 
skenor och kabelclips. Nya DCN890 är den 
första betongspikpistolen i sitt slag och klarar 
spiklängder från 13 mm och ända upp till hela 
57 mm. Dessutom har den en mångsidighet 
och driftsäkerhet som är unik. Kraven på att 
kunna skjuta snabbt och intensivt uppfylls 
likaväl som kraven på mycket exakt använd-
ning för t ex yrkesverksamma inom ventila-
tion, el och vvs.

Till skillnad från motsvarande betongspik-
pistoler som drivs med gas så klarar DCN890 
att jobba jämnt och effektivt även vid låga 
temperaturer. Prestandan påverkas inte av 
temperaturskillnader och acceleratio-
nen är lika snabb oavsett. Detta 

Inom området handhållna maskiner och verktyg regnar det formligen nyheter. 
Mest handlar det om sladdlösa elverktyg. Färre är nyheterna ifråga om bränsle-
drivna maskiner för bygg- och anläggningsverksamhet. I det här årliga temat 
tar vi främst en titt på nya sladdlösa verktyg. Jan Hermansson rapporterar.
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gör den perfekt för arbeten utomhus och i 
ouppvärmda utrymmen på vintern. Det tar t 
ex bara 8,2 sekunder att säkra upp 2,5 meter 
långa gipsskivor (25 cm spikavstånd).

Konstruktionen är kompakt och välbalan-
serad utan trassel med sladdar eller slangar 
och erbjuder ett flertal användbara funktioner, 
så som tre olika effektlägen, möjlighet att välja 
spiklängd och djupjustering för olika material. 
Det finns också två manöverlägen, RAPIDCY-
CLE™ för snabb och repetitiv flerskottsfunk-
tion med hög noggrannhet för längre spikav-
stånd. En specialnos och inbyggt LED-ljus gör 
den också lätt att använda i svåråtkomlig och 
mörka utrymmen. Även magasinskapacite-
ten är imponerande på DCN890 och rymmer 
hela 33 plastbandade skjutspik. Tack vare den 
kraftfulla XR 5.0Ah batteriplattformen går det 
att skjuta 600 skott med 20 mm standardspik 
på en enda laddning. Det motsvarar 245 meter 
gipsskivor med ett spikavstånd på 40 cm. Den 
kolborstfria motorn gör också DCN890 extra 
effektiv och garanterat hållbar.

DCN890 är helt kompatibel med De-
WALTs batteridrivna XR-sortiment och kan 
därför köpas naken utan batteri och laddare, 
av dem som redan använder systemet. Men 
den säljs även i kombinationspaket med 2 x 
18V 5.0Ah-batterier och laddare. Det finns 
dessutom flera olika nostyper som tillbehör 
för olika MEP-clips, liksom ett komplett ut-
bud av clips och spik med olika diametrar.

KRAFTPAKET MED DUBBLA 
54V BATTERIER FRÅN DEWALT
Dewalt lanserar också världens första batte-
ridrivna kap- och gersåg med 305 mm klinga. 
Tack vare dubbla 54 XR FLEXVOLT-batterier 
har nya DHS780 en exceptionell kapacitet. En 
högpresterande byggsåg som klarar grova vir-
kesdimensioner och stora påfrestningar. De-
walt fortsätter att utöka sin serie med revo-
lutionerande batteridrivna proffsverktyg, 54V 
XR FLEXVOLT. För första gången finns nu 
även en kap- och gersåg med 305 mm klinga 
som har batteriets alla fördelar och samtidigt 
en prestanda i toppklass. Dewalt har tagit en 
av sina främsta proffsmodeller och uppdate-
rat den med två kraftfulla 54V-batterier.

Det ger nya DHS780 en prestanda på hela 
108V och ett varvtal på 3800 per minut, till-
sammans med den effektiva bortslösa motorn 
blir kraften, precisionsförmågan och körtiden 
oslagbar och klassledande. Det handlar till 
exempel om upp till 244 kap per laddning 
i 90x45 mm reglar. Uthålligheten gör den 

nya kap- och gersågen 
mycket användbar på 
vilken byggarbetsplats 
som helst, helt utan 
begränsningar av ka-
beldragningar. Det 
finns dessutom möj-
lighet att driva sågen 
på 230V med hjälp av en nätadapter om man 
inte vill använda batteridriften.

Nya DHS780 är en robust såg utvecklad 
speciellt för intensivt och dagligt bruk inom 
bostadsbyggande, konstruktionssnickeri, golv- 
och takläggning och andra professionella ar-
betsuppgifter som kräver avancerad kap och 
gering som är snabb och exakt. Användarvän-
ligheten står också i fokus, sågen är kompakt 
och smidig att bära med sig samtidigt som 
den är stabil och lätt att hantera. Det finns en 
mängd olika inställningsmöjligheter, juster-
bart djupstopp för exakta urtag och nio olika 
förinställda fasta vinklar som gör justeringen 
extra snabb och effektiv. DHS780 bjuder också 
på en mängd andra finesser i form av t ex ex-
tra tydlig gradskala, klinga som är extra lätt 
att vrida och vinkla samt skugglinjesystemet 
XPS™ med inbyggt LED-ljus med bra arbets-
belysning och skugglinje för perfekta sågsnitt.

HITACHI LANSERAR BATTERIDRIVNA 
18V DYCKERTVERKTYG
Hitachi minidyckertverktyg NT1850DBSL 
och dyckertverktyg NT1865DBSL, båda kol-
borstfria med suverän balans och full kompa-
bilitet med Hitachi 18V slidebatterier.

De nya batteridrivna dyckertverktygen 
som introduceras kräver ingen schematisk 
rengöring och ger användaren flexibilitet och 
enkelhet under arbetsmomentet, då varken 
kompressor, slang eller gas behövs. 

I tillägg är de dessutom välbalanserade, 
kompakta och kraftfulla och den kolbortfria 

motorn ger verktyget längre livslängd och hö-
gre kapacitet per laddning.

Det unika drivsystem med komprime-
rad luft, ingen gas, som driver verktygens 
slagmekanism innebär flera fördelar, bland 
annat enastående skjutkomfort med låg re-
kyl och ljudnivå. Dessutom blir underhål-
let enklare då ingen schematisk rengöring 
krävs. Prestandan är konsekvent även vid låga 
omgivningstemperaturer eller hög höjd och 
avfyrningshastigheten är i jämförande med 
luftdrivna spikverktyg, 3 dyckert/sekund.

Båda verktygen är utrustade med säker-
hetsspärr som förhindrar oavsiktlig avfyrning, 

indikator för magasinpåfyll-
ning och är inställbara för 
enkel- eller serieskott. 
De har också integrerat 
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LED-ljus som lyser upp arbetsområdet, bäl-
teskrok samt en utmärkt balans och Hitachis 
välkända ergonomiska grepp.

Hitachi lanserar två batteridrivna 18V vin-
kelslipar med motorbroms – för säkerhets 
skull Hitachi släpper två batteridrivna 18V 
vinkelslipar med motorbroms och mjukstart 
i ergonomisk och kompakt utformning med 
endast 152 mm i greppomkrets.

Båda vinkelsliparna har hög funktionalitet 
passande att slipa, skrapa, polera eller kapa. 
De har låg bygghöjd, är kompakta, välba-
lanserade och lätta vilket underlättar jobb i 
trånga utrymmen eller ovanför huvudet. Den 
kolborstfria motorn ger verktyget längre livs-
längd och högre kapacitet per laddning. 

För säkerhets skull Vinkelsliparna har mo-
torbroms som effektivt stoppar skivrotation 
på mindre än tre sekunder efter att brytaren 
släpps, vilket förebygger olyckor och ger maxi-
malt användarskydd. Mjukstart skonar maski-
nens mekanik och undviker att användaren får 
en ryckig start. Båda verktygen är också utrus-
tade med säkerhetsfunktion för ”kick-back” 
där motorn slås av om skivan kör fast/block-
eras och återstartsskydd som förhindrar att 
maskinen startar av misstag efter strömmen 
brutits. Modellen G18DBBAL har underplace-
rad vippbrytare med ”dödmansgrepp”, där mo-
torn stannar när man släpper brytaren.

Andra egenskaper är automatisk hastig-
hetsreglering (Auto mode) då varvtalet regle-
ras i förhållande till arbetsbelastningen och 
ljudnivån reduceras. G18DBBVL har dessutom 
steglöst variabelt varvtal i sex steg, för mate-
rialanpassat arbete och snabbt arbetsförlopp. 
Vinkelsliparna är utrustade med avtagbart 
dammpartikel-filter vilket skyddar maskin och 
motor och medverkar längre livlängd.

MILWAUKEE® LANSERAR MARKNADENS 
LÄTTASTE SLADDLÖSA GERINGSSÅG
Med en vikt på bara 12,7 kg och ett batteri på 
M18 9,0 Ah är dubbelgeringssågen M18 FUEL™ 
190 mm det perfekta valet för yrkesproffs som 
måste kunna transportera sina verktyg enkelt 
till, från och på arbetsplatsen utan att därmed 
kompromissa med kvaliteten.

Genom att utnyttja kraften och driftti-
derna som bara M18 FUEL™-tekniken kan 
erbjuda levererar den nya sågen maximal pro-
duktivitet, prestanda och bärbarhet till alla 
sorters snickare.

Den nya geringssågen är den enda 190-mil-
limeterslösningen i sin klass med möjlighet för 
lutning både till vänster och höger. Med en 

maximal lutningsvinkel på 48° både till 
vänster och höger kan användare snabbt 
och enkelt kapa i vinkel utan omständ-
ligt extraarbete. En justerbar rostfri 
geringsskala ger 11 fasta stopp 
och med låsbar vinkel kan så-
gen även låsas i för kapning i 
andra mindre vanliga vink-
lar. Den nya sågen har ka-
pacitet för många olika an-
vändningsområden, med 
bland annat 91 mm vertikal 
kapacitet för kapning av grovt 
virke mot anhållet, 55 mm x 215 mm horison-
tell kapacitet, och 92 mm anhåll för lister.Tack 
vare den sladdlösa friheten kan maskinen stäl-
las upp och användas där strömuttag saknas. 
De integrerade bärhandtagen uppe och på si-
dan gör den enkel att bära, ställa upp och ren-
göra vilket ökar produktiviteten. Tillsammans 
med det senaste Milwaukee®-benstödet för 
geringssågar (MSL 2000) blir vikten bara 26,7 
kg så att användare kan ta all denna kapacitet 
och prestanda dit arbetet finns och alltid vara 
redo för nästa kapning.

Med marknadens bästa effekt tack vare 
den borstlösa POWERSTATE™-motorn är 
den nya M18 FMS190 konstruerad för att 
leverera 5000 v/min och snabba, jämna kap-
ningar. När den utrustas med ett M18 RED-
LITHIUM-ION™ 5.0 Ah-batteri har den kraft 
nog för 299 kapningar i 38 x 89 mm regel på 
bara en laddning. Batteriet behöver därför 
inte bytas under arbetets gång, och kapacite-
ten kan till och med överträffa den hos bat-
teridrivna sågar utrustade med flera batterier.

Milwaukee® har förbundit sig att förbättra 
produktiviteten genom att skapa prestan-
dadrivna och verksamhetsfokuserade lös-
ningar så att användare kan genomföra en hel 
dags arbete med bara ett batterisystem. Detta 
nya verktyg är helt kompatibelt med resten av 
M18™-sortimentet som nu innehåller fler än 
100 elverktyg. 

FLEX NYA ROBUSTA ALLROUND-VIN-
KELSLIPAR MED SLADD
Allt handhållet saknar dock inte sladd idag. 
Med L 14-11 125 och LE 14-11 125 lanserar nu 
FLEX högkvalitativa vinkelslipar i segmentet 
1400W till ett konkurrenskraftigt pris.

Vinkelsliparna är nyutvecklade med en 
”long-life” motor med optimerad kyl- och 
kolborstgeometri, markant förbättrad livstid 
på kolborstarna.

Både motor och användare skyddas dess-
utom mot aggressivt damm tack vare att luft-



ARROW KLINGAN

BÄSTA VALET FÖR GRANIT, BETONG

& ARMERAD BETONG
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info@drome.se • www.drome.se

ARROWSEGMENT FÖR SNABB KAPNING

ARROW KYLHÅL FÖR ATT FÖRHINDRA VARMGÅNG

FICKOR FÖR LÄGRE LJUDNIVÅ
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TESTA VÅRA DIAMANTER OCH UPPLEV SKÄRET!
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utsläppet arbetar framåt samt att vinkelslipar-
na är utrustade med ett flertal dammskydd.

L 14-11 125 och LE 14-11 125 är försedda 
med spindellås för justering samt snabbt och 
enkelt skivbyte. Nyckelfri justering av spräng-
skyddet. Handtaget SoftVib är monterbart i 
två positioner, höger samt vänster, och med 
inbyggd patenterad spännmutternyckel. Soft-
Vib handtaget reducerar vibrationsnivån med 
ca 60% vilket innebär att användarens hand- 
och armleder skonas och hela rörelseförmå-
gan förbättras.

Skyddsfunktioner som mjukstart, för säk-
rare start och mindre risk för överbelastning 
av nätet, samt omstartsskydd för att undvika 
att vinkelslipen oavsiktligt startar om efter 
strömavbrott. Konstant varvtal (CDC), kick-
back-stopp som stänger motorn när skivan 
låst fast, samt överbelastningsskydd som för-
hindrar att motorn överhettas.

LE 14-11 125 är utrustad med varvtalsregle-
ring 2800-11500 rpm.

UPPKOPPLADE 
VINKELSLIP FRÅN BOSCH 
Bosch lanserar världens första trådlösa  vin-
kelslip för professionella hantverkare som är 
utrustad med en Connectivity-funktion, vilket 
betyder att verktyget är uppkopplingsbart. Via 
Bluetooth kopplas vinkelslipen upp till använ-
darens Smartphone och syns i Bosch-appen 

startsskydd och ett extra handtag med vibra-
tionsdämpning.

GWS 18V-115 och -125 C Professional samt 
GWS 18V-115, -125 och -150SC Professional 
finns att köpa i fackhandeln.

HITACHI TOOL ONLY I STAPELBAR 
FÖRVARINGSVÄSKA
Ännu en handhållen nyhet men denna gång 
en stapelbar Hitachi batteridrivna 18V verk-
tyg ”tool only” i stapelbar förvaringsväska.

Nu finns en del av Hitachis ”Tool only” sor-
timent med stapelbar förvaringsväska. Den 
stapelbara förvaringsväskan (HSC – Hitachi 
Stackable Case) finns i fyra storlekar beroende 
på vilket verktyg man väljer och kan även kö-
pas separat. Problemfria verktyg och en bra 
ordning på verktygen underlättar arbetsdagen 
avsevärt. Hitachi gör användarens vardag lite 
enklare genom denna förvaringsmöjlighet.  
Mycket tid läggs på att hitta rätt verktyg eller 
tillbehör. 

Dessbättre finns det flexibla lösningar som 
sparar såväl tid som pengar. Med stapelbara 
förvaringsväskor håller man ordning bland 
verktygen och slipper lägga tid på att leta.

De tar mindre plats i bilen och med en 
transportör blir flytten av verktyg mellan bil 
och arbetsplats smidig och ergonomisk.

Eller varför inte fylla en stor förvarings-
väska med flera verktyg?

Möjligheterna är många med HSC – Hi-
tachi Stackable Case – speciellt när man kan 
komplettera med smarta tillbehör! 

Toolbox. Vinkelslipen finns i modellerna GWS 
18V-115 och -125 C Professional samt GWS 18V-
115, -125 och -150SC Professional.

CONNECTIVITY
När vinkelslipen kopplas upp till mobilen 
visas information i Toolbox-appen om verk-
tygsstatus, batteriets laddningsstatus samt 
information om eventuell överhettning och 
liknande problem. Toolbox-appen hjälper 
användaren att hålla koll på verktygets status 
och gör att verktyget kan anpassas efter indi-
viduella behov. Exempelvis kan varvtalet, bara 
med en knapptryckning i mobilen, enkelt jus-
teras vid arbete med olika typer av material.

ÄNNU BÄTTRE 
ERGONOMI OCH ANVÄNDARSÄKERHET
Vinkelslipen ligger bekvämt i handen med 
en handtagsomkrets på endast 156 mm och 
en vikt på 2,8 kg inklusive 6,3 Ah-batteri 
vilket bidrar till mindre uttröttande arbete. 
Därutöver ligger ett stort fokus på förbättrad 
användarsäkerhet. Vinkelslipen är först ut 
med att vara utrustad med funktionen ”Drop 
Control”. Funktionen stänger av appara-
ten omedelbart så snart den träffar marken 
vid fall, för att undvika skador. Funktionen 
”Intelligent Brake System” ser till att vinkel-
slipens skiva står helt still inom 2 sekunder 
efter att verktyget stängts av. Även funktio-
nen ”KickBack Control” ingår; om verktyget 
oförutsett skulle rotera runt borraxeln på 
grund av att borren fastnar, stänger den in-
tegrerade sensorn av motorn på en bråkdels 
sekund för att förebygga ett plötsligt bakslag 
som kan skada användaren. Vinkelslipen 
är därutöver utrustad med mjukstart, åter-



GUARANTEE
TOPCON

RL-H4C
Planlaser som är helt självnivellerande 
och även utrustad med lutningsfunktion.

RL-200 2S
Två-falls laser som är byggd utifrån
den svenska marknadens krav på
specifikationer och prestanda.

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

RL-SV2S 
Två-falls laser som 
sätter ny standard 
med sin enkelhet 
och som även kan 
användas vertikalt.

THE BEST LASERS

TP-L5G
Rörläggningslaser med GRÖNT laserljus,
“4ggr bättre synbarhet” och med 
automatisk inriktning i sidled.

Helsingborg
040 - 49 03 40 www.blinken.eu

Karlstad
054 - 21 60 60

Göteborg
031 - 20 40 10

Stockholm
08 - 754 31 30

Smarta pumpar 
konstruerade för 
en tuff verklighet

Sulzer har lång erfarenhet av att pumpa under svåra 
förhållanden. Vi erbjuder pålitliga och slitstarka 
länspumpar som klarar slam, grus och sten och som 
dessutom är försedda med senaste teknik för smart 
styrning och övervakning.

Om du väljer att hyra pumpar, hjälper vi dig att välja 
rätt bland fler än 500 hyrpumpar - oftast levererar vi 
samma dag som du gjort din beställning. 

Välkommen att kontakta oss!

Sulzer Pumps Sweden AB
Tel: 010-130 17 00
info.abs.se@sulzer.com
www.sulzer.com/sweden
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MINI MIDI 1–10 TON

PACKNING I VÄRLDSKLASS
2–14 TON

0,3–10 TON

Återförsäljare STAFFANS MASKIN, MECRA, SEMAB, METEMA

Vi har sortimentet!

Mät och markera snabbare, enklare och nog-
grannare med DEWALTS nya uppladdnings-
bara nivålasrar. Nu lanseras tre nya modeller 
med maximal precision och synlighet, speci-
ellt framtagna för arbetsuppgifter med extra 
höga krav på exakthet. DEWALT utökar sitt 
sortiment av bygglasrar med tre nya modeller: 
en 5-punktslaser, en 2-punkts korslinjelaser 
samt en 5-punkts korslinjelaser. Gemensamt 
för samtliga är att de är kompatibla med DE-
WALTs uppladdningsbara och kraftfulla bat-
terisystem 10.8 V. Det ger större noggrannhet 
och längre gångtid men också möjlighet att 
byta batteri mellan olika verktyg i 10.8V-se-
rien. Att slippa hålla på och byta AA-batterier 
sparar dessutom både tid och pengar och ökar 
produktiviteten.

Samtliga modeller är utrustade med mo-
dern självnivellerande laserteknik och finns 
att få med antingen röd eller grön stråle. Grön 
stråle är särskilt bra för inomhusarbeten ef-
tersom den är upp till fyra gånger lättare att 
se än den röda, speciellt i starkt ljus. Tack vare 
en ny diod har DEWALT också lycktas göra 

den gröna strålen ännu effektivare både när 
det gäller drifttid och arbetstemperatur. Syn-
barheten är klassledande.

Lasrarna har också fått extra robusta hus, 
de är skyddsklassade mot damm- och vat-
tenstänk, och har designats för att tåla tuffa 
arbetsmiljöer.

Nya 5-punktslasern DCE085 har tagits 
fram speciellt för professionella rörarbeten, 
kabeldragning, uppsättning av armaturer 
och liknande. Visar fem punktstrålar för ex-

akt lod- och vågrät markering med en nivel-
leringsnoggrannhet på +/- 0,3 mm per meter.

Nya DCE0822 och DCE0825 är korslinje-
lasrar med 2 respektive 5 punkter som passar 
perfekt för olika vertikala och horisontella ar-
beten så som uppsättning av undertak, vägg-
utsättning och plattsättning. Båda är mycket 
exakta med extra ljusa punkter och linjer som 
kan användas självständigt eller i kors. Samt-
liga modeller har magnetfästen och låsfunk-
tion som förhindrar skador vid transport.

Spetsprecision med lasrar 
FRÅN DEWALT   



www.swedishrental.se

Med vår innovativa teknologi kan ni effektivisera era uthyrningsprocesser och uppnå och prestera mer. 
Kontakta oss på tel: +46 (0)8 578 770 93 eller www.mcs-software.se

HYR UT MER, VÄX MER
PRESTERA MER
med MCS Uthyrningslösning  
och våra integrerade mobila appar
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Betongsåg med 150 mm skärdjup
Godkänd för kombinationen vatten/el
Enkel och säker att använda
Elektroniskt överbelastningsskydd
Stark 3200 W (16A)
Max klingdiameter Ø 406 mm
Tålig och servicevänlig
Låg vikt (9,6 kg)

PERFEKT!
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Sågen är självklart CE-märkt.
Originalet finns bara hos oss  
på Midhage. Vill du se mer av 
sågen - scanna QR-koden.
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Atlas Copco har utökat sin serie med bärbara 
QES-generatorer upp till 500 kVA: nu finns 
det fyra nya modeller som fungerar som till-
förlitliga strömkällor för världens mest krä-
vande arbetsplatser. De senaste modellerna 
i serien är QES 250, QES 325, QES 400 och 
QES 500. Alla uppfyller fas 3A- utsläppskra-
ven och finns i versioner på 50 Hz eller 60 Hz.

QES-generatorerna har de användarvän-
liga Qc-styrenheterna som ger kraft med 
två klickningar och börjar fungera inom sex 
sekunder. Med modellerna från 250 kVA och 
uppåt går det att koppla ihop och använda 
flera generatorer som en moduluppbyggd 
kraftenhet om parallellanvändning, belast-
ningsdelning eller kraftexport behövs. För att 
genomföra detta kan användarna välja mellan 
antingen en Qc 3012™ styrenhet för synkro-

nisering av flera generatorset eller Qc 3111™ 
AMF-styrenhet (Automatic Mains Failure).

De nya 250–500 kVA-modellerna är utrus-
tade med högkvalitativa Volvomotorer. Lik-
som övriga modeller i serien har de senaste 
QES-generatorerna vattensäkra, rostskyd-
dade kåpor som är avstötande för alla vätskor, 
även kraftigt regn. Generatorerna kan köras 
kontinuerligt i upp till 500 timmar vid ex-
tremt höga (+50 °C maximum) och låga (-25 
°C minimum) temperaturer.

”Våra QES-generatorer fungerar som 
konstanta kraftkällor även under de tuffaste 
väderförhållanden”, säger Sergio Salvador, 
Product Marketing Manager för Rental and 
Construction of Generators. ”Nytillskotten i 

serien ger ännu större flexibilitet för entre-
prenörer inom bygg- och uthyrningsbran-
schen, i synnerhet de som söker generatorer 
som är extremt lätta att installera.”

Alla QES-generatorer har ett bränsleef-
fektivt kraftaggregat, ljuddämpande stålin-
neslutning och spillfri ram med urtag för 
gaffeltruck och lyftbalk för enkel transport. 
De har även en lyftramstruktur som klarar 
upp till fyra gånger generatorns vikt samt en 
robust basram som tål regelbundna förflytt-
ningar. Dessutom behöver alla modeller i se-
rien endast en timmes underhåll för var 500:e 
driftstimme och har stora luckor för enkel 
åtkomst vid service. QES-serien har också en 
standard-DAVR (Digital Automatic Voltage 
Regulator) och 300 % kortslutningsfunktion, 
vilket innebär att generatorerna kan använ-
das för att starta vilken elmotor som helst 
inom 20 sekunder.

ATLAS COPCOS  
utökar sin QES-
generatorserie upp 
till 500 kVA
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GARO Elflex AB • info@garo.se • Tel 0370 33 28 10 • www.garo.se

BALL 2.0 – bygglampan som  
gör succé

med GARO Futuresmart™

ORIGINALET.

Vi hittar emellanåt lampor som påminner om vår 
bygglampa BALL™. Det är ett gott betyg. Bra 
produkter får ofta efterföljare. 

Vill du ha originalet köper du GARO Ball 2.0™ 
och får allt som en proffsig helhetslevantör kan 
erbjuda på köpet.

Lampan finns i nio olika utföranden med flera 
smarta tillbehör.

En nytänkande kraft

Annons Rental nr 4 2017– GARO Elflex.indd   1 2017-10-12   07:51:27



September 27-28, 2018
InfraCity, Stockholm
Med utdelning av Det Svenska Demoleringspriset 2018.

Håll utkik efter anmälningshandlingarna. 

www.demcon.se



Drome AB • Växtorpsvägen 6  • 51461 Dalstorp
Tel: 0705-21 62 46

info@drome.se • www.drome.se
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Sokkia introducerar nu den nya integrera-
de GNSS mottagaren GCX3. Med sin uni-
ka utformning har GCX3 fått smeknam-
net ” Bullet”, och exemplifierar en helt ny 
design av mottagare då den är ultralätt 
och erbjuder en ergonomisk lösning som 
saknar motstycke.

”Sokkia har tagit den redan revolutio-
nerande GCX2 och levererar nu den nya 
GCX3 ”Bullet” med mer flexibilitet och 
funktionalitet för att möta våra kunders 
behov. Uppnå resultat med centimeter-
noggrannhet utan att GNSS-mottagarens 
vikt blir ett problem.” 

Med denna kompakta mottagare får 
man en fullutrustad GNSS-utrustning 
med hög precision. Sokkia GCX3 är den 
perfekta bas/rover RTK (Real Time Kine-
matic) för den lokala byggarbetsplatsen 
eller som Nätverks RTK-rover. GCX3 har 
den senaste teknologin och ger använda-
ren det bästa inom GNSS RTK och statisk 
datainsamling. POST2™ (Precision Orbital 
Satellite Technology) integrerad antenn le-
vererar förstklassig prestanda. Att lägga till 
BeiDou, Galileo, SBAS, QZSS och GAGAN 
satellitspårning utöver GPS och GLONASS 
säkerställer bästa möjliga positionering.

Gränssnittet för GCX3 är baserat på en 
öppen källarkitektur. Det innebär att man 
inte är begränsad till en specifik programvara 
för sin fältdator. Standardsystemet för GCX3 
innehåller en rekommenderad programvara, 
men är samtidigt öppen för att kunna anpas-
sas till användarens arbetsflöde.

“Öppna väskan och man är redo att 
börja inom några minuter. Insamling av 
data har aldrig varit så enkelt som med 
Sokkia GCX3. Dess förenklade användar-
display, lätta vikt samt enkla design gör 
den perfekt för fältarbete.”

www.blinken.eu

Sokkia introducerar nya “Bullet”  

Både den nya 30 meter teleskoplastaren Ma-
nitou MRT 3050 och den lika nya 22 meters 
teleskopliften Manitou 220 TJ är med på En-
treprenad Live.

När Scantruck som svensk Manitou-
importör rullar in på Entreprenad Live på 
Ring Knutstorp, blir det med total utsikt över 
mässan. Nämligen från såväl 22 som 30 meter 
höjd. Scantruck ger svensk debut till två mar-
kanta nyheter från Manitou som är världens 
ledande producent av teleskoplastare. 

Den nyhet som når högst är till och med 
just en teleskoplastare. Scantruck presenterar 
den nya rotationsteleskoplastaren MRT 3050 
med lyfthöjd upp till 30 meter och med en 
lyftkapacitet på helt upp till fem ton. 

Den franska producent har lanserat den 
nya super-teleskoplastaren tillsammans med 
en lite mindre modell, MRT 2470, som lyfter 
upp till 20 meter och som kan ha hela sju ton 
med upp i luften. 

Maskinerna med den imponerande lyft-
höjden och kapaciteten uppfyller efterfrågan 
från den dynamiska europeiska byggmarkna-
den som har behov för maskiner som lyfter 
högre än tidigare. 

Den stora MRT är utrustad med dubbel 
hydrostatisk transmission. Det är 176 hk i ma-
skinrummet i form av en Mercedes Final Tier 

IV-motor, och därmed är det garanti för gott 
om krafter till alla funktioner. Den roterande 
teleskoplastaren har förresten en topphastig-
het på 40 km/t, och är därför särdeles mobil. 

LIFT TILL BESVÄRLIGA FÖRHÅLLANDEN 
Den lika blänkande nya teleskopliften Manitou 
220 TJ är designad till att arbeta under besvär-
liga förhållanden, såväl i ojämn terräng som i 
kalla omgivningar. Som modellbeteckningen 
avslöjar är det fråga om en 22 meters lift, och 
teleskopbommen är utrustad med en fyrcylin-
drig dieselmotor med 35 hk. Bommen har ett 
system, som automatisk justerar motorns kraft 
till bara det nödvändiga. Det ger en besparing 
på bränslet och de totala ägarkostnaderna. 

Manitou-konstruktörerna har också ut-
rustad 220 TJ med ett patenterat system, som 
automatiskt anpassar hastigheten, beroende 
på hur långt bommen är ute. Ett speciellt in-
terface-system till kommunikation med ma-
skinen kan bland annat användas i samband 
med underhåll och diagnosticering.

Den nya teleskopliften blev presenterad för 
första gången för kort tid sedan på den inter-
nationella liftmässan Apex i Amsterdam och 
skapade berättigad begeistring. Nu har turen 
kommit till svensk premiär på Entreprenad Live 
tillsammans med den roterande teleskopliften. 

SCANTRUCK  
strävar högt med två Manitou-nyheter
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Sedan september 2016 har Jack Midhage AB 
ett samarbete med en ny maskinleverantör, 
AGP Power Tools. Företaget har ett brett ma-
skinprogram anpassat för byggnadsindustrin 
och är sedan många år väl etablerade i både 
USA och i delar av Europa. Midhage kom-
mer efter hand att introducera en stor del av 
AGP Power Tools maskinsortiment. Först ut 
är AGP C16, en elektrisk handsåg för våtsåg-
ning i betong. Sågen, som är CE-märkt och 
godkänd för vatten/el, kan förses med dia-
mantklinga upp till Ø 406 mm vilket ger ett 
skärdjup på hela 150 mm. Sågen är stark med 
sina 3200W (16A), den är också mycket an-
vändar- och servicevänlig och har dessutom 
ett elektroniskt överbelastningsskydd vilket 
gör att onödiga reparationer undviks. Sågen 

är konstruerad för hårt bruk i tuffa miljöer 
för att klara de höga krav som betonghålta-
garna ställer. Klingskydd och växelhus är till-
verkade i magnesium vilket ger låg vikt och 
hög stryktålighet. Vinkeln på klingskyddet är 
ställbart genom ett enkelt handgrepp och har 
ett stänkskydd som följer underlaget och mi-
nimerar onödigt stänk. Sågens konstruktion 
gör den även mycket enkel att rengöra och 
serva.

 “Vi tror mycket på den här sågen. Sågen 
håller en hög kvalitet och har ett pris som är 
attraktivt.  Vi har redan sålt närmare 120 styck-
en sågar till proffshåltagare som varit mycket 
nöjda med både kapaciteten och säkerheten”, 
berättar Peter Petersson på Midhage.

www.midhage.se

MIDHAGE 
LANSERAR 
ny kraftfull 
handsåg för betong
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Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB har arbetat med Swedish 
Rental Association (SRA) och MCS för att stödja hyresbran-
schens mål att minska olyckor på byggarbetsplatser genom 
att göra säkerhetsinformation mer tillgänglig för operatörer.

Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB har 
infört ett etikettutskriftssystem där 
QR-koder som enkelt kan skannas av 

operatörernas smartphones är fastsatta på 
varje uthyrd maskin. QR-koden länkar till 
SRA-standardiserad Personlig Säkerhets In-
troduktion (PSI) och användarinstruktioner 
för den specifika maskinen och modellen.

Swedish Rental Association introducerade 
dessa dokument för personlig säkerhet (PSI) 
för att beskriva viktig säkerhetsinformation 
om utrustningen beträffande säker hante-
ring, skyddsutrustning, riskhantering och 
tekniska data i ett konsekvent format för att 
minska antalet olyckor på arbetsplatsen.

Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB använ-
der MCS uthyrningsprogram och är det första 
svenska företaget som fullt ut anammar SRAs 
säkerhetsriktlinjer med hjälp av QR-koder på 
maskinetiketter. Wille Törnkvist, platschef på 
Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB, arbetade 
med MCS för att finjustera i MCS uthyrnings-
program så att PSI-dokumentens URL-adres-

Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB arbetar med MCS & SRA för att

OPTIMERA SÄKERHETEN FÖR OPERATÖRER

ser kan sparas i systemet under varje specifik 
artikel modell, skrivas ut och sedan fästas på 
utrustningen i form av en QR-kod, vilket möj-
liggör direkt åtkomst till säkerhetsdokumen-
ten genom att skanna med en mobil. Wille 
säger, ”Vi har blivit inspirerade att göra säker-
hetsinformation mer tillgänglig för våra kun-
der efter att ha läst de senaste årens rubriker 
om antalet olyckor på byggarbetsplatser. Det 
måste vara enkelt och smidigt för operatörer-
na att komma åt dessa dokument, annars kan 
säkerheten lätt bli förbisedd.”

Wille fortsätter: ”QR-koder fungerar med 
QR-läsare på både iPhone och Android. Ge-
nom att bifoga en ny QR-kod för varje uthyrd 
maskin, kan vi se till att kunden alltid får den 
senaste säkerhetsinformationen. Samarbetet 
med och råd från MCS har varit exceptionellt. 
MCS gjorde det möjligt för oss att bli det för-
sta uthyrningsföretaget i Sverige med den här 
QR-kod lösningen. Vi hoppas att det kommer 
att leda till en förbättring av arbetstagarnas 
säkerhet på byggarbetsplatser”.

Malin Finlay-Söderberg, Account Manager 
Norden, kommenterar: ”Byggmaskiner är ett 
väldigt framsynt företag och det har varit väl-
digt intressant att hjälpa till att sätta operatö-
rers säkerhet i centrum för deras verksamhet. 
MCS kommer fortsätta att samarbeta med 
Hyreskedjan och SRA och se till att företagets 
innovativa programvarulösningar kan säker-
ställa att operatörer har all den information 
de behöver för att kunna använda alla hyrda 
maskiner på säkrast möjliga sätt.”



iP - små bärbara generatorer 
iP - generatorerna är framtiden när det gäller storlek, 
bränsleeffektivitet och bullernivå. Variabel hastighet och 
möjligheten att parallellkoppla ger effektiv kraft med 
lägsta möjliga bränsleförbrukning. Passar utmärkt med 
våra pumpar WEDA 04-10.

Enkelt, smidigt och lätt att bära med sig!

www.atlascopco.se

Noll utsläpp och 
full prestanda

Innovationerna från Wacker Neuson för  
utsläppsfritt arbete står för noll utsläpp –  
det betyder särskilt användar- och  
miljöskydd – vid full prestanda.
 
www.wackerneuson.com/zeroemission
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“Med det läge vi har på marknaden tror jag 
att DEMCON 2018 ligger helt rätt i tiden. 
Våra entreprenörer har mycket att göra. 

Samtidigt är konkurrensen stor. Det gäller 
att särskilja sig från sina konkurrenter med 
större kunnande, mera effektiva maskiner 
och metoder samt effektivare verktyg. Här 
har våra leverantörer en utmaning att fånga 
upp detta och DEMCON blir då en än vikti-
gare mötesplats”, säger Jan Hermansson som 
ansvarar för DEMCON. “Eftersom vi även 
publicerar internationella branschtidningar 
märker vi ett ökat intresse för Skandinavien 
bland främst andra europeiska tillverkare och 
distributörer. Jag tror att vi kommer att få se 
fler utländska utställare på DEMCON 2018”, 
tillägger han.

SJUNDE UPPLAGAN AV DEMCON
DEMCON 2018, som hålls på Inframässan på 
InfraCity norr om Stockholm, arrangeras nu 
för sjunde gången sedan 1998. Inriktningen 
är den samma sedan starten, det vill säga att 

mässan riktar in sig på den bransch som har 
samlingsnamnet demolering. Inom demole-
ring ryms sektorer såsom betonghåltagning, 
rivning, slipning och polering av betonggolv, 
återvinning av rivningsrester, sanering, vatten-
bilning med mera. Sammantaget de tjänster 
som våra entreprenörer erbjuder. “Under de 
nästan 30 år som vi arbetat med demolerings-
branschen är det intressant att konstatera att 
många entreprenörer omfamnat så många 
flera tekniker än vad de ursprungligen jobbat 
med. Vi har entreprenörer i Sverige idag som 
erbjuder tjänster inom alla de sektorer som 
DEMCON omfattar. Går man 20 år tillbaka 
i tiden så var det exempelvis få rivningsen-
treprenörer som jobbade med att återvinna 
de massor som man rev ner. Och att erbjuda 
rivningstjänster eller slipning av betonggolv är 
idag nästan en självklarhet om man är hålta-
gare. Det har hänt mycket med branschen och 
det är precis den här utvecklingen vi har tjatat 
om i Professionell Demolerings ända sedan 
mitten på 1990-talet”, säger Jan.

REKORDSTORT INTRESSE
Mässan DEMCON 2018 kommer att hållas den 
27-28 september nästa år. Redan nu är intres-
set rekordstort och många utställare har redan 
bokat sina montrar. “Inför nästa års DEMCON 
är intresset större än det brukar vara. Många 
utställare hörde av sig redan efter semestern 
i år och ville boka. Leverantörskartan har ju 
också ritats om en del sedan förra mässan så 
det ska bli intressant att se hur DEMCON 2018 
kommer att se ut”, säger Jan Hermansson.

Demoleringsbranschen går på högvarv i Sverige. Behovet 
av bostäder är fortsatt skriande och det verkar inte som 
att efterfrågan kommer att mättas under de närmaste två 
åren. Så länge vi lever med denna situation på byggmark-
naden är risken för att en bostadsbubbla skall spricka inte 
så stor. Något som bådar gott inför DEMCON 2018.

Stort intresse för 
DEMCON 2018
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Nästa år kommer det heller inte att bli så 
mässtätt i september som varit fallet under ti-
digare år. På grund av det läget har en mäss gått 
upp i en annan och nästa vår ligger två anlägg-
ningsmässor i början av månaden fast på annan 
plats. DEMCON 2018 störs inte av någon annan 
mässa då den ligger i slutet av september.

Det kommer at bli två intensiva mässda-
gar på InfraCity med en inomhusdel och en 
utomhusdel som vanligt. På kvällen den 27 
september arrangeras som vanligt demole-
ringsbranschens egen branschfest “DEM-
CON-kalaset”. I samband med det koras 
också årets vinnare av det Svenska Demole-

ringspriset. Nomineringsprocessen har redan 
dragit igång för fullt och de som önskar nomi-
nera tillverkare och entreprenörer ombeds att 
skicka in nomineringshandlingar som finns 
att ladda ner på sidan www.professionellde-
molering.se/demoleringspriset.

“Det är alltid lika kul att börja förbereda 
för ett nytt DEMCON-event och vi drar all-
tid igång cirka ett år innan mässan så nu är 
det hög tid. Inom kort kommer mässans nya 
hemsida att vara aktiv så att det går att gå in 
och boka monter direkt på hemsidan”, avslu-
tar Jan Hermansson.

www.demcon.se
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Detta utbyggnadsprojekt på 1,2 miljar-
der dollar, som är planerat att slutfö-
ras 2018, omfattar en sjukhusbyggnad 

på 21 våningar och 830 000 kvadratmeter 
som syftar till att serva patienter och deras 
familjer med effektivare och bättre hälso- och 
sjukvård.

INSTALLATION AV MAMMOTH 
TRIPLEX I NEW YORK
Bygghissen Alimak Mammoth Triplex har 
12,400 kg lyftkapacitet per uppbyggnad, en 
golvyta i hisskorgen nästan tredubbelt så 
stort i jämförelse med andra stora hissar. 
Mammoth Triplex är det mest avancerade 
hissystemet som Alimak Hek har installerat 
hittills. Vid hörnet av 34:e och leden “FDR 
Drive” finns det väldigt lite utrymme för en 
tornkran eller annan typ av hiss. På grund av 
utrymmesbegränsningarna på platsen använ-
des alternativa mastprofiler för att klara av att 
installera två höghastighets av typen Alimak 
Scando 650 FC-S. Dessa hissar kommer hu-
vudsakligen att användas för persontranspor-
ter med tillägg av en Alimak Scando TM 60/55 
FC som är en personal- och materialhiss. Ali-
mak Scando 650 FC-S är en av världens snab-
baste liftar med hastigheter upp till 100 m/
min. Eftersom hundratals anställda kommer 
att behöva få åtkomst till olika våningar vid 
olika tillfällen, kommer höghastighetslyftar-
na att öka effektiviteten.

Säkerhet är alltid en prioritet för Alimak 
Hek, och dessa maskiner är utrustade med 
den senaste säkerhetsutrustning från över-
belastningssensorer till automatsmörjning 

Alimak har installerat 

bygghissystem i New York 
VÄRLDENS STÖRSTA  

Alimak Hek har installerat den största 
personal- och materialhissen i världen på 
NYU Langone Kimmel Pavilions sjukhus i 
New York.



Comeco Trading AB | Myrangatan 15, Enköping
Tel. 0171 - 273 25 | info@comeco.nu

www.comeco.nu

NYHET!
THERMOX TJÄLTINARE
VC80

Vår nya smarta, smidiga och 
Enköpingstillverkade tjältinare 
VC80 finns nu tillgänglig att 
beställa från vårt lager!  

Klarar upp till 
200KVM per enhet

separata slangvindor 
finns i olika längder.

Enkel och smidigt.

THERMOX Byggtork

Vår pålitliga luftvärmare Thermox är 
effektiv, säker och lätt att använda.  
Utrustad med oljeavluftare och tiger-
loop, 1-rörssystem, som förbättrar 
driftsäkerheten och minskar behovet 
av rengöring och service.

SVERIGES MEST SåLDA BYGGTORK!

www com.towerlight.

SPECIALISTS SINCE 1997

We are innovators and market leaders 
s ince   yea rs .            20

More than 60.000 units sold worldwide!

®Generac  dealer in Sweden and Norway:

El-Björn AB - Depågatan 6 - 334 33 Anderstorp - Sverige

www.elbjorn.com - info@elbjorn.se - +46 (0) 371-588 100
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för att minska riskerna vid rutinunderhåll. En 
av de viktigaste funktionerna i denna instal-
lation är Alimak Hek A3-systemet, vilket är 
ett online-övervakningssystem i realtid som 
hjälper till att felsöka problem innan de blir 
till problem.

PRISVINNARE
Med installationen av Mammoth Triplex, 
vann Alimak Hek nyligen IAPA-priset i Årets 
produkt avseende Mastklättringsarbets-
plattformar. Vinnarna utsågs i London den 
4 april 2017 med över 450 nyckelpersoner 

FAKTA
Plats: 424 East 34th Street, Kips Bay, New York, USA
Projekt: Medical Center Expansion
Hisstyper: 1 x ALIMAK SCANDO TM 60/55 FC
2 x ALIMAK SCANDO 650 FC-S 32/55
Kapacitet/hiss: 6.000 kg och 3.200 kg (13.225 lb 
och 7.000 lb)
Hisskorgsstorlekar: (B x L x H): 3,0 m x 5,5 m x 3,0 m
1,5 m x 5,5 m x 2,8 m
Hastighet: Upp till 100 m / min (330 fpm)
Lyfthöjd: Upp till 115 m (380 ’)

från branschen som deltog i gala-prisutdel-
ningen. Domarna var mycket imponerade av 
hissystem som är det största i världen och 
kommenterade: “Det här är en fantastisk 
tre-i-ett-produkt, med en central material-
hiss flankerad på båda sidor av två höghas-
tighetspassagerarhissar. Ett massivt hissar-
rangemang för krävande projekt. Mycket 
imponerande teknik”.

PICKUP
10ST LÄNSPUMPAR PERSONALBOD

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

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

TJÄNA PENGAR PÅ 
DIN GAMLA MASKINPARK!

www.klaravik.se

SÅLD FÖR 44 000kr SÅLD FÖR 42 500kr SÅLD FÖR 62 000kr



A WIRTGEN GROUP COMPANY

www.wirtgen-group.com/sweden

Vältar från HAMM.
STARKA LÖSNINGAR FÖR VÄG –
OCH MARKBYGGNATION

CLOSE TO OUR CUSTOMERS. Hög packningskapacitet, smart framdrivningsteknik, användarvänligt nyttjande och perfekt sikt – vältarna från  
HAMM övertygar. I hela världen. Det är allt våra kunder behöver. Det är vad CLOSE TO OUR CUSTOMER betyder för HAMM.

 Wirtgen Sweden · Försäljning 0472  – 100 91 · Service 0472 – 162 48 · Reservdelar 0472 – 139 39 · info.sweden@wirtgen-group.com 

NY SAJT
Nu lanserar vi vår nya hemsida:

www.altrexsverige.se

– det är vi som marknadsför 
& säljer Altrex i SverigeUllevivägen 4 • 197 40 Bro • 08-24 24 24 • www.allaccess.se
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“Nya Sokkia IX serien är de snabbaste, lät-
taste, och mest kraftfulla Sokkia robotinstru-
menten som har producerats. Och precis som 
alla andra av våra produkter, kan du anpassa 
den till dina behov och skapa egna arbetsflö-
den som passar just för er.”

UltraSonic-tekniken är drivkraften för iX-
serien. Motorerna i iX-serien är snabba och 
har en rotationshastighet på 150° per sekund, 
vilket ger den jämnaste och mest exakta pris-
maspårningen i sin klass.

Den nya UltraTrack-tekniken förbättrar 
prismaspårningen i alla förhållanden. Den 
levererar noggranna resultat, oavsett hur 
snabbt man rör sig eller hur många hinder 
som står i sin väg.

“Det här komprimerade systemet är unge-
fär 30% mindre och lättare än tidigare robot-
instrument från Sokkia – samtidigt som den 
är dubbelt så snabb. Utan traditionella moto-
rer, håller UltraSonic-motorerna fyra gånger 
längre och har fem års garanti.”   

iX-stationen är baserad på öppen källtek-
nik. Det innebär att man som användare inte 
är låst att använda ett speciellt program för 
att styra och hantera sina data. iX-serien ska-
par möjligheten för användaren att anpassa 
den efter sina rutiner och arbetsflöden.

iX-serien är utrustad med en större och 
ljusare färgpekskärm och en snabbare proces-
sor vilket ger en förbättrad svarstid. Det an-
vändarvänliga gränssnittet innehåller enkla 
installationsrutiner och snabbtangenter för 
att göra ditt arbete enklare och effektivare.

“Med iX-serien får man en 3-årig instru-
mentgaranti och en 5-årig motorgaranti (Ul-
traSonic-motorgaranti). iX-serien erbjuder 
även tjänsten SOKKIAShield™. Med den tjäns-
ten är användarens iX-station stöldskyddad 
och kan vid eventuell stöld låsas och dess posi-
tion kan spåras.”

Sokkia introducerar 
ny Totalstation!

ATLAS COPCO KOMBINERAR  
PACE- teknologi med HardHat® i XATS 138

Atlas Copco har kombinerat sin PACE-tekno-
logi med den legendariska HardHat-huven 
i polyeten i uppdaterade XATS 138 mobila 
kompressorn med en axel. Den nya desig-
nen erbjuder entreprenörer inom bygg och 
anläggning och uthyrningsföretag en överty-
gande blandning av tuffhet och mångsidighet.

“Nu har XATS 138 som standard den se-
naste och tuffaste HardHat-modellen, som 
är rostfri, lätt och spricktålig”, säger Hendrik 
Timmermans, Vice-President, Marketing för 
Atlas Copcos Portable Energy-division. “Det 
i kombination med den exceptionella mång-
sidigheten, som gör att den kan driva upp 
till fyra hydraulspett samtidigt, innebär att 
användarna kan få hög avkastning på inves-
teringen.”

Flexibiliteten hos XATS 138 beror på dess 
intuitiva PACE-system för tryckjustering, 
som gör att användaren kan anpassa luftflö-
det och trycket exakt efter vad applikationen 
kräver. Med PACE-systemet (Pressure Ad-
justed through Cognitive Electronics) går det 
att justera drifttrycket sekundsnabbt i steg 
om 0,1 bar med hjälp av en intuitiv XC2003-
styrenhet. Den helt inbyggda, ergonomiskt 
placerade styrenheten gör diagnostiken en-
kel, spårar kompressorns användning och vi-
sar planerad service.

Kompressorn har nu förbättrats ytterli-
gare med HardHat-huven, som skyddar vitala 
inre komponenter och säkerställer bästa möj-
liga prestanda och utseende under många års 
kontinuerlig drift. Detta bidrar till att hålla 

andrahandsvärdet uppe på XATS 138 och ger 
kunderna en utmärkt total ägandekostnad.

XATS 138 har längre serviceintervall, 
både för kompressorn: 1000 timmar eller 
i genomsnitt en gång vartannat år, och för 
motorn: 500 timmar eller i genomsnitt en 
gång per år. Detta i kombination med den 
långa livslängden för allt förbrukningsmate-
rial minskar den totala driftskostnaden och 
ökar utnyttjandegraden. Spin-on filter för 
både oljefilter och separatorfilter möjliggör 
att alla förbrukningsmaterial kan bytas på 
några minuter.

Även karossen på XATS 138 är skyddad 
med ett treskikts korrosionsbeständigt sys-
tem med en Zincor, primer och ett pulver-
lacklager. Samtidigt garanterar en spillfri ram 
som är monterad som standardkomponent 
att alla vätskor hålls inne. XATS 138-kompres-
sorn är lättmanövrerad genom att den är lätt, 
kompakt och en-axlad. Kompressorns nätta 
storlek gör att den är lättbogserad jämfört 
med andra modeller i samma effektklass.

XATS 138 drivs med en fyrcylindrig Kubo-
tamotor som uppfyller 3B-kraven. Den har 
dessutom ett DOC-DPF-system för efterbe-
handling av avgaser, vilket ger efterlevnad av 
utsläppskraven utan extra kostnad. Drifts-
parametrarna är -20 °C till +45 °C. Kompres-
sorn är dessutom bäst i klassen när det gäl-
ler bränsleekonomi: den sparar 25 procent 
bränsle vid normal belastning. Det normala 
intervallet för effektivt arbetstryck är 7–10,3 
bar med ett flöde på 5,5–7,0 m3/min.



När uppdraget handlar om snabb och säker precisionsrivning är det svårt att slå en fjärrstyrd rivningsrobot 

som Husqvarna DXR. En kraftfull redskapsbärare som är så kompakt, smidig och lätt att den kan gå i trappor, 

krypa genom smala öppningar eller firas ner i schakt för att göra tunga och farliga jobb, medan du själv styr  

den på bekvämt avstånd med den trådlösa fjärrkontrollen. DXR kan utrustas med flera kraftfulla verktyg  

och tillbehör för rivning, fräsning, grävning och sortering. 

Se Husqvarna DXR i aktion och lär dig hur du använder den på dxruserguide.com

www.husqvarnacp.se

Copyright © 2017 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)

LÄR DIG HUR DU SLIPPER
GÖRA JOBBET SJÄLV  
PÅ DXRUSERGUIDE.COM

Sokkia introducerar 
ny Totalstation!



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
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Scandlift är sedan 1985 
auktoriserad återförsäljare av  

hela Genies sortiment.

www.scandlift.se

Sales · Parts · Service

Aerial Work Platforms

Aerial Work Platforms · Telehandlers

Used Equipment

Identifier for distributor 
who is at the same time 
Service Provider
and Parts Provider.

Booms · Scissors · Telehandlers

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
www.hydroscand.se

www.brubakken.se

DMK Servicecenter AB
Vagnmakaregatan 1D
415 07 Göteborg
Växel: 031-156830
Björn: 0708-156877/Öyvind:0708-156830
Mail: bringeland@dmk.se
www.dmk.sewww.dmk.se

Hyr eller Hyrköp!
Nya Volvo grävmaskiner,

lastmaskiner och dumprar!
Service och reservdelar!

Falkenberg • O346-12345
www.autokrancentret.se 

www.faxes.se  
 0371-500 08 

I din tjänst 
sedan 1910

Svensktillverkat

Personalbodar • Kontorsbodar • Evakueringsbodar • Bostadsmoduler
WC/Duschbodar • Specialbodar • Lågenergibodar • Modulhus

Timmervägen 68, 921 33 Lycksele
Tel växel 0950-138 88 Fax 0950-101 14

www.maxmoduler.se

På maxmoduler.se kan du bygga din egen etablering, läsa mer om  
standardsortimentet samt vår nya lågenergibod

UTHYRNINGSSYSTEM från MCS

Nöjda kunder  =  
Lönsam uthyrning

Kontakta oss på:  
08-578 770 93 

info@mcs-software.se

www.mcs-software.se
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Snabba sv
ar 
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Nu lanserar Merlo sin nya teleskoplastare 
P30.10 som kan bli ännu en framgång för ren-
talbranschen. P30.10 är ett mindre alternativ 
till Merlo P38.13 och P40.17 som tack vare 
sina smidiga egenskaper är mycket populära 
uthyrningsmaskiner. Fördelarna med nya 
Merlo P30.10 är dess kompakta mått. Den är 
bara 212 cm hög och 210 cm bred och kan där-
med ta sig in och arbeta i trånga miljöer utan 
problem. Maskinen väger drygt sju ton, lyfter 
3.000 kilo och har max lyfthöjd på 9,6 meter.

Det är den enda modellen i den här stor-
leksklassen som liksom P38.13 och P40.17 har 

stödben. Det lär välkomnas av bland annat 
uthyrningsbranschen eftersom stödbenen 
ger ökad stabilitet och trygghet. I praktiken 
gör stabiliteten det möjligt med hög lyft- och 
höjdkapacitet kombinerat med kompakt for-
mat. Merlo P30.10 finns nu i Sverige för prov-

körning. AB Hüllert Maskin har en fortsatt 
stabil försäljning av Merlo P38.13 som lyfter 
3800 kilo med lyfthöjd 12,6 meter och P40.17 
som lyfter hela 4.000 kilo. Den sistnämnda 
har en lyfthöjd på hela 16,7 meter och finns 
även i en modellversion för just rental.

Ännu en favorit för
RENTALBRANSCHEN 

År 2010 var Milwaukee® först att lansera 
kläder som värms upp med elverktygens 
batterier.

Sortimentet som är en del av M12-systemet 
innehåller idag 6 olika modeller. Nu lanserar 
Milwaukee® ett nytt klädsortiment utan bat-
teri som utformats för krävande arbetsmiljöer 
och extremt väder med bättre prestanda och 
hållbarhet än traditionella arbetskläder.

Tack vare GRIDIRON™ Ripstop-poly-
ester, som ger överlägsen hållbarhet utan 
att ta lika mycket plats som ett grovt bom-
ullstyg, sätter GRIDIRON™ Hooded Jacket 
och GRIDIRON™ Tradesman Jacket en 
ny standard vad gäller slitstarka, fodrade 
arbetskläder. Workskin™ Base Layer kom-
binerar vädertålighet med bekvämlighet 
och är en tydlig förbättring jämfört med de 
underställ som vanligtvis används av hant-
verkare.

”Vi på Milwaukee® börjar alltid arbetet 
med en grundlig undersökning på arbets-
platserna så att vi kan bli experter inom det 
fält vi vill utveckla. Efter många års arbete 

med hantverkare i kallt väder såg vi flera 
återkommande problem och fokuserade 
vår forskning på att förstå sättet hantverka-
re klär sig, lager-på-lager-tekniker och vilka 
sorters kläder som är vanligast på bygg-
platsen. Kunskapen vi har samlat in under 
dessa studier spelar avgörande roll i den 
produktutveckling vi lanserar år 2017”, be-
rättar Tobias Jönsson, Junior Trade Product 
Manager på Milwaukee®. ”Utvecklingen av 
vårt sortiment av arbetskläder återspeglar 
vårt fortsatta fokus på branschspecifika 
lösningar. I flera decennier har hantverkare 
tvingats välja mellan hållbarhet och rörlig-
het. Milwaukee® har förbundit sig att leve-
rera produkter som håller längre än tradi-
tionella arbetskläder och samtidigt gör det 
enkelt för hantverkare att röra sig och hålla 
sig bekväma i arbetet.”

Milwaukee® GRIDIRON™ Hooded Jack-
et och Tradesman Jacket är framtagna för 
hantverkare som behöver fodrade kläder 
som klarar sig på byggplatsen utan att ta 
för stor plats eller försvåra arbetet. 

Milwaukee® lanserar ett nytt 
sortiment av arbetskläder HTC SUPERPREP-serien av verktyg innehål-

ler ny- och vidareutvecklade verktyg för alla 
typer utav ”floor prep” arbeten. 

Enklare, effektivare och speciellt anpassat 
för ”floor prep”-arbeten, är ledorden för den 
nya verktygsserien HTC SUPERPREP™. Verk-
tygen har utvecklats specifikt för de grövsta 
golvslipningsarbetena där tjocka beläggningar 
ska bort eller ojämnheter i golvet ska korrige-
ras. 

Speciellt fokus har lagts åt att möjliggöra 
en snabbare slipning genom verktyg som har 
en mycket hög avverkningskapacitet. Sam-
tidigt säkerställs en förbättrad livslängd av 
verktygen som ger en god profitabilitet för 
sliparen. 

Gemensamt för alla 24 verktyg i nya serien 
är den nya gröna färgen och den enkla me-
todiken att välja rätt: med hjälp av en enkel, 
visuell guide identifieras det optimala verkty-
get snabbt. Guiden finns tryckt på både verk-
tygskartongen och medföljer även separat i 
lådorna.  

 Alla verktygen i serien används i fördel 
ihop med HTCs slipmaskiner och stoftav-
skiljare för maximala synergieffekter med t.ex 
AirFlow™ teknologin.

www.htc-floorsystems.com 

Ny verktygsserie från HTC    
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Regeringen satsar drygt fyra miljarder 
kronor på utbildning och etablering i ar-
betslivet. Sveriges Byggindustrier gläds åt 
att en så stor del av höstbudgetens refor-
mutrymme läggs på fler utbildningsplat-
ser inom regionalt yrkesvux och yrkes-
högskola.

“Bristen på rätt utbildad personal är 
påtaglig inom alla våra områden; såväl 
yrkesarbetare som ingenjörer. Byggindu-
strin har ett behov av 50 000 nya medar-
betare på fem års sikt enbart till följd av 
åldersavgångar”, säger Mats Åkerlind, tf 
vd för Sveriges Byggindustrier.

Höstbudgeten ger bland annat 6 750 
nya utbildningsplatser i yrkesvux 2018. 
Men fler utbildningsplatser är ingen mi-
rakelkur för bygg- och anläggningsföreta-
gen. Fördelningen av platser mellan olika 
yrkesgrupper inom vuxenutbildningen 
behöver ses över.

“Vård och omsorg prioriteras. Merpar-
ten av statens pengar till vuxenutbildning 
riktas mot kommunernas egen kompe-
tensförsörjning, i stället för till bristyrken 
i privat sektor. Detta trots att många kom-
muner rapporterar ett underskott på bo-
städer”, säger Mats Åkerlind.

Sju av tio medlemsföretag i Sveriges 
Byggindustrier ser bristen på arbetskraft 
som ett stort hinder för fortsatt expan-
sion. Samtidigt växer långtidsarbetslös-
heten och sysselsättningsgraden bland 
utrikes födda är fortsatt låg.

“Tudelningen av arbetsmarknaden 
hotar bostadsmålet och är ett slöseri med 
mänskliga drivkrafter. Byggindustrierna 
vill kunna välkomna ännu fler medarbe-
tare till vår bransch”, säger Mats Åkerlind.

Bostadsmålet kräver 
fler som bygger

VÄLJARNA UNDERKÄNNER 

BOSTADSPOLITIKEN
Sex av tio väljare vill se en blocköverskridande bostadspo-
litik. Samtidigt kan hälften av väljarna inte säga vilket parti 
som har den bästa bostadspolitiken. Och bara tre av tio 
känner till att Peter Eriksson (MP) är bostadsminister.

“Väljarna uttrycker ett lågt förtroende för 
bostadspolitiken. Partierna underpresterar, 
politiskt och kommunikativt“, säger Björn 
Wellhagen, näringspolitisk chef, Sveriges 
Byggindustrier.

Lokalt prioriterar väljarna bostäder före 
såväl jobb- som miljöpolitiken. Oron för var 
man ska bo är större än oron för arbetslös-
het och klimatförändringar. Detta är särskilt 
påtagligt i ålderskategorin 18 till 29 år. Hela 
44 procent av väljarna under 30 år ser bostä-
der som en av de viktigaste politiska frågorna 
lokalt.

“De höga trösklarna in till första boendet 
är ett påtagligt stressmoment. Det är fullt 
förståeligt. Förslag som strängare amorte-
ringsregler och ett eventuellt skuldkvotstak 

gör trösklarna ännu högre”, säger Björn Well-
hagen.

Av de som äger sin bostad själv uppger 
78 procent att de finansierade sitt första bo-
stadsköp med hjälp av ett banklån. Endast 
15 procent finansierade sitt bostadsköp med 
hjälp av arv, gåva eller lån från släkt eller 
vänner.

“Det krävs reformer som gör att fler kan ef-
terfråga sin första bostad. Partierna måste ta 
tag i de stora frågorna om hyressättningssys-
temet och beskattning av bostäder, även om 
det är känsliga frågor för många väljare”, säger 
Björn Wellhagen.

På uppdrag av Sveriges Byggindustrier har 
Novus intervjuat 1104 personer mellan 18 till 
79 år om svensk bostadspolitik.

Case, Doosan samt Atlas Copcos generalagent 
Maskinia jobbar kontinuerligt med att bygga 
ut nätverket med försäljningsställen och servi-
ceverkstäder i Sverige. Nu tas ett steg framåt i 
Norrland då Olofsson Maskin AB blir återför-
säljare för samtliga märken i Västerbottens län.

Maskinia är generalagent för Case, Doo-
san och Atlas Copco och har alltid strävat ef-
ter största möjliga närhet mellan kunder och 
företagets representanter. Maskinia skapar 
denna närhet dels genom egna säljkontor och 
serviceverkstäder och dels genom att samar-
beta med återförsäljare samt servicepartners. 
Maskinia utvecklar kontinuerligt försälj-
nings- och servicenätverket i Sverige och ar-
betet kommer att fortgå.

Företaget Olofsson Maskin AB har långa 
anor tillbaka i tiden som familjeföretag i en-
treprenadbranschen där Håkans morfars far 
startade företaget och som sen vandrat i arv 

fram till Håkan. När Håkan tog över så var fö-
retaget ett renodlat entreprenadföretag, men 
har nu tagit steget över till försäljning av ma-
skiner istället. Företaget är idag återförsäljare 
för Magni teleskoplastare, tunglyftare och 
saxliftar samt North Star Campers.

“Att bli återförsäljare för Maskinias varu-
märken känns spännande och utmanande. 
Jag känner en stor trygghet i kvaliteten hos 
Doosan, Case och Atlas Copco. Maskinia har 
en stabil organisation som jag känner en stor 
uppbackning i. Jag ser fram emot att träffa 
befintliga och nya kunder i mitt område och 
visa upp det breda programmet av maskiner 
och redskap som vi nu erbjuder”, säger Håkan 
Olofsson, ägare till Olofsson Maskin AB.

Serviceverksamheten i området kommer 
fortsättningsvis att skötas av Yngve Westin 
Maskinservice i Örnsköldsvik, samt Kent 
Nilsson Bil & Maskin AB i Umeå.

MASKINIA intar Västerbotten 
med OLOFSSON MASKIN AB i Umeå



SCANMASKIN.COM

Scan Combifl ex 650 är en perfekt maskin för arbeten på stora som små 
ytor. En maskin byggd för tuffa tag, Scan Combifl ex 650 kan du räkna med!

Som alltid erbjuder Scanmaskin golvslipmaskiner av hög kvalitet för alla 
typer av arbeten med dig som kund i fokus. 

ROBUST - TÅLIG - PÅLITLIG
BYGGD MED PERFEKTION!

SCAN COMBIFLEX 650
 1 fas 3 fas
Spänning 230 V 1~ 400 V 3~
Motoreffekt 4 kW 7,5 kW
Ström 16/30 Amp 16 Amp
Frekvens 50-60 Hz 50-60 Hz
Varvtal 350-900/min 350-1100/min
Slipskivor 3x210 mm 3x210 mm
Slipyta 650 mm 650 mm
Vikt 320 kg 320 kg
Övrigt CE-märkt CE-märkt

650 DSP
Finns även med display 

som guidar dig igenom 

hela slipprocessen



Get the job done. Grindex. Få jobbet gjort. Grindex.

Alla våra pumpar är bra – så hur vet du vilken pump som passar din applikation bäst? Oavsett 
1-fas eller 3-fas så har Grindex ett alternativ för dig. Berätta om förutsättningarna på arbets-
platsen så kan vi rekommendera det bästa alternativet. Enkelheten kommer på köpet, då vi 
har allt inbyggt i pumpen, inklusive luftventilen - originalet. Sedan återstår bara att plugga in 
och pumpa. Följer du bara våra enkla råd så kommer du ha en pump som håller länge.

Vill du se hur pumpen ser ut inuti? 

Testa vår nya AR-app, som dig möjlighet att 
interaktivt se en av Grindex pumpar i 3D. 
Besök gärna www.grindex.se

GRINDEX LÄNS- OCH SLAMPUMPAR BEVISAR SIN 
TILLFÖRLITLIGHET GENOM ATT ARBETA NON STOP I 
KRÄVANDE MILJÖER PÅ OTALIGA PLATSER

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


